Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF – USD Acc

ISIN: IE00BYMLZY74

Een aandelenklasse van WisdomTree Enhanced commodity UCITS ETF (het 'Fonds')
en is een compartiment van WisdomTree Issuer plc. dat beheerd wordt door WisdomTree Management Limited.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
▪

Het doel van het Fonds is de koersontwikkeling en het rendement
van de Optimised Roll Commodity Total Return Index (de 'Index') te
volgen vóór aftrek van vergoedingen en kosten.

▪

De Index is een in Amerikaanse dollar genoteerde index die als
voornaamste doel heeft een brede, gediversifieerde icbe-conforme
grondstoffenblootstelling te bieden, door het rendement te volgen
van een verzameling grondstoffenindexen die representatief zijn
voor de energiemarkt, landbouw, industriële metalen en
edelmetalen. De Index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld. De
Index genereert een blootstelling aan elke grondstof door te
beleggen in de desbetreffende S&P GSCI® Dynamic Roll indexen, de
S&P GSCI® goud- en zilverindexen en de Bloomberg® sojaolie- en
sojameelindexen (elk een 'Indexonderdeel').

▪

▪

▪

▪

▪

Het Fonds kan indirect voor maximaal 20% van zijn Intrinsieke
Waarde zijn blootgesteld aan een Indexonderdeel. Deze limiet kan
worden verhoogd tot 35% voor een enkele emittent als er
uitzonderlijke marktomstandigheden gelden (zoals de overheersing
van een bepaald Indexonderdeel).

▪
▪

Het Fonds zal een indirecte blootstelling aan de Indexonderdelen
verwerven via swaps. Door swapovereenkomsten aan te gaan met
een of meer banken waarbij het Fonds betalingen ontvangt van de
bank wanneer de Index stijgt en het Fonds betalingen verricht aan de
bank wanneer de Index daalt. Door gebruik te maken van swaps kan
het Fonds op efficiënte wijze de dalingen of stijgingen van de Index
volgen. Het Fonds betaalt bepaalde vergoedingen aan de bank(en)
waarmee het swapovereenkomsten aangaat. Het gebruik van swaps
leidt ertoe dat de beleggingsbeheerder van het Fonds contanten en
zekerheden moet beheren.

▪

Het Fonds kan terugkoop-/omgekeerde terugkooptransacties en
effectenleentransacties aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt
portefeuillebeheer, met inachtneming van de voorwaarden en de
beperkingen die vermeld staan in het prospectus voor WisdomTree
Issuer plc (het “Prospectus”).
De aandelen van het Fonds (de “Aandelen”) worden genoteerd op
een of meer effectenbeurzen. Doorgaans kunnen enkel
goedgekeurde deelnemers (zijnde makelaars) Aandelen kopen van of
terug verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen Aandelen
kopen en verkopen op elke dag waarop de betreffende
effectenbeurs geopend is.
Uitkeringsbeleid: Er zullen geen dividenden op de Aandelen van deze
klasse worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. De inkomsten en
andere winsten worden gekapitaliseerd en herbelegd voor rekening
van de aandeelhouders.
Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggingen op
korte termijn.
Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. De
uitdrukkingsvaluta van deze aandelenklasse is de Amerikaanse
dollar.
Volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het
beleggingsbeleid is te vinden in de aanvulling van het Prospectus van
het Fonds (de “Aanvulling”).
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De bovenstaande indeling blijft niet gegarandeerd ongewijzigd en kan
in de tijd variëren.
De laagste risicocategorie (1) betekent niet dat het om een risicoloze
belegging gaat.
De risico-indicator werd berekend op basis van gesimuleerde
historische gegevens en vormt mogelijk geen betrouwbare indicatie
van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De indeling boven (4) is er vanwege de aard van de beleggingen van
het Fonds en de risico's die gepaard gaan met die beleggingen,
inclusief:
Grondstoffenrisico's: Grondstoffenkoersen zijn volatieler dan die
van andere beleggingscategorieën, waardoor beleggingen in
grondstoffen risicovoller en complexer zijn dan andere
beleggingen.
Het rendement van een grondstof en het overeenstemmende
contract is afhankelijk van diverse factoren, zoals vraag en
aanbod, liquiditeit, weersomstandigheden en natuurrampen,
directe
beleggingskosten,
plaats,
veranderingen
in
belastingtarieven en doorrolrendementsrisico's.
er kan geen zekerheid worden geboden dat de waarde van de
beleggingen zal toenemen of dat de beleggingsdoelstelling van
het Fonds bereikt zal worden.
Het beleggingsrisico kan geconcentreerd zijn in specifieke

▪

▪

sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds
gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of
regelgevende gebeurtenissen.
Derivatenrisico's: inclusief (i) het onvermogen om de richting
waarin de markten zich zullen ontwikkelen nauwkeurig te
voorspellen en (ii) het marktrisico van gebrekkige liquiditeit of
onvoldoende correlatie tussen de wijziging in de waarde van het
onderliggende actief en die in de waarde van de derivaten van het
Fonds.
Risico's die niet worden gedekt door de indicator, maar die wel van
wezenlijk belang zijn voor het Fonds, omvatten:
Risico in verband met de tracking error: de mogelijkheid bestaat
dat het rendement van het Fonds dat van de Index niet exact
volgt. Dit kan het gevolg zijn van marktschommelingen,
wijzigingen in de samenstelling van de Index, transactiekosten, de
kosten van veranderingen in de portefeuille van het Fonds en
andere kosten van het Fonds.
Er kan geen garantie worden geboden dat de Aandelen altijd
kunnen worden gekocht of verkocht op een effectenbeurs, of dat
de marktprijs de IW van het Fonds zal weerspiegelen.
Het Fonds kan problemen ondervinden om bepaalde beleggingen
te kopen of te verkopen in bepaalde marktomstandigheden. De
prijs die wordt verkregen wanneer het Fonds effecten koopt of
verkoopt kan dan ook lager liggen dan in normale
marktomstandigheden.
Tegenpartijrisico: het Fonds is blootgesteld aan het risico dat
derden waarmee het Fonds transacties uitvoert failliet kunnen
gaan, hun betalingen aan het Fonds niet kunnen voldoen of
eigendom van het Fonds niet kunnen teruggeven.
Een volledig overzicht van alle risico's van dit Fonds is te vinden in het
deel “Risicofactoren” in het Supplement en het Prospectus.
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Kosten
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het
Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze
kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
Instapvergoeding
3%*
Uitstapvergoeding
3%*
De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn de maximale
percentages die kunnen worden betaald door een belegger die direct met
het Fonds handelt. In sommige gevallen kan het zijn dat u minder betaalt.
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten

Maximaal 0,35% **

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden
onttrokken
Prestatievergoeding
Geen

* Dit zijn de maximale kosten en vergoedingen die te betalen kunnen zijn
door de beleggers die direct handelen met WisdomTree Issuer plc. Het
Fonds oefent momenteel zijn recht om instap- en uitstapvergoedingen
aan te rekenen niet uit. Aangezien het Fonds op de beurs verhandeld
wordt, zullen beleggers op de secundaire markt normaliter niet
rechtstreeks met WisdomTree Issuer plc kunnen handelen. Beleggers die
aandelen kopen op een beurs, doen dat tegen de marktkoers, waarin
makelaarsvergoedingen en/of andere kosten zijn verrekend.
*
Goedgekeurde deelnemers die direct met het Fonds handelen,
zullen de daarmee gepaard gaande transactiekosten betalen.
*
Voor beleggers die direct met het Fonds handelen, kan er bij het
switchen tussen compartimenten een maximale conversievergoeding
van 3% in rekening worden gebracht.
** De lopende kosten kunnen variëren van jaar tot jaar. Zij omvatten niet
de portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van een instap/uitstapvergoeding die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van
deelnemingsrechten in een ander beleggingsfonds.
Raadpleeg het deel “Kosten en vergoedingen” in het Prospectus en de
delen “Kosten” en “Handelen in Aandelen” (secties “Inschrijvingen na de
initiële aanbiedingsperiode” en “Verzilveringen”) in het Supplement voor
het Fonds voor nadere informatie over de kosten.

In het verleden behaalde resultaten
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In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie
voor toekomstige prestaties en beleggingen kunnen mogelijk in
waarde dalen.
De tabel toont het jaarresultaat van het Fonds per 31 december
2018, uitgedrukt in Amerikaanse dollar.
Het Fonds is geïntroduceerd in 2016.
Introductiedatum van de aandelenklasse: 27/04/2016.
De getoonde resultaten zijn na aftrek van de lopende kosten,
en exclusief instap- en uitstapvergoedingen.
*Naam van de index: Optimised Roll Commodity Total Return
Index.

Bron: WisdomTree

Praktische informatie
Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Administratiekantoor: State Street Fund Services (Ireland) Limited.
Verdere informatie: Exemplaren van het Prospectus van het Fonds en de
recentste financiële rekeningen zijn kosteloos verkrijgbaar bij het
Administratiekantoor. Het Prospectus en de financiële rekeningen worden
opgesteld voor WisdomTree Issuer plc, niet afzonderlijk voor het Fonds.
Bezoldigingsbeleid: De details van het Bezoldigingsbeleid van WisdomTree
Management Limited, inclusief een beschrijving van de berekening van de
bezoldiging en de voordelen en de verantwoordelijken voor de toekenning
van dergelijke bezoldiging/voordelen, zijn beschikbaar op de volgende
website: www.wisdomtree.eu. Een papieren exemplaar van deze
beleidsdetails is ook gratis beschikbaar op verzoek bij WisdomTree
Management Limited.
Prijsinformatie: De intrinsieke waarde van de aandelenklasse kan elke
werkdag tijdens de normale kantooruren worden opgevraagd bij de
Beheerder en wordt dagelijks gepubliceerd op www.wisdomtree.eu.

Converteren: het converteren van Aandelen tussen compartimenten van
WisdomTree Issuer plc is niet mogelijk voor beleggers die aandelen kopen
op een beurs. Conversie kan toegelaten zijn voor goedgekeurde beleggers
die direct met het Fonds handelen.
Gescheiden aansprakelijkheid: Het Fonds is een compartiment van
WisdomTree Issuer plc, een paraplufonds. Conform de Ierse wet zijn de
activa en verplichtingen van het Fonds gescheiden van die van andere
compartimenten van WisdomTree Issuer plc. De activa van het Fonds
kunnen dan ook niet worden gebruikt om te voldoen aan de verplichtingen
van andere fondsen van WisdomTree Issuer plc.
Belastingen: WisdomTree Issuer plc is een Ierse ingezetene voor
belastingdoeleinden. De Ierse belastingwetgeving kan een invloed hebben
op de persoonlijke belastingpositie van een belegger.
Aansprakelijkheidsverklaring: WisdomTree Management Limited kan
enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document
opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus is.

Aan dit Fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
Aan WisdomTree Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 14 februari 2019.

