
 
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.  
 

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF-USD Acc  
een aandelenklasse van WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF (het "Fonds") 
dat een subfonds is van WisdomTree Issuer ICAV. Beheerd door WisdomTree Management Limited. 

ISIN: IE00BZ56SW52 
 

Doelstellingen en beleggingsbeleid 

 Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van 
vergoedingen en kosten, van de WisdomTree Global Developed Quality 
Dividend Growth Index (de "Index") te volgen. 

 De op regels gebaseerde Index met fundamentele gewichten bestaat uit 
dividend uitkerende ondernemingen uit wereldwijde ontwikkelde 
markten, geselecteerd aan de hand van een samengestelde risicoscore 
(composite risk score, of "CRS"), bestaande uit twee factoren (kwaliteit en 
momentum) met elk een gelijk gewicht. 

 Om in de Index te worden opgenomen, moeten ondernemingen aan 
bepaalde randvoorwaarden voldoen: (i) zijn gevestigd in de Verenigde 
Staten, Europa (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, 
Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd 
Koninkrijk, Zweden of Zwitserland), Israël, Japan, Australië, Nieuw-
Zeeland, Hongkong, Singapore of Canada; (ii) in de 12 maanden 
voorafgaand aan het jaarlijkse moment van hernieuwde samenstelling 
een normaal dividend in contanten op gewone aandelen hebben 
uitgekeerd, en (iii) een minimale marktkapitalisatie hebben en voldoen 
aan liquiditeitsvereisten. De Index sluit bepaalde ondernemingen uit op 
basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur.  

 Ondernemingen uit het in aanmerking komende universum worden 
gerangschikt op basis van een combinatie van (i) de geraamde winstgroei 
op lange termijn, (ii) het gemiddelde historische rendement op eigen 
vermogen over drie jaar, en (iii) het gemiddelde historische rendement op 
vermogen over drie jaar. De top 600 ondernemingen die niet in de 
onderste 10% gemeten naar CRS vallen, worden geselecteerd voor 
opname in de Index. Verder kan een geselecteerde onderneming in de top 
5% gemeten naar dividendrendement maar onderste 50% gemeten naar 
CRS uit de Index worden verwijderd. 

 Het gewicht van elke onderneming die deel uitmaakt van de Index wordt 
berekend op basis van het totale dividend in contanten (de 
"Dividendstroom"). De wegingen van ondernemingen die deel uitmaken 
van de Index worden vervolgens jaarlijks herzien aan de hand van hun 
proportionele aandeel in de Dividendstroom. Ondernemingen die meer 
dividend uitkeren en een hogere CRS hebben, hebben een hoger gewicht.  

 Om de doelstelling te behalen, hanteert het Fonds een 
beleggingsbenadering van 'passief beheer' (of indexering) en wordt er 
belegd in een portefeuille aandeleneffecten die voor zover mogelijk en 
uitvoerbaar bestaat uit een representatieve deelverzameling van de 
componenten van de Index.  

 Aangezien het moeilijk, duur of anderszins niet efficiënt kan zijn om alle 
effecten in de Index aan te schaffen, kan het Fonds ook aandelen of 
andere effecten aanhouden met een beleggingsrendement dat 
vergelijkbaar is met dat van effecten in de Index, of beleggen in 
instellingen voor collectieve belegging. 

 Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en 
aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op 
efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen 
die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het 
"Prospectus"). 

 De aandelen van het Fonds ('Aandelen') zijn genoteerd aan een of meer 
beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. 
makelaars) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds 
terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen 
kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is.  

 Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt 
aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere 
opbrengsten worden geaccumuleerd en namens de aandeelhouders 
herbelegd. 

 Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte 
termijn. 

 Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Deze 
aandelenklasse luidt in Amerikaanse dollar. 

 Raadpleeg het supplement bij het Prospectus voor het Fonds (het 
'Supplement') voor alle beleggingsdoelen en meer informatie over het 
beleggingsbeleid.  

 

Risico-/opbrengstprofiel 

Lager risico Hoger risico 
Doorgaans lagere opbrengsten Doorgaans hogere opbrengsten 

 

 
 
 Er is geen garantie dat de bovenstaande categorisering ongewijzigd blijft 

en deze kan dus in de loop der tijd verschuiven.  
 De laagste categorie (1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze 

belegging. 
 De risico-indicator is berekend met gesimuleerde historische gegevens en 

is wellicht geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel 
van het Fonds. 

 De bovenstaande SRRI-categorisering (5) houdt verband met de aard van 
de beleggingen van het Fonds en de daarmee gepaard gaande risico's, 
waaronder de volgende:  
- De waarde van aandelen en aan aandelen verwante effecten kan 

worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de 
aandelenmarkt. Andere invloedrijke factoren zijn politieke 
aangelegenheden, economisch nieuws, bekendmakingen van 
winstcijfers en belangrijke zakelijke gebeurtenissen. 

- Er is geen enkele garantie dat de waarde van beleggingen zal stijgen 
of dat de beleggingsdoelstelling van het Fonds wordt gerealiseerd.  

- Het beleggingsrisico kan in specifieke sectoren, landen, valuta's of 
ondernemingen zijn geconcentreerd. Dit betekent dat het Fonds 

gevoeliger is voor plaatselijke economische, markt- of politieke 
gebeurtenissen of lokale regelgeving. 

- Trackingerror-risico: Het is mogelijk dat het rendement van het Fonds 
dat van de Index niet exact volgt. Dit kan het gevolg zijn van 
marktschommelingen, veranderingen in de samenstelling van de 
Index, transactiekosten, de kosten van het aanbrengen van 
wijzigingen in de portefeuille van het Fonds en andere Fondskosten. 

- Het is niet gewaarborgd dat Aandelen altijd gekocht of verkocht 
kunnen worden op een beurs of dat de marktprijs de intrinsieke 
waarde van het Fonds weerspiegelt. 

- Het kan voor het Fonds moeilijk zijn om bepaalde beleggingen onder 
bepaalde marktomstandigheden te kopen of te verkopen. Als gevolg 
daarvan kan de prijs die wordt verkregen wanneer het Fonds 
effecten koopt of verkoopt minder gunstig zijn dan de prijs onder 
normale marktomstandigheden. 

- Tegenpartijrisico: Het Fonds loopt het risico dat derden met wie het 
Fonds handelt, failliet gaan of nalaten aan het Fonds verschuldigde 
bedragen te betalen of aan het Fonds toebehorende eigendommen 
te retourneren.  

 Voor een volledig overzicht van alle risico's die aan dit Fonds zijn 

verbonden, raadpleegt u de paragraaf 'Risicofactoren' in het Supplement 

en het Prospectus.  



   
Essentiële beleggersinformatie 

  

M-42809022-1 

 

 

Kosten  
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het Fonds, met 
inbegrip van marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen 
de potentiële groei van uw belegging. 
 

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend 
Instapvergoeding Geen* 
Uitstapvergoeding Geen* 
 
Kosten die in de loop van een jaar aan het Fonds worden onttrokken 
Lopende kosten 0,38%** 
 
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds 
worden onttrokken 
Prestatievergoeding Geen 

 
* Dit zijn de maximale vergoedingen en kosten die momenteel moeten worden 
betaald door bevoegde deelnemers die rechtstreeks handelen met WisdomTree 
Issuer ICAV. Het Fonds heeft het recht om met bevoegde deelnemers een 
instapvergoeding van maximaal 3% en een uitstapvergoeding van maximaal 3% 
te verrekenen. Het Fonds maakt momenteel geen gebruik van het recht om in- 
en uitstapvergoedingen te hanteren.  

* In- en uitstapvergoedingen zijn niet van toepassing op beleggers op 
de secundaire markt. Aangezien het Fonds een ETF is, kunnen 
beleggers op de secundaire markt doorgaans niet rechtstreeks met 
WisdomTree Issuer ICAV handelen. Beleggers die Aandelen kopen op 
de beurs doen dit tegen marktprijzen die makelaarsvergoedingen 
en/of andere kosten weerspiegelen. 
 
* Bevoegde deelnemers die rechtstreeks met het Fonds handelen, 
betalen bijbehorende transactiekosten. 
 
* Voor bevoegde deelnemers die rechtstreeks handelen met het 
Fonds is bij het overstappen tussen subfondsen een 
overstapvergoeding van maximaal 3% mogelijk van toepassing. Het 
Fonds maakt momenteel geen gebruik van het recht om 
overstapvergoedingen te hanteren.  
 
** Lopende kosten kunnen per jaar variëren. Hierin zijn 
portefeuilletransactiekosten niet opgenomen, behalve als er een  
in-/uitstapvergoeding door het Fonds wordt betaald bij aan- of verkoop 
van deelnemingsrechten in een ander beleggingsfonds. 
 
Zie de paragraaf 'Vergoedingen en kosten' van het Prospectus en de 
paragrafen 'Vergoedingen' en 'Aandelenhandel' (subparagrafen 
'Inschrijvingen na de initiële aanbiedingsperiode' en 'Terugkopen') van 
het Supplement voor meer informatie over de kosten. 
 

In het verleden behaalde resultaten 

 
 

• In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst en beleggingen kunnen hun waarde 
verliezen. 

• De grafiek toont het jaarrendement van de aandelenklasse 
per 31 december 2021, berekend in Amerikaanse dollar. 

• Het Fonds werd in 2016 geïntroduceerd. 
• Introductiedatum aandelenklasse: 3-6-2016. 
• Het getoonde rendement is na aftrek van de lopende 

kosten. Het omvat niet de instap- en uitstapvergoedingen. 
• *Indexnaam: WisdomTree Global Developed Quality 

Dividend Growth Index. 

 
 
 
 

Praktische informatie 
Bewaarder: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 
Administratiekantoor: State Street Fund Services (Ireland) Limited. 
Aanvullende informatie: Kopieën van de Prospectus-documentatie en de 
recentste jaarrekening zijn gratis verkrijgbaar bij het Administratiekantoor. Het 
Prospectus en de jaarrekening zijn niet afzonderlijk voor het Fonds maar voor 
WisdomTree Issuer ICAV opgesteld.  
Beloningsbeleid: Gegevens over het beloningsbeleid van WisdomTree 
Management Limited, waaronder een beschrijving van de wijze waarop 
beloningen en vergoedingen worden berekend en de identiteit van de personen 
die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van dergelijke 
beloningen/vergoedingen, zijn te vinden op de volgende website: 
www.wisdomtree.eu. Een papieren exemplaar van deze beleidsregels wordt op 
verzoek kosteloos door WisdomTree Management Limited ter beschikking 
gesteld.  
Prijsinformatie: De intrinsieke waarde van de aandelenklasse kan elke werkdag 
tijdens normale kantooruren worden opgevraagd bij het Administratiekantoor en 
wordt dagelijks gepubliceerd op www.wisdomtree.eu.  

Wisselen: Het wisselen van Aandelen tussen subfondsen van 
WisdomTree Issuer ICAV is niet mogelijk voor beleggers die aandelen 
op de beurs kopen. Bevoegde deelnemers die rechtstreeks met het 
Fonds handelen, kunnen mogelijk wel wisselen. 
Gescheiden aansprakelijkheid: Het Fonds is een subfonds van 
WisdomTree Issuer ICAV, een overkoepelend Iers collectief instrument 
voor vermogensbeheer. Conform Ierse wetgeving zijn de activa en 
passiva van het Fonds gescheiden van die van andere subfondsen van 
WisdomTree Issuer ICAV, en kunnen de activa van het Fonds niet 
worden gebruikt om aan de verplichtingen van een ander subfonds van 
WisdomTree Issuer ICAV te voldoen.  
Belastingen: WisdomTree Issuer ICAV is gevestigd in Ierland voor 
belastingdoeleinden. De Ierse belastingwetgeving kan van invloed zijn 
op de persoonlijke belastingsituatie van een belegger. 
Aansprakelijkheidsverklaring: WisdomTree Management Limited kan 
uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit 
document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist 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 Central Bank of Ireland.  
WisdomTree Management Limited is vergunninghoudende in Ierland en staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland. 
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 21 februari 2022. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Aandelenklasse 0.00% 0.00% 28.01% -8.80% 33.17%16.27%19.27%

*Index 0.00% 0.00% 28.42% -8.63% 33.51%16.51%19.72%
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In het verleden behaalde resultaten

Aandelenklasse *Index

Bron: WisdomTree 
 

http://www.wisdomtree.eu/

