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.

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF –
Accumulating (het "Fonds")

ISIN: IE00BDDRF700

Een compartiment van HANetf ICAV. Beheerd door HANetf Management Limited

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Replicatie: het Fonds wordt 'passief beheerd' (indexbeleggen) en streeft
ernaar replicatie of een representatief staal te gebruiken, wat betekent
dat het, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, zal beleggen in alle
effecten die in de Index zijn opgenomen.
Handel: de aandelen van het Fonds (de "Aandelen") worden genoteerd
op een of meer beurzen. 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 beurs geopend is.
Uitkeringsbeleid: de inkomsten uit de beleggingen van het Fonds
worden niet uitgekeerd voor de Aandelen van deze klasse. In plaats
daarvan worden ze gekapitaliseerd en herbelegd voor rekening van de
aandeelhouders van het Fonds.
Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggingen op
korte termijn.
Valuta: de basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar.

Het Fonds streeft ernaar de koers en opbrengst, vóór aftrek van kosten
en vergoedingen, van de Solactive Innovative Technologies Index (de
"Index") te volgen.
Index: De Index is onderworpen aan een gepubliceerde, op regels
gebaseerde methodologie en is ontworpen om het rendement te meten
van een belegbaar universum van publiek verhandelde bedrijven die
actief zijn op het gebied van innovatieve en disruptieve technologische
trends (m.a.w. vooruitgang in de technologische sector die een
gevestigde technologie verdringt of een volledige nieuwe industrie
creëert) in een brede waaier van sectoren.
Geschiktheid: om in aanmerking te komen voor opname in de Index,
moeten bedrijven:

het grootste deel van hun vermogen of inkomsten halen uit een
van de volgende thema's: de blokketen, cloud computing,
cyberveiligheid, auto's van de toekomst, genomica, robotica en
automatisering, sociale media, en/of virtuele/toegevoegde
realiteit; en

voldoen
aan
de
minimale
marktkapitalisatieen
liquiditeitsvereisten.
De Index wordt halfjaarlijks herschikt in maart en september.

Volledige informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid is te
vinden in het supplement van het prospectus van het Fonds (het
"Supplement").
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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 (6) is er vanwege de aard van de beleggingen van het
Fonds en de risico's die gepaard gaan met die beleggingen, inclusief:

de waarde van onderliggende effecten kan worden beïnvloed door
dagelijkse schommelingen op de financiële markten. Andere
invloedrijke factoren omvatten politiek en economisch nieuws,
bedrijfsresultaten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen.

Er kan geen zekerheid worden geboden dat de waarde van de
beleggingen zal toenemen of dat de beleggingsdoelstelling van het
Fonds bereikt zal worden.

Beleggingsrisico: het beleggingsrisico kan geconcentreerd zijn in
specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het
Fonds gevoeliger kan zijn voor lokale economische, markt-, politieke
of regelgevende gebeurtenissen.

Risico in verband met opkomende markten: dit Fonds kan beleggen
in bedrijven of effectenmarkten in opkomende markten die meer
risico kunnen inhouden dan beleggingen in meer ontwikkelde landen.

Sectoraal risico: informatietechnologie- en internetbedrijven zijn
onderworpen aan specifieke risico’s zoals snelle technologische












veranderingen en korte productlevenscyclussen.
Valutarisico: het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's
dan zijn basisvaluta. Wisselkoersschommelingen kunnen het
rendement
van
het
Fonds
negatief
beïnvloeden.«Small_Cap_Risk»«Emerging_Markets_»
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.
Risico in verband met liquiditeit op de secundaire markt: er kan geen
garantie worden geboden dat de Aandelen altijd kunnen worden
gekocht of verkocht op een beurs, 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.

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
0%*
Uitstapvergoeding
0%*
Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken
Lopende kosten
0,59%**
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding
Geen
* Goedgekeurde deelnemers die direct met het Fonds handelen, moeten mogelijk
een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal
3% betalen. Het Fonds brengt momenteel geen instap- en uitstapvergoedingen in
rekening.

Aangezien het Fonds op de beurs verhandeld wordt, zullen beleggers
op de secundaire markt normaliter niet rechtstreeks met HANetf ICAV
kunnen handelen. Beleggers die Aandelen kopen op een beurs, zullen
dat doen tegen marktprijzen die makelaarsvergoedingen en/of
transactiekosten en bied-laatspreads omvatten.
* 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
converteren 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 de delen "Algemene kosten en vergoedingen" en "Beheer
kosten en vergoedingen" in het Prospectus en de delen "Kosten en
vergoedingen" en "Belangrijke informatie voor handel in Aandelen" in
het Supplement voor nadere informatie over de kosten.
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Lanceringsdatum van het Fonds: 5 Oktober 2018
Lanceringsdatum van deze Aandelenklasse: 5 Oktober 2018
Basisvaluta van het Fonds: USD.
De in het verleden behaalde resultaten van de Aandelenklasse zijn
berekend in USD.
Het rendement wordt berekend op basis van de intrinsieke waarde
van het Fonds na aftrek van de doorlopende kosten, en is inclusief
herbelegging van de bruto-inkomsten. In het verleden behaalde
resultaten vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten.

Praktische informatie
Beleggingsbeheerder: Vident Investment Advisory LLC.
Bewaarder: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
Administratiekantoor: BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC.
Verdere informatie: exemplaren van het Prospectus en de recentste financiële
rekeningen zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Administratiekantoor. Het
Prospectus en de financiële rekeningen worden opgesteld voor HANetf ICAV, niet
afzonderlijk voor het Fonds. Op www.HANetf.com vindt u meer informatie over
de samenstelling van de portefeuille en informatie over de onderdelen van de
Index.
Beloningsbeleid: De details van het beloningsbeleid van HANetf Management
Limited, inclusief een beschrijving van de berekening van de beloning en de
voordelen en de verantwoordelijken voor de toekenning van dergelijke
beloning/voordelen, zijn beschikbaar op de volgende website: www.hanetf.com.
Een papieren exemplaar van deze beleidsdetails is op verzoek ook gratis
beschikbaar bij HANetf Management Limited.
Prijsinformatie: De intrinsieke waarde van de aandelenklasse kan elke werkdag
tijdens de normale kantooruren worden opgevraagd bij het Administratiekantoor
en wordt dagelijks gepubliceerd op www.hanetf.com.

Converteren: het converteren van Aandelen tussen compartimenten
van HANetf ICAV 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
HANetf ICAV, een paraplu‑ICAV (Irish collective asset-management
vehicle). Conform de Ierse wet zijn de activa en verplichtingen van het
Fonds gescheiden van die van andere compartimenten van HANetf
ICAV. De activa van het Fonds kunnen dan ook niet worden gebruikt om
te voldoen aan de verplichtingen van andere fondsen van HANetf ICAV.
Belastingen: HANetf ICAV is gevestigd in Ierland voor
belastingdoeleinden. De Ierse belastingwetgeving kan een invloed
hebben op de persoonlijke belastingpositie van een belegger.
Aansprakelijkheidsverklaring: HANetf 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 HANetf 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 3 juli 2020.

