
Faktablad

Vad innebär produkten?
Typ:  Fonden är en delfond till Vanguard Investment Series plc (”VIS”), en 
UCITS-fond som är auktoriserad av Irlands centralbank.
Löptid:  Fonden har ingen fast förfallodag, men den kan avvecklas under 
vissa omständigheter enligt beskrivningen i prospektet från VIS 
(”prospektet”), bland annat om fondens substansvärde understiger 100 
miljoner USD eller motsvarande i en annan valuta.
Mål: Fonden använder sig av en investeringsmetod med passiv förvaltning – 
eller indexering – och strävar efter att följa utvecklingen för Bloomberg U.S. 
Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index.
Indexet är ett börsvärdeviktat index utformat för att mäta utvecklingen på 
marknaden U.S. Treasury Inflation Protected Securities (”TIPS”) med 
löptider mellan ett och tio år.
Fonden strävar efter att: 1. Följa indexets utveckling genom att investera i en portfölj med 
värdepapper som, i största mån det är praktiskt möjligt, består av ett 
representativt urval av de värdepapper som ingår i indexet. 2. Förbli fullinvesterad, förutom på extraordinära marknadsförhållanden, 
politiska eller liknande förhållanden där fonden tillfälligt får avvika från denna 
investeringspolicy för att undvika förluster.
Fonden investerar främst i obligationer på investment grade och kan även 
investera i obligationer med mindre än ett år till förfallodagen i 
likviditetssyfte.
Fonden får inneha inflationsindexerade obligationer som inte ingår i indexet, 
men vars risk- och avkastningsegenskaper liknar risk- och 
avkastningsegenskaperna för de värdepapper som ingår i indexet eller för 
indexet i sin helhet.
Fonden investerar i värdepapper som är denominerade i andra valutor än 
basvalutan. Rörelser i valutakurser kan påverka investeringarnas 
avkastning. Valutasäkringstekniker används för att minimera riskerna i 
samband med förändringar i valutakurser, men riskerna kan inte elimineras 

helt. Eftersom detta faktablad avser en andelsklass där sådana tekniker 
används för de ändamål som anges i avsnittet ”Resultat” nedan, visas 
resultatet för denna andelsklass mot Bloomberg U.S. Government Inflation- 
Linked Bond 1-10 Year Index Hedged in CHF (det ”säkrade indexet”), som 
är en valutasäkrad version av indexet.
Fonden kan använda derivat för att minska risker eller kostnader och/eller 
generera extra avkastning eller tillväxt. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt 
vars värde baseras på värdet av en finansiell tillgång (såsom en aktie, 
obligation eller valuta) eller ett marknadsindex.
Andelarna i fonden kan köpas och säljas och bytas dagligen (förutom vissa 
helgdagar, som är föremål för vissa begränsningar som beskrivs i bilaga 1 i 
prospektet) genom en skriftlig ansökan. Intäkterna från fonden kommer att återinvesteras och återspeglas i fondens 
andelskurs.
VIS är en paraplyfond med separerat ansvar mellan delfonder. Detta innebär 
att fondens innehav upprätthålls separat enligt irländsk lag från innehav av 
andra delfonder i VIS, och din investering i fonden kommer inte att påverkas 
av några anspråk mot någon annan delfond i VIS.
Avsedd för icke-professionella investerare: Varje fond är tillgänglig för en 
bred spridning av investerare som är ute efter tillgång till en portfölj som 
förvaltas i enlighet med ett särskilt investeringsmål och placeringsinriktning.

Förvaringsinstitutet för VIS är Brown Brothers Harriman Trustee Services 
(Irland) Limited.
Du kan erhålla kopior av prospektet och den senaste års- och 
halvårsrapporten och räkenskaperna för Vanguard Investment Series plc 
(”VIS”), med de senaste publicerade andelskurserna och annan information 
om fonden från Vanguard Investment Series plc c/o Brown Brothers 
Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, 
Dublin 2, D02 W329, Irland, eller på vår webbplats på https:// 
global.vanguard.com. Dessa dokument är endast tillgängliga på engelska. 
Dokumenten finns tillgängliga på engelska och kan erhållas kostnadsfritt.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller fonden i 3 år. 
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in 
den i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre.

Du kanske inte kan lösa in den i förtid. Du kan få betala betydande extra 
kostnader för att lösa in den i förtid. Du kanske inte enkelt kan sälja dina 
andelar i fonden, eller så kanske du måste sälja till ett pris som har en 
betydande inverkan på hur mycket du får tillbaka.
Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till risknivån för denna 
fond jämfört med andra fonder. Den visar hur sannolikt det är att fonden 

kommer förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi 
inte kan betala dig.
Vi har klassificerat fonden som 2 av 7, dvs. en låg riskklass. Här bedöms de 
eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en låg nivå och 
det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att 
påverka fondens förmåga att betala dig.
Var uppmärksam på valutarisken. Du kan få betalningar i en annan 
valuta än fondens basvaluta. Den slutliga avkastningen beror därför på 
växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i 
indikatorn ovan.

Förutom de marknadsrisker som ingår i riskindikatorn kan andra risker 
påverka fonden, inklusive motpartsrisk, indexföljningsrisk och 
investeringsrisk.
Mer information om risker finns i avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet på vår 
webbplats på https://global.vanguard.com  Denna fond innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du 
kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Värdet på obligationer och räntebärande värdepapper påverkas av viktiga 
faktorer som räntor, inflation, kreditspreadar och volatilitet, som i sin tur 
påverkas av andra faktorer inklusive politiska och ekonomiska nyheter, 
företagsresultat och betydande företagshändelser.

Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsfond. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå fondens 
egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra fonder.

Produkt
Produkt: Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected Securities Index Fund (”fonden”) - Select "CHF" Hedged Accumulation Shares
IE00BD87Q617
Vanguard Group (Ireland) Limited ("VGIL")
Ring +44 207 489 4305 för mer information - https://global.vanguard.com - Detta faktablad med basfakta för investerare är daterat till 05/05/2023.
Irlands centralbank (”centralbanken”) är ansvarig för tillsynen över VGIL vad gäller detta faktablad.
Fonden är auktoriserad i Irland och har registrerats för försäljning i andra EES-medlemsstater.
Du står i begrepp att köpa en fond som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

https://global.vanguard.com


I siffrorna ingår alla kostnader för själva fonden, men eventuellt inte alla 
kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte 
hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur 
mycket du får tillbaka.
Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema 
marknadsförhållanden.
Denna fond kan inte lösas in enkelt.

Negativt scenario: Denna typ av scenario inträffade för indexet mellan 2021 
och 2023.
Neutralt scenario: Denna typ av scenario inträffade för indexet mellan 2014 
och 2017.
Positivt scenario: Denna typ av scenario inträffade för indexet mellan 2018 
och 2021.

Resultatscenarier
Vad du får från denna fond beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.
De negativa, neutrala och positiva scenarier som visas är illustrationer som använder de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för indexet under de 
senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Exempel på investering: 10,000 CHF

Om du löser in efter 1 
år

Om du löser in efter 3 
år

Scenarier

Minimum Ingen minimiavkastning garanteras om du löser in före 3 år. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Stress
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 7,320 CHF 7,930 CHF

Genomsnittlig avkastning per år -26.80% -7.44%

Negativt
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 8,990 CHF 9,040 CHF

Genomsnittlig avkastning per år -10.10% -3.31%

Neutralt
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 10,000 CHF 9,960 CHF

Genomsnittlig avkastning per år 0.00% -0.13%

Positivt
Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 10,680 CHF 11,500 CHF

Genomsnittlig avkastning per år 6.80% 4.77%

Vad händer om VGIL inte kan göra några utbetalningar?
Fondens tillgångar förvaras av förvaringsinstitutet. I händelse av insolvens för VGIL kommer fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet inte att 
påverkas. I händelse av insolvens för förvaringsinstitutet, eller någon som agerar för dess räkning, kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna 
risk minskas i viss utsträckning eftersom förvaringsinstitutet enligt lagar och förordningar måste separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. 
Förvaringsinstitutet kommer även att vara ansvarigt gentemot fonden och investerarna för eventuella förluster som uppstår till följd av bland annat 
försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter korrekt (med förbehåll för vissa begränsningar).
Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som skyddar dig från fallissemang för fondens förvaringsinstitut.

Vilka är kostnaderna?
Den person som ger råd om eller säljer fonden kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa 
hur de påverkar din investering.
Kostnader över tid
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du 
investerar i fonden och hur bra det går för fonden. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga 
investeringsperioder.
Vi har antagit: - Under det första året får du tillbaka det belopp du har investerat (0 % årlig avkastning). För övriga innehavstider har vi antagit att fonden utvecklas enligt det 
neutrala scenariot - 10 000 CHF per år investeras.

Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år

Totala kostnader 11 CHF 33 CHF

Årliga kostnadseffekter (*) 0.1% 0.1% varje år

(*) Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade 
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år vara 0.0 % före kostnader och -0.1 % efter kostnader.
Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer fonden till dig för att täcka de tjänster som tillhandahålls dig. Personen informerar dig om 
beloppet.



Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du löser in efter 1 
år

Teckningskostnader Fonden tar inte ut någon teckningsavgift. 0 CHF

Inlösenkostnader Fonden tar inte ut någon inlösenavgift, men den person som säljer fonden kan göra det. 0 CHF

Löpande kostnader som tas ut varje år

Förvaltningsavgifter och andra 
administrations- eller driftskostnader

0.09 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska 
kostnader under det senaste året och tar hänsyn till eventuella kända framtida 
förändringar.

9 CHF

Transaktionskostnader
0.02% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som 
uppstår när vi köper och säljer fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet 
varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer.

2 CHF

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter

Resultatrelaterade avgifter Det finns ingen resultatrelaterad avgift för denna fond. 0 CHF

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid: 3 år
Fonden har ingen kortast tillåten innehavstid men är utformad för långsiktig investering. Du bör ha en investeringshorisont på minst 3 år.
Inga inlösenavgifter tillkommer för inlösen, men fonden kan använda swingkurssättning för att minska effekterna av utspädning på en viss handelsdag.

Hur kan jag klaga?
Andelsägare som inte är nöjda med sin upplevelse som investerare i fonden har rätt att framföra ett klagomål till fonden i enlighet med gällande policy för 
klagomålshantering. Om du vill framföra ett klagomål om en Vanguard-produkt eller vår tjänst kontaktar du: Brown Brothers Harriman Fund Administration 
Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329. Irland. Telefon: 00353 1241 7144 Fax: 00353 12417146 eller vanguard.ta@BBH.com med 
uppgifter om ditt klagomål. Tänk också på att det kan finnas kollektiva prövningsmekanismer eller separata ombudsmansarrangemang som är tillgängliga i 
ditt land. https://global.vanguard.com/

Övrig relevant information
Du hittar information om fondens tidigare resultat under de senaste 6 åren på: – https://docs.data2report.lu/documents/KIDPP/Vanguard_KIDPP_annex_en_IE00BD87Q617.pdf. – https://docs.data2report.lu/documents/KIDPS/Vanguard_KIDPS_annex_en_IE00BD87Q617.pdf.
Information om VGIL:s ersättningspolicy finns på https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf, bland 
annat: (a) en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas och (b) identiteter på personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner. 
En papperskopia av dessa uppgifter kan erhållas kostnadsfritt på begäran från VGIL på 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Ansvar: VGIL kan 
hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet. Skatt: VIS 
omfattas av Irlands skattelagstiftning. Beroende på i vilket land du är bosatt kan detta påverka din personliga skattesituation. Vi rekommenderar att du 
kontaktar en professionell skatterådgivare.

https://global.vanguard.com/
https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/ch/en/ucits-v-remuneration-policy.pdf
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