
KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE 
Ta dokument vsebuje za vlagatelje ključne podatke o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatke predpisuje 
zakonodaja, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da 
bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju. 

iShares Developed World Index Fund (IE) 
Podsklad sklada BlackRock Index Selection Fund 

Razred delnice: EUR fleksibilna akumulacija 
ISIN: IE00B61D1398 

Upravljavec: BlackRock Asset Management Ireland Limited 

Cilji in naložbena politika 
 Cilj sklada je doseči donosnost naložb s kombinacijo rasti kapitala in prihodka od sredstev sklada, ki odraža donosnost razvitih svetovnih trgov vrednostnih papirjev. 
 Kolikor je mogoče in izvedljivo, sklad vlaga v lastniške vrednostne papirje (npr. delnice), ki sestavljajo indeks MSCI World, primerjalni indeks sklada. 
 Primerjalni indeks meri uspešnost trga vrednostnih papirjev razvitih trgov na svetovni ravni in predstavlja indeks, ponderiran s tržno kapitalizacijo delnic v 

prostem obtoku. Delnice v prostem obtoku pomenijo, da se za izračun primerjalnega indeksa uporabljajo samo delnice, ki so na voljo na trgu, in ne vse izdane 
delnice družbe. Tržna kapitalizacija delnic v prostem obtoku je tržna cena podjetja, pomnožena s številom delnic, ki so na voljo na trgu. Konec novembra 2018 
je bil primerjalni indeks sestavljen iz tržnih indeksov 23 razvitih trgov držav: Avstralije, Avstrije, Belgije, Kanade, Danske, Finske, Francije, Nemčije, Hongkonga, 
Irske, Italije, Izraela, Japonske, Nizozemske, Nove Zelandije, Norveške, Portugalske, Singapurja, Španije, Švedske, Švice, Združenega kraljestva in Združenih 
držav Amerike. 

 Sklad namerava ponoviti primerjalni indeks z zadržanjem lastniških vrednostnih papirjev, ki sestavljajo primerjalni indeks, in sicer v podobnih razmerjih. 
 Upravljavec naložb lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente (tj. naložbe, katerih cene temeljijo na eni ali več osnovnih sredstvih) za pomoč pri 

doseganju naložbenega cilja sklada. 
 Sklad se lahko prav tako ukvarja s kratkoročnim zavarovanim posojanjem svojih naložb nekaterim upravičenim tretjim osebam. Namen je ustvarjanje dodatnih 

prihodkov in izravnava stroškov sklada. 
 Priporočilo: Ta sklad morda ni primeren za kratkoročne naložbe. 
 Vaše enote bodo akumulativne enote (tj. prihodki od dividend bodo vključeni v njihovo vrednost). 
 Osnovna valuta sklada je ameriški dolar. Enote za ta razred so kupljene in prodane v evrih. Ta valutna razlika lahko vpliva na rezultate vaših enot. Svoje enote 

lahko kupujete in prodajate vsakodnevno. Minimalna začetna naložba za ta razred enot znaša 1.000.000 evrov. 
Za več informacij o skladu, razredih delnic/enot, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na spletni strani www.blackrock.com. 

Profil tveganja in donosa 
 
 

 

Nižje tveganje 
Praviloma nižji donos 

Višje tveganje 
Praviloma višji donos 

 
 

 Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in ni nujno zanesljiv pokazatelj profila 
tveganja sklada za prihodnost. 

 Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko sčasoma spremeni. Če 
spada v najnižjo kategorijo, to še ne pomeni, da je naložba popolnoma brez 
tveganj. 

 Ocena sklada je pet zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena 
tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost naložb sklada ali izpostavljajo 
sklad izgubam. 

- Na vrednost lastniških vrednostnih papirjev in z njimi povezanih vrednostnih 
papirjev lahko vplivajo dnevna tržna gibanja. Drugi vplivni dejavniki 
vključujejo politične in gospodarske novice, dohodke podjetij in pomembni 
korporativni dogodki. 

- Izvedeni finančni instrumenti so lahko zelo občutljivi na spremembe vrednosti 
sredstev, na katerih temeljijo, in lahko povečajo obseg izgub in koristi ter 
povzročijo večja nihanja vrednosti sklada. Vpliv na sklad je lahko večji, kadar 
se izvedeni finančni instrumenti uporabljajo na obsežen ali kompleksen način. 

 Pomembna tveganja, ki jih kazalnik tveganja ne zajema na ustrezen način, 
vključujejo: 

- Tveganje nasprotne stranke: Insolventnost katerih koli institucij, ki 
zagotavljajo storitve, kot sta hramba sredstev ali delovanje kot nasprotna 
stranka pri izvedenih finančnih ali drugih instrumentih, lahko sklad 
izpostavi finančnim izgubam. 

http://www.blackrock.com/


Stroški 
Plačila za stroške so namenjena za kritje stroškov upravljanja sklada, vključno s 
stroški trženja in posredništva. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše 
naložbe. 

Prikazani vstopni in izstopni stroški so prikazani v največjih mogočih številkah. V 
nekaterih primerih boste morda plačali manj. O dejanskih vstopnih in izstopnih 
stroških se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem ali posrednikom. 

Višina tekočih stroškov temelji na stroških za obdobje dvanajstih mesecev, ki se 
izteče 31. decembra 2019. Ta številka se lahko razlikuje od leta do leta. Ne 
vključuje stroškov transakcij v okviru portfelja, z izjemo plačila stroškov skrbniku 
ter vstopnih/izstopnih stroškov v drugem kolektivnem naložbenem podjemu (če 
obstaja). 

** (i) Če sklad posoja vrednostne papirje zaradi znižanja stroškov, sklad dobi 
62,5 odstotka povezanih prihodkov, preostalih 37,5 odstotka pa BlackRock 
kot posrednik pri posojanju vrednostnih papirjev. Ker posojanje vrednostnih 
papirjev ne povečuje stroškov vodenja sklada, to ni vključeno v tekoče 
stroške. (ii) Imetniki enot tega razreda so lahko predmet dodatnih 
periodičnih stroškov zunaj sklada na podlagi ločenega sporazuma z 
BlackRock. 

 

Enkratni stroški, ki nastanejo pred naložbo ali po njej 

Vstopni stroški Stroškov ni 

Izstopni stroški Stroškov ni 

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden je investiran 
ali preden so izplačani izkupički vaše naložbe. 

Stroški, vzeti iz sklada v vsakem letu 
Tekoči stroški 0,01 %** 

Stroški, vzeti iz sklada pod določenimi pogoji 

Provizija za uspešnost Stroškov ni 

Preteklo poslovanje 
Pretekla uspešnost ni zanesljiv 
pokazatelj prihodnjih rezultatov. 
Graf prikazuje uspešnost sklada na letni ravni v 
evrih za vsako celo koledarsko leto v obdobju, 
prikazanem na grafu. Izražena je kot odstotek 
spremembe neto vrednosti sredstev sklada ob 
koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen leta 
2010. Razred delnic je bil ustanovljen leta 2010. 
Uspešnost je prikazana po odštetju tekočih 
stroškov. Nobeni vstopni/izstopni stroški niso 
vključeni v izračun. 

† Primerjalni indeks: MSCI World Index (EUR) 

 
 

Preteklo poslovanje do 31. decembra 2019. 
 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Sklad  -2,2 14,2 21,3 19,6 10,5 10,9 7,7 -4,0 30,1 
Primerjalni 
indeks † 

 -2,4 14,1 21,2 19,5 10,4 10,7 7,5 -4,1 30,0 
 

Uporabne informacije 
 

 Depozitar sklada je J. P. Morgan Bank (Ireland) plc. 
 Dodatne informacije o skladu najdete v najnovejših letnih in polletnih poročilih sklada BlackRock Index Selection Fund (BISF). Ti dokumenti so brezplačno na voljo v 

angleškem in nekaterih drugih jezikih. Skupaj z drugimi informacijami, kot so cene na enoto, jih lahko pridobite na spletni strani sklada BlackRock 
www.blackrock.com, na spletni strani iShares www.ishares.com ali s klicem službi za mednarodne naložbe na številko +353 1612 3394. 

 Vlagatelji se morajo zavedati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad, vpliva na osebni davčni položaj njihovih naložb v sklad. 
 Sklad je podsklad družbe BISF, krovne strukture, sestavljene iz različnih podskladov. Ta dokument velja za sklad in razred enot, navedena na začetku tega 

dokumenta. Vendar pa so prospekt ter letna in polletna poročila pripravljeni za krovno družbo. 
 BlackRock Asset Management Ireland Limited lahko odgovarja samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli 

prospekta sklada. 
 Po irski zakonodaji je družba BISF ločila odgovornost med svojimi podskladi (tj. sredstva sklada se ne bodo uporabljala za poravnavo obveznosti drugih podskladov 

v okviru BISF). Poleg tega so sredstva sklada ločena od sredstev drugih podskladov. 
 Vlagatelji lahko zamenjajo svoje enote v skladu za enote v drugem podskladu v okviru BISF (z izjemo razredov fleksibilnih enot), za katere veljajo določeni pogoji, 

kot je določeno v prospektu. 
 Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako so prejemki in ugodnosti določeni in razdeljeni, in s tem povezane ureditve upravljanja so na voljo na 

naslovu www.blackrock.com/Remunerationpolicy ali na zahtevo z registriranega sedeža družbe za upravljanje. 
 

 
 
 
 
 
Prevodi so informativne narave, velja original v angleščini. 

 
 
 
 
 

Ta sklad in njegov upravitelj, BlackRock Asset Management Ireland Limited, imata dovoljenje na Irskem in ju upravlja irska centralna banka. 
Ti ključni podatki za vlagatelje so točni na dan 12. februar 2020. 

http://www.blackrock.com/
http://www.ishares.com/
http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy
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