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.
Market Access Stoxx® China A Minimum Variance Index UCITS ETF - EUR Share Class (het “Fonds”) (Valuta: euro)
Een subfonds van Market Access SICAV
Beheermaatschappij: FundRock Management Company S.A.
ISIN: LU1750178011
Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het doel van het Fonds is om de prestaties van de Stoxx® China A 900
Het Fonds maakt gebruik van fysieke of synthetische replicatie van de
Minimum Variance Unconstrained AM Index (de 'Index') zo nauwkeurig
Index. De beleggingsbeheerder neemt, in het beste belang van
mogelijk te repliceren. Het Fonds wordt passief beheerd.
beleggers, continue beslissingen tussen fysieke en synthetische
replicatie. Momenteel maakt het fonds gebruik van fysieke replicatie.
De Index bestaat uit aandelen van Chinese bedrijven die op twee
Fysieke replicatie houdt onder andere in pogen in dezelfde proportie te
belangrijke beurzen van het Chinese vasteland worden verhandeld: de
beleggen in de bestanddelen van de Index als de Index zelf.
Shanghai Stock Exchange en de Shenzhen Stock Exchange. Deze
Synthetische replicatie houdt onder andere in het beleggen in een
aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld in renminbi (de officiële
portefeuille aan effecten (samenstelling op marketaccessetf.com) en het
valuta van de Volksrepubliek China) en worden gewoonlijk omschreven
aangaan van een derivatenovereenkomst met een swaptegenpartij, om
als A-aandelen. Bestanddelen worden geselecteerd en gewogen met
de prestaties van de effectenportefeuille te ruilen voor die van de Index.
als doelstelling de risico’s van de Index te beperken, door de volatiliteit
verlagen, d.w.z. de intensiteit en frequentie van de schommelingen van
de Indexwaarden. Bedrijven worden ook gescreend op hoe vaak ze op
● Het Fonds betaalt geen dividenden uit.
de beurs worden verhandeld. De Index bestaat momenteel uit 134
● U kunt aandelen van het Fonds kopen of verkopen via uw
bestanddelen en de maximale weging per bestanddeel is 8%. De Index
effectenmakelaar op de beurs waarop het Fonds wordt verhandeld.
wordt berekend in renminbi. De Index veronderstelt dat dividenden van
Overige informatie:
bestanddelen van de Index na aftrek van belastingen opnieuw worden
● Een lange periode voor het aanhouden van effecten wordt
belegd.
● Information over de Index vindt u op stoxx.com
● De indicatieve intrinsieke waarde (iNAV) kan worden bekeken op
deutsche-boerse.com
Risico- en opbrengstenprofiel
Lager risico
Hoger risico
Tegenpartijrisico: Er bestaat een risico dat de tegenpartij van de
Swapovereenkomst in gebreke blijft en dat het Fonds een mogelijk
onbeperkt deel van zijn waarde verliest.
Meestal lagere opbrengsten
Meestal hogere opbrengsten
Volatiliteitsrisico: Het Fonds volgt een Index bestaande uit aandelen
die door een lage volatiliteit worden gekenmerkt. Er kan niet worden
gegarandeerd dat de Index of het Fonds een lage volatiliteit hebben.
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Risico’s van opkomende markten: Het Fonds volgt een Index met
aandelen uit opkomende markten. Opkomende markten hebben
● De indicator voor risico’s en opbrengsten is een maatstaf van
meestal een bovengemiddeld risico vergeleken met beleggingen in
risico’s op basis van in het verleden behaalde resultaten en
meer gevestigde markten.
gesimuleerde in het verleden behaalde resultaten van het Fonds.
● De indicator voor risico’s en opbrengsten wordt berekend aan de
hand van gesimuleerde gegevens. Gesimuleerde gegevens zijn
mogelijk geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.
● Het Fonds heeft een rating van 6 vanwege de aard van zijn
beleggingen, in het bijzonder vanwege de mate waarin en de
frequentie waarmee deze beleggingen in het verleden zijn
gedaald en gestegen.
● De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een
risicoloze belegging.
● Er bestaat geen garantie dat het risico- en opbrengstenprofiel
ongewijzigd blijft en kan in de loop der tijd veranderen.
● Deze indicator voor risico’s en opbrengsten is geen complete
maatstaf van het risico op verlies van het door u belegde
geldbedrag.
● Het Fonds heeft geen kapitaalbescherming en is evenmin
gegarandeerd. U kunt het volledige door u belegde bedrag
verliezen.

De indicator houdt geen risico met de volgende risico’s van het
belegging in het Fonds:
Replicatierisico: Het kan zijn dat het Fonds niet in staat is de
bestanddelen van de Index in dezelfde proportie te houden
waarin zij in de Index zijn opgenomen en er kan niet worden
gegarandeerd dat het Fonds de prestaties van de Index zal
volgen.

Concentratierisico: Beleggingsrisico concentreert zich op een enkele
markt. De waarde van het Fonds wordt dus in grotere mate beïnvloed
door gelokaliseerde factoren dan andere bredere beleggingen. Uw
belegging kan door plaatselijke marktomstandigheden worden
beïnvloed,
inclusief
politieke,
economische
en wetgevende
ontwikkelingen in China.
Valutarisico: Wijzigingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw
belegging beïnvloeden. De renminbi kan grotere waardeschommelingen
ervaren dan de valuta van meer gevestigde economieën.

Operationele risico's: Storingen in procedures of systemen, menselijke
fouten of externe gebeurtenissen die met het beheer en/of de
administratie van het Fonds te maken hebben, kunnen voor het Fonds
verliezen veroorzaken.
Liquiditeitsrisico: Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn dat uw
mogelijkheden beperkt zijn om aandelen in het Fonds te kopen of
verkopen op de beurzen waarop het Fonds wordt verhandeld.
Risico van Stock Connect : aangezien de samenwerking Stock
Connect tussen de beurzen van Hongkong, Shanghai en Shenzhen een
pilotprogramma is, bestaat er nog steeds onzekerheid over de
toepassing en interpretatie van de relevante voorschriften, welke aan
veranderingen onderhevig zijn, en die een terugwerkende kracht
kunnen hebben. De status van het economisch belang van het Fonds in
effecten die via het programma zijn verkregen, is niet beproefd en het
Fonds zal worden blootgesteld aan een tegenpartijrisico met betrekking
tot makelaars en het Chinese centraal clearinginstituut in verband met
de afhandeling van deze effecten onder het programma.

Kosten voor dit Fonds
De kosten die u betaalt worden gebruikt om de beheerkosten van het Fonds te betalen, met inbegrip van de kosten voor marketing en distributie.
Deze kosten kunnen de potentiële groei van uw belegging verminderen.
De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten van het Fonds voor het
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
jaar dat eindigt op 31 december 2020. Dit cijfer is vastgesteld op 0,45%
Geen
Instapvergoeding
van de intrinsieke waarde van het Fonds. Het is exclusief
Geen
Uitstapvergoeding
portefeuilletransactiekosten.
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw
Instap- en uitstapvergoedingen zijn niet van toepassing wanneer u
belegging worden uitbetaald.
aandelen van het Fonds via uw effectenmakelaar op de beurs koopt of
verkoopt, maar mogelijk moet u wel makelaarskosten betalen.
Kosten die over één jaar aan het Fonds worden onttrokken
0.45%
Zie voor meer informatie over kosten het deel “Vergoedingen en
Lopende kosten
Provisies” in het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is op
Kosten die onder bepaalde specifieke omstandigheden aan het
marketaccessetf.com
Fonds worden onttrokken
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Het Fonds werd geïntroduceerd op 7 juni 2018.
In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor toekomstige resultaten.
Alle kosten die aan het fonds in rekening worden gebracht, worden opgenomen in de berekening van de in het verleden behaalde resultaten.
In het verleden behaalde resultaten worden berekend in de valuta van het Fonds, die EUR is
In het verleden behaalde resultaten worden uitgedrukt als de procentuele wijziging van de intrinsieke waarde van het Fonds
*Index: STOXX® China A 900 Minimum Variance Unconstrained AM
Praktische informatie
De bewaarder van de activa van het Fonds is RBC Investor Services Bank S.A.
Kopieën van het Prospectus, het meest recente jaarverslag en halfjaarlijkse verslag voor het Fonds zijn kunnen kosteloos worden verkregen in het
Engels bij China Post Global (UK) Limited op het hoofdkantoor te 75 King William Street, Londen EC4N 7BE, UK. Deze zijn ook verkrijgbaar op
marketaccessetf.com.
Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft een subfonds van een bevek. Het Prospectus en de periodieke verslagen worden voor de
gehele bevek opgesteld.
Informatie over handelskoersen, slotkoersen, dagelijkse intrinsieke waarden van aandelen en overige informatie, met inbegrip van de aanschaf of
verkoop van aandelen van het Fonds, is beschikbaar op marketaccessetf.com.
De belastingwetgeving van Luxemburg, alsook de internationale en nationale belastingwetgeving kan op de persoonlijke belastingsituatie van de
belegger van invloed zijn. U dient extern, onafhankelijk en deskundig advies in te winnen omtrent uw persoonlijke fiscale behandeling.
Market Access 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 van het Fonds.
Market Access is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek), dat is opgericht als een paraplufonds met verschillende
subfondsen. Alle subfondsen van Market Access hebben afzonderlijke activa en passiva in overeenstemming met het Luxemburgs recht, wat inhoudt
dat de beleggingen van een subfonds niet gebruikt kunnen worden om de schulden van een ander subfonds te betalen. De waarde van uw belegging
zal niet worden beïnvloed door de prestaties van een ander subfonds van Market Access.
U mag uw aandelen in de aandelen van een ander subfonds van Market Access omzetten.
De beheermaatschappij: heeft een beloningsbeleid opgesteld en past dit toe in overeenkomst met de principes zoals die zijn opgesteld volgens de
UCITS V en alle wettelijke en reglementaire bepalingen. De details van het up-to-date beloningsbeleid van de beheermaatschappij, inclusief, maar
niet beperkt tot, een omschrijving van hoe het loon en de voorzieningen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn
voor het toekennen van loon en voorzieningen, inclusief de samenstelling van de beloningscommissie zijn beschikbaar
op:https://www.fundrock.com/en/information-about-our-remuneration-policy en een papieren versie is gratis beschikbaar op verzoek bij het
hoofdkantoor van de beheermaatschappij.
Aan dit Fonds is in het Groothertogdom Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF).
Aan FundRock Management Company S.A. is vergunning verleend in het Groothertogdom Luxemburg en het staat onder toezicht van de CSSF.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 18 februari 2021.

