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Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 31
-aug-2019. Alle andere gegevens per 16-sep-2019.
Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de 
Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei 
en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Barclays Euro Aggregate 
Corporate, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds belegt 
voornamelijk in de vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de 
referentie-index van het Fonds (Die bedrijfsobligaties omvat). De VR-effecten kunnen worden 
uitgegeven door bedrijven, overheden en overheidsinstellingen van landen die al dan niet deel 
uitmaken van de Europese Monetaire Unie (EMU) en supranationale instellingen (zoals de 
Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) die zowel in landen in als buiten de 
Europese Unie kunnen zijn gevestigd. De VR-effecten moeten op het moment van aankoop van
 beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald 
kredietwaardigheidsniveau) of volgens de beleggingsbeheerder over een gelijkwaardige rating 
beschikken. Indien de kredietwaardigheid van een VR-effect wordt verlaagd, mag het Fonds dit 
effect blijven houden tot het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen.
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De resultaten zijn gebaseerd op biedkoersen voor fondsen in het VK en intrinsieke waarde-koersen voor 
fondsen in Luxemburg, in beide gevallen met herbelegde netto-opbrengsten.
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Aandelenklasse 1,76% 5,22% 1,31% 1,08% 4,81% -1,28%

Index 1,79% 5,15% 1,25% 1,12% 4,77% -1,25%

De resultaatberekeningen voor de aandelenklassen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (IW), met 
herbelegde opbrengsten, EUR onder aftrek van kosten.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Cumulatief (%) Op jaarbasis (% p.j.)

1m 3m 6m YTD 1 Jaar 3 Jaar 5 Jaar Sinds 
introductie

Aandelenklasse 0,65% 3,77% 5,81% 7,72% 6,74% 2,46% 2,92% 4,40%
Index 0,64% 3,69% 5,72% 7,61% 6,64% 2,42% 2,89% 4,38%
Kwartielscore 2 2 2 1 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium 
te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de 
benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR. 
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, 
herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen 
indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit 
het verleden. Bron: BlackRock

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard 
met een zekere mate van risico. Daarom 
kunnen de waarde en inkomsten van uw 
belegging variëren en is uw initiële inleg niet 
gegarandeerd.

KERNGEGEVENS
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Corporate Bond
Introductiedatum Fonds 09-feb-2012
Introductiedatum 
aandelenklasse 09-feb-2012
Basisvaluta EUR
Valuta aandelenklasse EUR
Fondsvermogen (miljoen) 1.084,00 EUR
Benchmark Bloomberg Barclays Euro 

Corporate Bond Index
Domicilie Ierland
Fondstype UCITS
ISIN IE00B67T5G21
Bloomberg-code BRIGIEA
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
Minimale initiële belegging 500.000

FONDSBEHEERDER(S)
Darren Wills

GROOTSTE POSITIES (%)
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/
14/2025 0,18
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV MTN 
RegS 0.625 02/27/2023 0,18
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 
03/17/2028 0,16
DEUTSCHE BANK AG RegS 1.75 01/17/2028 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 
2.75 03/17/2036 0,14
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS 4.75 
06/06/2022 0,14
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.375 09/
16/2021 0,13
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.125 01/23/2027 0,13
HSBC BANK PLC MTN RegS 4 01/15/2021 0,13
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING GUERNS 
MTN RegS 1.25 04/14/2022 0,13

1,47
Posities aan verandering onderhevig



Belangrijkste risico's: Het Fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in 
een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op 
de waarde van de belegging.

(Zie Ommezijde)
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BELANGRIJKE GEGEVENS:
BlackRock heeft niet afgewogen of deze belegging geschikt is voor uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. Om te bepalen of dit product geschikt is, dient u de Essentiële
Beleggersinformatie te lezen. Alvorens te beleggen, moeten beleggers kennisnemen van de fondsspecifieke risico's in de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van het
bedrijf.  Wij  bevelen  u  ten  zeerste  aan  om onafhankelijk  professioneel  advies  in  te  winnen  alvorens  te  beleggen.  Wanneer  u  na  het  lezen  van  dit  factsheet  nog  vragen  hebt  of
behoefte hebt aan aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met uw financieel adviseur of met ons serviceteam voor beleggers op 0800 445522. Dit fonds is een subfonds
van de Blackrock Fixed Income Dublin Funds (het 'Fonds'). Het Fonds is opgericht naar het recht van Ierland en door de Centrale Bank van Ierland (de 'CBI') geautoriseerd als icbe
voor  de  toepassing  van  de  icbe-reglementen.  Een  belegging  in  het  subfonds/de  subfondsen  is  alleen  voor  'Gekwalificeerde  houders',  zoals  gedefinieerd  in  het  relevante
Fondsprospectus.  Elk  beleggingsbesluit  dient  uitsluitend  te  zijn  gebaseerd  op  de  informatie  vervat  in  het  Prospectus,  de  Essentiële  Beleggersinformatie  (KIID)  en  het  laatste
halfjaarlijkse  verslag  en  de  ongeauditeerde  rekeningen  en/of  het  jaarverslag  en  de  geauditeerde  rekeningen  van  het  Bedrijf.  Prospectussen,  Essentiële  Beleggersinformatie  en
inschrijvingsformulieren zijn mogelijk  niet  beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet  zijn toegelaten.  Uitgegeven door BlackRock
Investment Management (UK) Limited,  in het  Verenigd Koninkrijk  (geautoriseerd en gereguleerd door de Financial  Conduct Authority).  Gevestigd op het  adres:  12 Throgmorton
Avenue, Londen, EC2N 2DL. Tel.:  020 7743 3000. Geregistreerd in Engeland onder nummer 2020394. Met het oog op uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans
opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited.
© 2019 Morningstar.  Alle  rechten voorbehouden.  De informatie,  gegevens,  analyses en meningen in  dit  document  (1)  bevatten informatie  die  eigendom is  van Morningstar,  (2)
mogen niet  worden gekopieerd of  opnieuw gepubliceerd,  (3)  vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar,  (4)  worden uitsluitend ter  informatie  verstrekt  en vormen dus
geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor
handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens, analyses en meningen, of het gebruik hiervan.
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en
het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere
handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties, die een vaste of variabele rente 
(ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de 
rentevoet, wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Bepaalde ontwikkelingslanden hebben bijzonder hoge schulden uitstaan bij commerciële 
banken en buitenlandse overheden. Beleggen in obligaties (staatsschuld) die zijn uitgegeven of gewaarborgd door de overheid van ontwikkelingslanden of 
hun instellingen vertegenwoordigen een hoog risico.

SECTORVERDELING (%)
Fonds Index +/-

Rechtspersonen 99,87 100,00 -0,13
Liquide middelen en/of derivaten 0,13 0,00 0,13

Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden 
(waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen 
gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder 
derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/
of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN
Effectieve Duration (jaren) 5,16
Modified Duration 5,21
Yield to Worst (%) 0,22

KOSTEN
Max. initiële kosten 0,00%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten 0,15%
Prestatievergoeding 0,00%

HANDELSINFORMATIE
Settlement Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie Dagelijks, forward pricing basis

VERDELING LOOPTIJDEN (%)
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WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie:  is  de  totale  waarde  van  de  aandelen  uitgegeven  door  een
beursgenoteerd bedrijf.
Lopende  kosten:  is  een  cijfer  dat  alle  jaarlijkse  kosten  en  andere  uitgaven
weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.
Kwartielscore:  Categoriseert  een  fonds  op  basis  van  zijn  prestaties  in  een
bepaalde  periode  in  vier  gelijke  bandbreedten  binnen  de  relevante  Morningstar-
sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde
en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI:  is  een  score  gebaseerd  op  de  volatiliteit  van  het  fonds,  die  een  indicatie
geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.
Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds,
afhankelijk  van  een  High  Water  Mark,  realiseert  boven  zijn
prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.


