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Essentiële-informatiedocument

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit beleggingsproduct. Het is geen 
marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de 
kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere 
producten te vergelijken.

Product
iShares Physical Gold ETC (het 'ETC'), ISIN: IE00B4ND3602, wordt uitgegeven door iShares Physical Metals plc (het 'Bedrijf'). Het Bedrijf is gevestigd in Ierland 
en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Ga voor meer informatie naar 
www.blackrock.com/kiid of bel 0845 357 700. Dit document dateert van 22 juli 2022.

Waarschuwing: Beleggers in Spanje - Op basis van uw rechtsgebied staat u op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien 
moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Type
iShares Physical Gold ETC (het 'ETC') is een reeks schuldeffecten die worden uitgegeven door iShares Physical Metals plc (het 'Bedrijf') en zijn gekoppeld aan 
fysiek goud. De ETC-effecten zijn genoteerd aan de London Stock Exchange, zijn gestructureerd als schuldeffecten en zijn geen rechten van deelneming in een 
collectieve beleggingsinstelling.

Doelstellingen
De ETC-effecten streven ernaar beleggingsblootstelling te bieden aan fysiek goud en worden gewaardeerd op basis van de goudprijs op de London Bullion 
Market Association (LBMA).
Het Bedrijf heeft fysiek goud in bezit. Elk ETC-effect biedt metaalrechten (de 'Metaalrechten', die overeenkomen met de hoeveelheid fysiek goud waardoor 
het ETC-effect wordt gedekt) en de dagelijkse waarde van het effect wordt berekend op basis van de dagelijkse Metaalrechten ervan. De dagelijkse 
Metaalrechten zijn te vinden op www.ishares.com.
De ETC-effecten zijn genoteerd aan en worden verhandeld op de London Stock Exchange. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende 
marktdeelnemers de ETC-effecten direct bij het Bedrijf aankopen en verkopen. Beleggers die geen officieel erkende marktdeelnemer zijn (bv. een select 
aantal financiële instellingen) kunnen de ETC-effecten doorgaans alleen op de secundaire markt (bv. via een makelaar op de London Stock Exchange) 
aankopen en verkopen tegen de dan geldende marktprijs. De geldende marktprijs waartegen de ETC-effecten op de secundaire markt worden verhandeld, 
kan afwijken van de dagelijkse waarde van de ETC-effecten en weerspiegelt mogelijk niet nauwkeurig de prijs van het aan de ETC-effecten onderliggende 
edele metaal.
De relatie tussen het rendement op uw belegging, hoe dit wordt beïnvloed en hoe lang u uw belegging aanhoudt, wordt behandeld onder 'Hoe lang moet ik 
het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?'.
De goudprijs fluctueert dagelijks en de waarde van goud wordt door verschillende factoren bepaald, waaronder de zeldzaamheid ervan en het gebruik ervan 
in industriële processen en als beleggingsproduct. De prijs van edelmetalen kan worden beïnvloed door fundamentele kwesties als vraag en aanbod, 
politieke en economische ontwikkelingen (met name in landen die edelmetalen produceren) en natuurrampen. Deze factoren kunnen allemaal van invloed 
zijn op uw belegging.
Uw ETC-effecten worden uitgedrukt in Amerikaanse dollar, de basisvaluta van het ETC.
Op een of meer beurzen zijn de ETC-effecten genoteerd en worden ze verhandeld in een andere valuta dan de basisvaluta. Dit valutaverschil kan van invloed 
zijn op de prestaties van uw ETC-effecten.

Beoogde retailbeleggers
Het ETC is bedoeld voor retailbeleggers die verliezen kunnen dragen tot aan het in het ETC belegde bedrag. De ETC-effecten zijn geschikt voor beleggingen met 
een middellange en lange looptijd, al kunnen de ETC-effecten ook geschikt zijn voor een kortere looptijd (zie verder onder 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan 
ik mijn geld eerder terugtrekken?').

Verzekeringsuitkeringen
Het ETC biedt geen verzekeringsuitkeringen.

Looptijd
Het ETC heeft geen bepaalde duur of looptijd, maar onder specifieke omstandigheden kan het Bedrijf, of (bij ingebrekestelling van het Bedrijf) de curator ervan, 
State Street Custodial Services Limited (Ierland), onder voorbehoud van schriftelijke kennisgeving vooraf, besluiten om tot vervroegde aflossing over te gaan, 
indien: (a) het Bedrijf op enig moment zijn calloptie uitvoert door tien dagen vooraf in een kennisgeving te melden dat tot aflossing van de ETC-effecten wordt 
overgegaan; (b) met betrekking tot het Bedrijf op het gebied van wet- of regelgeving bepaalde wijzigingen worden doorgevoerd; (c) het Bedrijf vereist is, of er een 
grote kans bestaat dat het Bedrijf vereist is, om een betaling uit te voeren met betrekking tot, zich te laten registreren voor of aangifte te doen van BTW; (d) 
bepaalde essentiële dienstverleners van het Bedrijf hun dienstverband opzeggen of dergelijk dienstverband beëindigd wordt, en er binnen 60 dagen geen opvolger 
aangewezen wordt; (e) het Bedrijf langer dan 14 dagen in gebreke blijft bij een betaling of levering van ETC-effecten; (f) het Bedrijf een materiële verplichting op 
grond van de voorwaarden van de ETC-effecten of de effectenakte of de trustakte met betrekking tot de ETC-effecten niet uitvoert of naleeft binnen de 
bijbehorende termijn of (g) het Bedrijf in vereffening is.
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Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het 
product 5 jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan 
sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt, en 
u kunt dan minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau 
van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien 
hoe groot de kans is dat beleggers geld verliezen op het product wegens 
marktontwikkelingen of doordat wij u niet kunnen betalen.
Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote 
risicoklasse. Deze klasse houdt in dat de potentiële verliezen op 
toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat 
een slechte markt de waarde van uw belegging beïnvloedt, aanwezig is. De 
indeling in deze klasse wordt niet gegarandeerd, kan in de loop van de tijd 
wijzigen en is mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige 
risicoprofiel van dit ETC. De laagste categorie betekent niet dat deze 
zonder risico is.

Wees u bewust van het valutarisico. De valuta van dit ETC (en/of de handelslijn van uw ETC-effecten) kan afwijken van die van uw land. Omdat u 
mogelijk betalingen ontvangt in een andere valuta dan die van uw land, hangt het definitief te ontvangen rendement af van de wisselkoers tussen beide 
valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Wees u bewust van de risico's met betrekking tot de handel op de secundaire markt en de liquiditeit van de ETC-effecten. De marktprijs van uw 
ETC-effecten die op de secundaire markt worden verhandeld, waaronder een beurs waaraan de ETC-effecten worden genoteerd, kan worden beïnvloed door 
een aantal externe factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de liquiditeit van de ETC-effecten (raadpleeg de Basisprospectus van ETC's voor meer 
informatie over deze externe factoren).

De insolventie van bepaalde instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, kan het ETC blootstellen aan financieel verlies.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Als het ETC u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's
Belegging USD 10.000
Scenario's 1 jaar 3 jaar 5 jaar

(Aanbevolen 
periode van bezit)

USD USD USD

Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 3.900 5.486 4.515
Gemiddeld rendement per jaar -61,0% -15,0% -11,0%

Ongunstig 
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9.038 9.241 9.836

Gemiddeld rendement per jaar -9,6% -2,5% -0,3%

Gematigd 
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten 10.794 12.560 14.615

Gemiddeld rendement per jaar 7,9% 8,5% 9,2%

Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 12.864 17.038 21.673
Gemiddeld rendement per jaar 28,6% 23,5% 23,3%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u  USD10,000 inlegt.
De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op een belegging in ETC. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. Als 
u uw ETC-effecten koopt of verkoopt op de secundaire markt, illustreren de weergegeven scenario's mogelijk niet nauwkeurig de marktprijs die u op de 
secundaire markt kunt verkrijgen.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging 
varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen 
betalen.
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw financieel adviseur of 
distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als iShares Physical Metals plc niet kan uitbetalen?
Het onderliggende metaal van het ETC wordt bewaard door de Bewaarder van het Bedrijf, JPMorgan Chase Bank N.A., London Branch, en/of subbewaarders 
(aangesteld door de Bewaarder). Een eventuele insolventie van de Arranger of de Curator heeft geen invloed op het onderliggende metaal van het ETC dat door de 
Bewaarder en/of de subbewaarders wordt bewaard. In geval van insolventie van de Bewaarder of een subbewaarder dient het toegewezen metaal dat de 
Bewaarder of de subbewaarder in een 'Toegewezen account' (een afgezonderde account waarin metaal in toegewezen vorm wordt bewaard) ten behoeve van het 
Bedrijf voor het ETC bewaart, beschermd te worden, omdat dit metaal afzonderlijk van de activa van de Bewaarder, subbewaarders en hun overige cliënten moet 
kunnen worden vastgesteld. In geval van insolventie van het Bedrijf, de Bewaarder, een subbewaarder, de Arranger en/of de Curator is er geen compensatie van 
toepassing zoals omschreven in het Britse Financial Services Compensation Scheme of enige andere regeling.
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Wat zijn de kosten?
Kosten in de loop van de tijd

Belegging USD 10.000

Scenario's Als u na één 1 jaar Als u na één 3 jaar Als u na één 5 jaar

Totale kosten (USD) 16 58 117

Effect op rendement (verlaging van de 
opbrengst) per jaar

0,16% 0,16% 0,16%

Presentatie van de kosten
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten 
omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor een of meer verschillende scenario's. De bedragen zijn 
gebaseerd op de veronderstelling dat u USD10,000 inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. Raadpleeg uw makelaar, 
financieel adviseur of distributeur, die u mogelijk extra kosten in rekening brengt, voor meer informatie over hun kosten en welk effect deze in de loop van 
de tijd op uw belegging zullen hebben.

Samenstelling van kosten

Deze tabel laat het effect op het rendement per jaar zien

Eenmalige kosten
Instapkosten 0,00% Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u uw oorspronkelijke bedrag inlegt.*

Uitstapkosten 0,00% Het effect van de kosten voor het op de vervaldatum beëindigen van uw belegging.*

Vaste kosten

Portefeuilletransactiekosten 0,00%
Het effect van de kosten voor het door ons laten aankopen en verkopen van 
onderliggende beleggingen voor de ETC-effecten.

Verzekeringskosten Geen Het effect van het bedrag dat u betaalt voor uw verzekeringsdekking.

Overige vaste kosten 0,16%
Het effect van de kosten die wij elk jaar maken voor het beheren van uw 
beleggingen.

Incidentele kosten
Prestatievergoedingen 0,00% Er wordt door het ETC geen prestatievergoeding aangerekend.

Carried interests 0,00% Het effect van de carried interests.

Deze tabel toont het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen periode van 
bezit, en de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

* Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt. Beleggers op de secundaire markt handelen direct met officieel erkende marktdeelnemers of via 
een beurs en betalen vergoedingen die hun respectieve makelaars of officieel erkende marktdeelnemers in rekening brengen. Informatie met betrekking tot 
de beurskosten kan men bekomen via de beurzen waar de aandelen genoteerd zijn en verhandeld worden, of via de makelaren. Raadpleeg uw makelaar, 
financieel adviseur of distributeur voor de werkelijke instap- en uitstapvergoedingen.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?
Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar
De aanbevolen periode van bezit werd berekend op basis van de beleggingsstrategie van het ETC en de periode waarin het naar verwachting mogelijk is om de 
beleggingsdoelstelling van het ETC te behalen. Elke belegging moet worden afgewogen tegen uw specifieke beleggingsbehoeften en risicobereidheid. BlackRock 
heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt of toepasselijk is voor uw persoonlijke omstandigheden. Indien u twijfelt over de geschiktheid van het ETC voor 
uw behoeften, dient u passend professioneel advies in te winnen. U kunt uw ETC-effecten dagelijks via een makelaar op de secundaire markt aankopen of 
verkopen. U ontvangt mogelijk minder dan verwacht als u verkoopt vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit. De aanbevolen periode van bezit is een 
schatting en dient niet te worden gezien als een garantie voor of indicatie van prestaties, rendement of risiconiveaus in de toekomst. Neem contact op met uw 
makelaar, financieel adviseur of distributeur voor zijn vergoedingen.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Indien u niet helemaal tevreden bent over enig aspect van de diensten die aan u werden verleend, en u een klacht wilt indienen, dan kunt u de gegevens over onze 
klachtenafhandelingsprocedure vinden op www.ishares.com. Daarnaast kunt u een brief schrijven naar het Investor Services Team, gevestigd op de statutaire 
zetel van de Arranger, 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, of een e-mail sturen naar info@ishares.co.uk.

Andere nuttige informatie
De nieuwste versie van dit document en de basisprospectus van het ETC, het meest recente jaarverslag en de meest recente halfjaarverslagen kunt u kosteloos op 
papier of in elektronische vorm in het Engels en in bepaalde andere talen verkrijgen via de website www.ishares.com van iShares, door telefonisch contact op te 
nemen met 0800 917 1770 of via uw makelaar, financieel adviseur of distributeur. De kosten, prestaties en risico's in dit essentiële-informatiedocument worden 
berekend volgens de door EU-regels voorgeschreven methodologie.


