
Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og
har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læse dokumentet for
at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering

Vanguard U.S. Treasury Inflation-Protected
Securities Index Fund (“Fonden”)
En afdeling i Vanguard Investment Series Plc

Select "GBP" Hedged Accumulation Shares
ISIN: IE00BD87QC73
Manager: Vanguard Group (Ireland) Limited (“VGIL”)

Mål og investeringspolitik
2 Fonden anvender en passiv – eller indekseret – investeringsforvaltningstilgang

og tilstræber at følge resultaterne i Bloomberg U.S. Government Inflation-
Linked Bond 1-10 Year Index.

2 Indekset er et markedsvægtet indeks, der er designet til at måle
resultaterne af U.S. Treasury Inflation Protected Securities-markedet
("TIPS"), et marked for inflationsbeskyttede værdipapirer med løbetider
på mellem et og ti år.

2 Fonden vil forsøge at:
1. Følge indeksets resultater ved at investere i en portefølje af
værdipapirer, der – for så vidt det er muligt – består af et repræsentativt
udvalg af indeksets værdipapirer.
2. Forblive fuldt investeret, undtagen når det gælder ekstraordinære
markedsmæssige, politiske eller tilsvarende omstændigheder.

2 Fonden investerer primært i investment grade-obligationer og kan også
investere i obligationer med mindre end et år til udløb til likviditetsformål.

2 Fonden kan eje obligationer, der er indeksregulerede på baggrund af
inflation og ikke er bestanddele i Indekset, men har risiko- og
afkastegenskaber, der ligger tæt op ad risiko- og afkastegenskaberne for
Indeksets bestanddele eller for Indekset som helhed.

2 Fonden kan anvende derivater for at reducere risici eller omkostninger
og/eller for at generere yderligere indtjening eller vækst. Anvendelsen af
derivater kan øge eller reducere eksponeringen for underliggende aktiver
og resultere i større udsving i fondens indre værdi. Et derivat er en finansiel
kontrakt, hvis værdi er baseret på værdien af et finansielt aktiv (f.eks. en
aktie, en obligation eller valuta) eller et markedsindeks.

2 Fondens grundvaluta er USD.
2 Fonden investerer i værdipapirer, som er denomineret i andre valutaer

end basisvalutaen. Valutakursbevægelser kan påvirke investeringsafkastet.
Der anvendes valutaafdækningsteknikker til at minimere risici i
forbindelse med valutakursbevægelser, men disse risici kan ikke fjernes
helt. Da dette dokument handler om en aktieklasse, hvor der anvendes
sådanne teknikker, vil der i nedenstående "Tidligere resultater"-sektion
blive vist resultater for denne aktieklasse sammenholdt med Bloomberg

U.S. Government Inflation-Linked Bond 1-10 Year Index afdækket i GBP
("Hedged-indekset"), som er en kurssikret version af indekset.

2 Fonden kan indgå i kortsigtede sikre udlån af sine investeringer til visse
godkendte tredjeparter. Dette bruges som et middel til at generere
yderligere indtægter og til at opveje omkostningerne i fonden.

2 Fonden er muligvis ikke velegnet til kortsigtet investering.
2 Indtægter fra Fonden geninvesteres og afspejles i kursen på andele i

Fonden.
2 Porteføljetransaktionsomkostninger vil have indvirkning på resultatet.
2 Aktier i Fonden kan købes eller sælges dagligt (bortset fra visse helligdage

eller nationale fridage og underlagt visse restriktioner, der er beskrevet i
prospektet) ved at indgive en skriftlig ansøgning. En komplet liste over
de dage, hvor aktier i Fonden ikke kan sælges, er tilgængelig på
https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=global&docId=11630

For yderligere information om Fondens mål og investeringspolitik
samt dens begrænsede forhold til Indeksets udbyder henvises til bilag
6 i prospektet for Vanguard Investment Series plc ("Prospektet"') og
det relevante fondstillæg ("Tillægget") på vores websted: 
https://global.vanguard.com

Risk/reward-profil
Lavere risiko Højere risiko

Typisk lavere afkast Typisk højere afkast

1 2 3 4 5 6 7
2 Denne indikator er baseret på simulerede data og giver ikke nødvendigvis

et pålideligt billede af Fondens fremtidige risikoprofil.
2 Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig over tid.
2 Den laveste kategori betyder ikke ”risikofri”.
2 Fonden er vurderet til 3 på baggrund af dens investeringer, som omfatter

de risici, der er anført nedenfor. Disse faktorer kan påvirke værdien af
Fondens investeringer eller eksponere Fonden for tab.
- Værdien af obligationer og fastforrentede værdipapirer påvirkes af
indflydelsesrige faktorer såsom rente, inflation, kreditspænd og volatilitet,
som igen er drevet af andre faktorer, herunder politiske og økonomiske
nyheder, virksomhedens indtjening og væsentlige selskabshændelser.
- Valutakursbevægelser kan have en ugunstig virkning på afkastet af
Deres investering. Der kan anvendes valutaafdækning, men det
garanteres ikke, at valutarisici elimineres fuldstændigt.
- Investeringsrisikoen er koncentreret i bestemte sektorer, lande, valutaer
eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale
økonomiske, markedsmæssige, politiske eller regulatoriske hændelser/
begivenheder.

Risiko- og belønning-indikatoren tager ikke højde for følgende risici
ved at investere i Fonden:
2 Modpartsrisiko. Enhver institutions insolvens, hvor den leverer tjenester

såsom værdipapirforvaltning, eller hvor den fungerer som modpart for
derivativer eller andre instrumenter, kan eksponere Fonden for økonomisk
tab.

2 Likviditetsrisiko. Lavere likviditet betyder, at der ikke er tilstrækkelige
købere eller sælgere til, at Fonden let kan sælge eller købe investeringer,
hvilket kan føre til, at Fonden har større omkostninger ved køb eller salg
af investeringer, eller at Fonden ikke kan købe eller sælge investeringer,
når den ønsker det.

2 Kreditrisiko. Udstederen af et finansielt aktiv, som ejes i Fonden, betaler

eventuelt ikke kapitalindkomst eller tilbagebetaler ikke kapital til Fonden
ved forfald.

2 Indeks-tracking. Fonden forventes ikke at tracke indeksets afkast til
enhver tid med perfekt nøjagtighed. Fonden forventes dog at levere
investeringsresultater, der, før omkostninger, generelt svarer til indeksets
totale pris og afkast.

2 Stikprøverisiko for Indeks. Da Fonden benytter en indeks-
stikprøvekontrol, hvorved et repræsentativt udsnit af værdipapirer
udtages til at repræsentere indekset, er der risiko for, at de værdipapirer,
der er udvalgt for Fonden, ikke, tilsammen, tilnærmer sig det fulde Indeks.

2 Inflationsrisiko. Værdien af Deres investeringer vil eventuelt ikke være
det samme værd i fremtiden på grund af ændringer i købekraft som følge
af inflation.

For yderligere oplysninger om risici henvises til afsnittet "Risk
Factors" i Prospektet på vores websted på https://global.vanguard.com



Gebyrer
De gebyrer, du betaler, anvendes til at afholde Fondens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med markedsføring og distribution.
Disse gebyrer reducerer investeringens potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering
    Indtrædelsesgebyr Intet
    Udtrædelsesgebyr Intet
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne
investeres / før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
    Løbende gebyrer 0.09%
Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige omstændigheder
    Resultatbetinget honorar Intet

De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er maksimale beløb og kan i
visse tilfælde være lavere. Investorer kan få oplyst de faktiske ind- og
udtrædelsesgebyrer fra deres distributør.
Investorerne kan få oplysninger om den faktiske størrelse på indtrædelses-
og udtrædelsesgebyrer hos deres økonomiske rådgiver.
Tallet for løbende gebyrer er baseret på omkostningerne for perioden frem til
31. december 2021. Beløbet kan variere fra år til år. Det er eksklusive
porteføljetransaktionsomkostninger.
For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til Prospektets afsnit
"Buying Shares", "Redeeming Shares", "Fees and Expenses", bilag 1
og afsnittet "Swing Pricing" i bilag 2 samt Tillægget på vores websted
på https://global.vanguard.com

Tidligere resultater
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2 Tidligere resultater:
1. Er ikke en pålidelig indikation af fremtidige resultater.
2. Omfatter løbende gebyrer og geninvestering af indtægter. Det

er eksklusive ind- og udtrædelsesgebyrer.
3. Er beregnet i GBP.

2 Aktier i fonden blev først udstedt i 2016.
Denne aktieklasse blev lanceret i 2016.

Praktiske oplysninger
2 Depositar: Vanguard Investment Series plc's ("VIS") depositar er Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
2 Dokumenter, aktiekurser og yderligere oplysninger: De kan gratis rekvirere kopier af Prospektet og den seneste års- og halvårsrapport samt regnskaber

for Vanguard Investment Series plc ("VIS") sammen med de seneste offentliggjorte aktiekurser og andre oplysninger om Fonden fra Vanguard Investment
Series plc c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited, 30 Herbert Street, Dublin 2, D02 W329, Irland eller fra vores
websted på https://global.vanguard.com Disse dokumenter er kun tilgængelige på engelsk.

2 Afdelinger: VIS er en paraplyfond med adskilt ansvar mellem afdelingerne. Det betyder, at Fondens beholdninger holdes separat i henhold til irsk
lovgivning fra beholdninger i andre afdelinger i VIS, og din investering i Fonden vil ikke blive berørt af eventuelle erstatningskrav mod andre afdelinger i
VIS.

2 Priser: De senest offentliggjorte priser for enheder i fonden er også tilgængelige på FT's website www.ft.com eller https://global.vanguard.com
2 Aktier: De kan ombytte deres aktier i Fonden til aktier i en hvilken som helst anden afdeling af Vanguard Investment Series plc. Der kan blive opkrævet

et indtrædelsesgebyr. Nærmere oplysninger om ændringer findes i Prospektet.
2 Ansvar: VGIL kan kun drages til ansvar på grundlag af oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse

med de relevante dele af Fondens Prospekt.
2 Skat: VIS er underlagt skattelovgivningen i Irland. Afhængigt af dit bopælsland kan det have en indvirkning på din personlige skattemæssige stilling. Det

anbefales, at du konsulterer din professionelle skatterådgiver.
2 Aflønningspolitik: Oplysninger om VGIL's aflønningspolitik kan besigtiges på https://global.vanguard.com/portal/site/portal/ucits-investment-information,

hvor De også kan finde: (a) en beskrivelse af, hvorledes aflønning og fordele beregnes, og (b) hvilke personer, der er ansvarlige for tildeling af aflønning
og fordele. De kan gratis rekvirere en udskrift af oplysningerne fra VGIL på adressen 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland.

Fonden er godkendt I Irland og reguleres af Central Bank of Ireland (”Centralbanken”). VGIL er godkendt i Irland og reguleres af Centralbanken.Denne
centrale investorinformation er korrekt pr. 15/02/2022.


