KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORA
Tento dokument poskytuje investorům klíčové informace o tomto Fondu. Nejedná se o propagační materiál, poskytnutí těchto
informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená.
Doporučujeme, abyste se s tímto dokumentem seznámili a mohli tak učinit informované rozhodnutí o tom, zda investovat.

VanEck Vectors™ Video Gaming and eSports UCITS ETF („Fond“)
Podfond VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc ("Společnost")
Akciová třída: USD A ISIN: IE00BYWQWR46
Fond je spravován společností VanEck Asset Management B.V., dceřinou společností Van Eck Associates Corporation.

Cíle a investiční politika
Investičním cílem Fondu je replikovat, před započítáním poplatků a výdejů,
výkonnost cen a výnosů indexu MVIS Global Video Gaming and eSports Index
(dále jen „Index“).
Ke splnění investičního cíle bude investiční manažer obvykle používat strategii
replikace, kdy je investováno přímo do podkladových majetkových cenných papírů
Indexu, kterými jsou akcie, americké depozitní certifikáty (ADR, tj. American
depositary receipts) a globální depozitní certifikáty (GDR, tj. Global depositary
receipts). Tyto majetkové cenné papíry musí být vydávány společnostmi, které
generují alespoň 50% svých výnosů z videoher a / nebo esportů kótovaných nebo
obchodovaných na trzích uvedených v Příloze II prospektu.
Fond může držet majetkové cenné papíry společností, jejichž hlavní ekonomickou
činností je vývoj videoher a souvisejícího softwaru nebo hardwaru, jako jsou
počítačové procesory a grafické karty používané v systémech videoher a
související hardware, jako jsou ovladače, sluchátka a herní konzole. Pokud pro
Fond není praktické nebo nákladově efektivní Index plně replikovat, může
investiční manažer použít optimalizovanou metodiku „sampling“ (tj. nakoupení
pouze části Indexu pouze namísto plné fyzické replikace). Fond může investovat
více než 20% své čisté hodnoty aktiv na rozvíjejících se trzích.
Fond může také (nebo alternativně) investovat do finančních derivátových nástrojů
(FDI, tj. Financial derivative instruments), a to pouze za účelem efektivní správy
portfolia a / nebo zajištění týkajícího se Indexu nebo jeho složek.
Mezi FDIs, které může Fond použít, se řadí futures, swapy, kontrakty pro
vyrovnání rozdílu (tzv. contracts for difference), měnové forwardy a tzv. non-

deliverable forwardy (tj. forwardové smlouvy, které nevyžadují vypořádání při
splatnosti). Dále musí bý FDIs použité Fondem obchodovány na některých z
regulovaných trhů uvedených na seznamu v Příloze II prospektu.
Fond může rovněž investovat do pomocná likvidních aktiv a nástrojů peněžního
trhu, které zahrnují například bankovní vklady, depozitní certifikáty, obchodní
cenné papíry, směnky s pohyblivou sazbou a volně převoditelné směnky.
Pomocná likvidní aktiva, nástroje peněžního trhu a přímé zahraniční investice (jiné
než povolené nekótované investice) budou kótovány nebo obchodovány na trzích
uvedených v Příloze II prospektu. Investice do pomocných likvidních aktiv a
nástrojů peněžního trhu mohou být použity za různých okolností, mimo jiné v
situacích jako je řízení celkové expozice vůči hotovosti, půjčování na krátkodobé
bázi a při očekáváné účasti na nabídce práv. Fond investuje do podkladových
(fyzických) cenných papírů, které tvoří Index, a neúčastní se půjčování cenných
papírů.
Fond se pomocí „pasivního“ neboli indexovacího investičního přístupu snaží
přiblížit investiční výkonnosti Indexu investováním do portfolia cenných papírů,
které obecně replikuje Index. Investiční manažer pravidelně monitoruje, s jakou
přesností Fond Index sleduje.
Doporučení: Tento Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují vybrat své
peníze v době kratší než 5 let.
• Základní měna fondu: americký dolar
• Distribuční politika: příjem je reinvestován

Profil rizika a výnosů
Nižší Riziko
Potenciálně nižší zisky

Vyšší riziko
Potenciálně vyšší zisky

Ukazatel rizika a výnosů se počítá pomocí historických a simulovaných historických
dat. Historická data nemusejí být spolehlivým indikátorem budoucího vývoje.
Uvedená kategorie rizika není zaručena a může se v čase měnit.
I v případě, že Fond spadá do kategorie s nejnižším stupněm rizika, neznamená to
bezrizikovost nebo to, že je kapitál zaručen nebo chráněn.
Tento Fond je zařazen do kategorie rizika 6. stupně, protože u fondů tohoto typu
docházelo v minulosti k velmi vysokým nárůstům a poklesům hodnoty.
Investice do podkladových majetkových cenných papírů Indexu podléhají rizikům
specifickým pro dané odvětví, jako je tlak ze strany konkurence a technologická a
právní rizika.
Další rizika která nemusí být syntetickým ukazatelem rizika adekvátně zachycena,
ale jsou relevantní a mohou být příčinou možné ztráty jsou:

 Riziko akciového trhu: Ceny cenných papírů ve Fondu podléhají rizikům
spojeným s investováním na trhu cenných papírů, mezi které se řadí obecné
ekonomické podmínky a náhlé a nepředvídatelné poklesy hodnoty. Investice
do Fondu může vést ke ztrátě peněz.
 Riziko koncentrace do odvětví nebo sektoru: Aktiva Fondu mohou být
soustředěna v jednom nebo více konkrétních sektorech nebo průmyslových
odvětvích. Fond může být vystaven riziku, že ekonomické, politické nebo jiné
podmínky, které mají negativní dopad na příslušné sektory nebo odvětví,
negativně ovlivní výkonnost fondu a to v míře vyšší než kdyby byla aktiva
Fondu investována do širší škály sektorů nebo průmyslových odvětví.
 Riziko investování do malých společností: Cenné papíry vydané malými
společnostmi mohou být volatilnější a méně likvidní než cenné papíry velkých
společností. Malé společnosti ve srovnání s většími společnostmi mohou mít
kratší historii provozu, méně finančních zdrojů, menší konkurenceschopnost,
méně diverzifikovanou produktovou škálu, být náchylnější k tržnímu tlaku a
může existovat menší trh pro jimi vydané cenné papíry.
Další informace o rizicích naleznete v části „Rizikové faktory“ prospektu Fondu,
který je k dispozici na www.vaneck.com.

Poplatky
Poplatky, které platíte, se použijí na úhradu nákladů na provoz Fondu, včetně
nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší
investice.
Jednorázové poplatky sražené před nebo po provedení investice
Vstupní poplatek
Žádný*
Výstupní poplatek
Žádný*
Toto je maximální částka, která může být odečtena z vašich peněz před
vyplacením výnosů z vaší investice.
Poplatky sražené z Podfondu za období jednoho roku
Průběžné poplatky
0,55 %
Poplatky sražené z Podfondu za určitých specifických podmínek
Výkonnostní poplatek
Žádný

*Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři, kteří nakupují nebo prodávají
akcie na trhu, platí náklady účtované jejich finančními zprostředkovateli. Informace
o těchto poplatcích lze získat na jednotlivých trzích kde jsou akcie kótovány a
obchodovány nebo od finančních zprostředkovatelů.
Další informace o poplatcích najdete v části týkající se nákladů v prospektu a /
nebo v dodatku k Fondu, který je k dispozici na www.vaneck.com.
Údaj o průběžných poplatcích vychází z výdajů za běžný rok (tj. 12 měsíců) končící
31.prosince 2019. Tento údaj se může meziročně lišit. Transakční náklady portfolia
nejsou zahrnuty.

Historická výkonnost
Tento graf byl záměrně ponechán prázdný, neboť neexistuje dostatek dat, které by investorům poskytly užitečný údaj o minulé výkonnosti. Fond byl spuštěn 24. června 2019.

Praktické informace:
Depozitářem Fondu je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Další informace o Společnosti a Fondu, včetně prospektu a nejnovějších výročních
a pololetních zpráv, jsou k dispozici zdarma online na www.vaneck.com nebo na
vyžádání v sídle Společnosti. Tyto dokumenty jsou k dispozici v angličtině a v
některých dalších jazycích.
Fond je podfondem Společnosti, struktury fondů zastřešující další podfondy. Tento
dokument se vztahuje ke konkrétnímu Fondu uvedenému na začátku tohoto
dokumentu. Prospekt, výroční a pololetní zprávy jsou připravovány pro celou
Společnost, nikoli samostatně pro Fond.
Čistá hodnota aktiv a další informace jsou k dispozici online na www.vaneck.com.
Investoři mohou denně nakupovat nebo prodávat akcie na burze cenných papírů
na kterých se s těmito akciemi obchoduje. Akcie Fondu jsou obchodovány na
jedné nebo více burzách cenných papírů.
Údaje o zásadách odměňování správcovské společnosti, VanEck Asset
Management B.V., včetně (ale ne pouze) popisu výpočtu odměn a benefitů,

totožnosti osob odpovědných za udělování odměn a benefitů a složení výboru pro
takové odměňování jsou k dispozici na adrese www.vaneck.com. Tištěná kopie je
k dispozici zdarma na vyžádání v sídle správcovské společnosti. Společnost
podléhá daňovým zákonům a předpisům Irska. To může mít v závislosti na zemi
vašeho pobytu dopad na vaši investici. Pro více informací o vlastních daňových
povinnostech se obraťte na svého investičního nebo daňového poradce.
Další podrobnosti týkající se Indexu jsou k dispozici na webových stránkách
poskytovatele Indexu: www.mvis-indices.com.
Společnost VanEck Asset Management B.V. by mohla nést odpovědnost pouze
na základě prohlášení v tomto dokumentu, které by bylo zavádějící, nepřesné
nebo nekonzistentní s příslušnými částmi prospektu Fondu.
Podle irského práva Společnost oddělila závazky svých podfondů. Aktiva Fondu
nebudou použita k splnění závazků jiných podfondů Společnosti. Kromě toho jsou
aktiva a závazky Fondu odděleny a drženy odděleně od aktiv jiných podfondů.

Fond je schválen v Irsku a regulován Irskou centrální bankou (CBI). Společnost VanEck Asset Management B.V. je autorizována v Nizozemsku a je regulována
Nizozemským úřadem pro finanční trhy (AFM). Klíčové informace pro investory jsou aktuální k 22. prosinci 2020.

