
 

 

 

 

 

  

Think iBoxx Government Bond 

UCITS ETF 

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. 

Exchange Traded Fund (ETF) / Tracker 

ISIN: NL0009690254     

TICKER: TGBT  

Beheerder: Think ETF Asset Management B.V. 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 
 Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een 

combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat 

het rendement weerspiegelt van de markt van de in euro luidende 

obligaties van beleggingskwaliteit. Het Fonds streeft naar een rendement 

op uw belegging dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid 

Sovereign Diversified 1-10 Index, de referentie-index (Index) van het 

Fonds, weerspiegelt. 

 De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit 

bestaat en leent de onderliggende effecten niet uit aan derden.  

 Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar 

is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en 

die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings 

van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven 

houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch 

haalbaar is om ze te verkopen. 

 De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de 

circa 25 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een 

resterende looptijd hebben tussen 1 tot 10 jaar. De index bevat alleen 

investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard 

euro. 

 Het Fonds kan naast alle vastrentende waarden opgenomen in de 

referentie-index, beleggen in andere vastrentende waarden die een 

rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde effecten uit 

de index. Dit beleid is in het belang van de belegger en zorgt ervoor dat het 

rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 

Index zo nauwkeurig mogelijk gerepliceerd wordt. 

 

 
Risico- en rendementsprofiel 

 Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden als dividend 

uitbetaald. 4 keer per jaar is er een dividendmogelijkheid, maar 

daarbij wordt wel gekeken naar de hoogte van het uit te keren 

dividend. Het kan namelijk voorkomen dat in een bepaald kwartaal 

relatief weinig inkomsten uit coupon binnenkomt. In dat geval is het 

kostentechnisch gezien verstandiger de inkomsten tot de volgende 

uitkeringsmogelijkheid in het fonds te houden.  

 De basisvaluta van het fonds is de euro.  

 Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging 

op korte termijn.  

 De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld 

op Euronext Amsterdam en Brussels. In normale omstandigheden 

mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select 

aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct 

aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen 

aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de 

beurs waarop de aandelen worden verhandeld. 

 

 Deze indicator is gebaseerd op gegevens uit het verleden en is mogelijk 

geen betrouwbare indicatie van het risicoprofiel van het fonds.  

 De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van 

de tijd veranderen. 

 De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.  

 

 Het fonds behoort tot categorie 3 op basis van het soort 

beleggingen die de hieronder vermelde risico’s inhouden. Die 

kunnen elk op zich of in combinatie de waarde van de 

beleggegingen beïnvloeden of tot verliezen leiden.  

- 'Kredietrisico' en/of veranderingen in de rentetarieven 

hebben een belangrijke invloed op de resultaten van door 

bedrijven uitgegeven vastrentende effecten. Potentiële of 

werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het 

veronderstelde risiconiveau hoger maken. 

 Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven 

bijzondere risico's behoren: 

- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden 

effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of 

kapitaal terug te betalen. 

- Liquiditeitsrisico: Lagere liquiditeit betekent dat er 

onvoldoende kopers of verkopers zijn om het fonds in staat te 

stellen beleggingen gemakkelijk te verhandelen 

  

Meer informatie over de risico’s vindt u in de risicosectie van het 

prospectus van het fonds. Deze is beschikbaar op www.thinketfs.nl onder 

Downloads. 

 

 

  Hoger risico 

Doorgaans hogere rendementen 

Lager risico 

Doorgaans lagere rendementen 

1 2 3 4 5 6 7 

http://www.thinketfs.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten 
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden gerekend 

Instapvergoeding 
Uitstapvergoeding 

Geen* 
Geen* 

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden 
voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden 
uitbetaald. 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken. Deze 
kosten gaan gepaard met het beheer van het subfonds, inclusief de marketing 
en distributie. Deze kosten verlagen de potentiële groei van uw belegging. 

Lopende kosten 0,15%sten 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden 
onttrokken.  

Prestatievergoeding Geen  

 

Beleggers die aandelen via de beurs aan- of verkopen, betalen de door hun bank 

of broker aangerekende kosten. Informatie met betrekking tot deze kosten kunt 

u verkrijgen bij uw bank of broker. De door beleggers betaalde kosten beperken 

de potentiële vermogensgroei.  

 

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode 

van 12 maanden eindigend op 31 december 2016. Dit cijfer kan van jaar tot jaar 

variëren.  

 

* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. 

Beleggers die aandelen via een beurs aan- of verkopen, betalen 

de door hun bank aangerekende kosten. Informatie met 

betrekking tot die kosten kan men bekomen via de beurzen waar 

de aandelen genoteerd zijn en verhandeld worden, of via de 

banken. 

 

Meer informatie over de kosten vindt u de kostensectie van het 

prospectus van het fonds. Deze is beschikbaar op www.thinketfs.nl 

onder Downloads. 

 

 

In het verleden behaalde prestaties 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen 

indicatie voor toekomstige prestaties.  

 

De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van 

het fonds. Deze worden uitgedrukt als een 

procentuele verandering van de intrinsieke 

waarde van het fonds aan het eind van elk 

jaar. Het fonds werd geïntroduceerd op 14 

april 2011. De basisvaluta van het fonds is 

EUR.  

 

Het rendement is weergegeven na aftrek van 

de lopende kosten. Eventuele in-

/uitstapkosten zijn niet in de berekening 

meegenomen.  

 

* Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign 

Diversified 1-10 Index 

Praktische informatie 
 De custodian van het fonds is Kas Bank N.V.  

 Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar het prospectus 

en de recentste jaarverslagen en halfjaarverslagen. U kunt deze 

documenten en andere praktische informatie, zoals de intrinsieke 

waarden, vinden op www.thinketfs.nl onder Downloads, of opvragen via 

info@thinketfs.nl. 

 Het Fonds is een subfonds van ThinkCapital ETF’s N.V., een 

paraplustructuur die verschillende subfondsen omvat. Dit document 

geldt specifiek voor het Fonds dat in het begin van dit document is 

vermeld. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden echter 

opgesteld voor de paraplustructuur en zijn beschikbaar in de 

Nederlandse taal. 

 ThinkCapital ETF’s N.V. is een paraplufonds met gescheiden 

verplichtingen tussen subfondsen. Uit hoofde van de Nederlandse Wet 

op het financieel toezicht hebben subfondsen jegens andere subfondsen 

een afgescheiden vermogen. 

 

 Think ETF Asset Management B.V. kan enkel aansprakelijk 

worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen 

verklaring die misleidend, onnauwkeurig of niet in 

overeenstemming met de desbetreffende delen van het 

prospectus van het fonds is.  

 Voor het beloningsbeleid van Think ETF Asset Management B.V. 

verwijzen wij naar de website. 

 Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het fonds 

onderhevig is aan de Nederlandse fiscale wetgeving en dat dit 

gevolgen kan hebben voor hun belegging. 

 ETF aandelen van het ene subfonds kunnen niet worden 

omgewisseld voor ETF aandelen van een ander subfonds.  

 

 

Aan dit fonds is in Nederland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De benchmark is intellectueel 

eigendom van de indexaanbieder. Gelieve het Prospectus te raadplegen voor de volledige disclaimer.  

Dit document met essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig op datum van 18 januari 2017. 

2012 2013 2014 2015 2016

Fonds 11,15% 2,44% 11,82% 1,37% 2,86%

Index* 10,15% 2,52% 12,08% 1,40% 3,04%

-5,00%

-2,50%

0,00%

2,50%

5,00%

7,50%

10,00%

12,50%

15,00%

Behaalde prestaties tot en met 
31 december 2016

http://www.thinketfs.nl/
http://www.thinketfs.nl/
mailto:info@thinketfs.nl

