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db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF (EUR)
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers is het exchange-traded funds (ETF) platform van Deutsche Asset Management. ETF's zijn gereguleerde,
open-ended fondsen die worden verhandeld op de beurzen zoals alle andere genoteerde fondsen. In db X-trackers
kan intraday gehandeld kan worden met dezelfde liquide middelen als aandelen en de diversificatie van een
indexfonds. Sinds de lancering in 2007 is het db X-trackers platform sterk gegroeid. Het heeft nu ongeveer EUR 54,67
mld aan vermogen onder beheer (per februari, 2016) verdeeld over meer dan 300 producten. Dit maakt db X-trackers
de op één na grootste ETF-aanbieder van Europa en tot de top 5 in de wereld.

Kenmerken van indexfondsen (ETF's)

Fondsfeiten
Naam van het fonds

db x-trackers II iBoxx Global Inflation-linked UCITS
ETF (EUR)

—Onmiddellijke blootstelling aan de aandelenmarkten via één

ISIN

LU0290357929

UCITS IV-conform

Yes

Fondsvaluta

EUR

Investment Methodology

Indirect Replication

—Goedkope indexbelegging
—Beursliquiditeit met lage bied/laat-spread
—Kostenbesparend alternatief voor traditionele

Portfolio struktuur

Portfolio + Swap (unfunded)

Introductiedatum

08 juni 2007

Share class launch date

08 juni 2007

All-invergoeding¹

0,25% p.a.

Einde boekjaar

31 december

Behandeling van de inkomsten

Herbeleggend

Intrinsieke waarde per aandeel

EUR 213,51 (29 februari 2016)

Totaal vermogen van het fonds

EUR 559.610.388 (29 februari 2016)

transactie

beleggingsinstellingen

—De waarde van ETF-aandelen kan nadelig worden beïnvloed
door marktvolatiliteit en/of de volatiliteit van de activa in het
subfonds en/of de onderliggende index
—Het subfonds mag overeenkomstig de beleggingsbeperkingen in
UCITS IV voor niet meer dan 10% worden blootgesteld aan met
derivaten verbonden tegenpartijrisico
—Er zal een handelsverschil zijn tussen de ETF en de
verhandelde index in kwestie door de impact van jaarlijkse
beheervergoedingen

¹Zie pagina 2 in dit document voor meer details over All-In Vergoeding

In het verleden behaalde resultaten
iBoxx® Global Inflation-Linked TR Index

Fondsresultaten per 29 februari 2016
Sinds de
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iBoxx Global Inflationlinked UCITS ETF (EUR)
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Volatiliteit

iBoxx® Global Inflation-Linked
TR Index

-0,20%

-5,36%

-4,49%

-4,83% 5,43

iBoxx Global Inflation-linked
UCITS ETF (EUR)

0,20%

-0,01%

0,99%

0,37%

5,15
Datum

Bron: Deutsche Bank AG, 29 februari 2016
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Weergegeven resultaten zijn
netto van fonds en index replicatie kosten.
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Bron: Bloomberg L.P., 29 februari 2016
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Weergegeven resultaten zijn
netto van fonds en index replicatie kosten.

Informatie over notering en verhandeling
Beurs

NSIN

Beurscode
(lokaal)

Handelsvaluta

Beurstijden (lokale
tijd)

Afwikkeling Bloomberg-ticker

Reuters RIC

iNAV Reuters

XETRA

DBX0AL

DBXH

EUR

09:00 - 17:30

t+2

XGIN GY

XGIN.DE

XGINNAV=DBFT

SIX Swiss Exchange

3220303

XGIN

EUR

09:00 - 16:30

t+2

XGIN SW

XGIN.S

XGINNAV=DBFT

Borsa Italiana

-

XGIN

EUR

09:00 - 17:30

t+2

XGIN IM

XGIN.MI

XGINNAV=DBFT

Meer informatie over db X-trackers

Registratie voor openbare distributie
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland

Italië
Japan
Luxemburg
Nederland
Noorwegen

Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland

Deutsche Asset Management
Mainzer Landstrasse 11-17
60329 Frankfurt am Main
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276

Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: info.dbx-trackers@db.com
Reuters: DBETF
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iBoxx® Global Inflation-Linked TR Index
De IBOXX GLOBAL INFLATION-LINKED TOTAL RETURN INDEX
HEDGED® bestrijkt de belangrijkste markten van inflatiegekoppelde
obligaties van overheden en semi-overheden. De Index wordt
door Deutsche Börse berekend en gepubliceerd, en wordt door
de International Index Company Limited ('IIC') gesponsord.
Alleen door overheden of ondergeschikte overheden uitgegeven
obligaties komen in aanmerking. Landen moeten voor hun
binnenlandse overheidsschuld een investment grade rating
hebben. Emissies van ondergeschikte overheden moeten een
investment grade rating van Fitch, Moody's of Standard & Poor's
hebben. Alle obligaties moeten op de datum van bepaling van
opname een resterende looptijd van ten minste één jaar hebben.
Obligaties met een resterende looptijd van minder dan één jaar
komen niet of niet langer in aanmerking. De minimale uitstaande
nominale waarde van de obligaties bedraagt CAD 3 mld, EUR
2 mld, GBP 1 mld, JPY 200 mld, SEK 5 mld en USD 2 mld.
De uitstaande waarde van een obligatie bepaalt de weging in
de Index. De Index is een kapitalisatiegewogen index. Valutaafdekking voor de Index vindt maandelijks plaats. De waarde van
de Index wordt afgedekt door middel van een termijncontract
met een looptijd van één maand. Indexwijzigingen tijdens de
maand worden niet afgedekt. De Index wordt op basis van het
totaalrendement berekend, wat betekent dat couponbetalingen
in de Index worden herbelegd. Couponbetalingen en geplande
gedeeltelijke en niet-geplande volledige aflossingen worden tot
de volgende herweging in contanten aangehouden, waarna de
contanten worden herbelegd in de Index. De Index werd op 31
december 2000 geïntroduceerd. Aanvullende informatie over de
Index en de algemene methodologie achter de iBoxx®-indices is te
vinden op www.iboxx.com.

iBoxx Global Inflation-linked UCITS ETF (EUR)
Samenstelling op basis van landen

44,45%
28,31%
9,85%
6,47%
3,03%
2,11%
2,05%
1,11%
1,04%
0,91%
0,35%
0,32%

Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Italië
Duitsland
Japan
Canada
Australië
Zweden
Spanje
Nieuw-Zeeland
Zuid-Korea

11,72%
14,99%
10,78%
20,50%
12,89%
12,37%
16,75%

1 - 3 jaren
3 - 5 jaren
5 - 7 jaren
7 - 10 jaren
10 - 15 jaren
15 - 25 jaren
25+ jaren

51,68%
38,83%
2,11%
7,38%

AAA
AA
A
BBB

Samenstelling op basis van looptijden

Samenstelling op basis van rating
Indexfeiten
Soort index

Totaal brutorendement

Aantal obligaties in index

138

Landen in de index

12

Coupon

-

Rendement tot einde looptijd (nominaal)

0,47%

Rendement tot einde looptijd (reëel)

-0,23%

Duration (nominaal)

11,69

Duration (reëel)

12,05

Convexiteit

263,22

Index Bloomberg

GBB0SDLH

Bron: Deutsche Bank AG
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Bron: Deutsche Bank AG, 29 februari 2016

Meer details over All-In Vergoeding
De beleggers wordt erop gewezen dat de All-In Vergoeding geen OTC-Swaptransactiekosten dekt die gepaard gaan met de OTC-Swaptransactie van het ETF.
OTC-Swaptransactiekosten zijn indexreplicatiekosten die worden opgelopen door de Swaptegenpartij en die een negatieve impact op het ETF kunnen hebben in vergelijking met de onderliggende index.
Indexreplicatiekosten kunnen worden opgedeeld in diverse categorieën afhankelijk van de aard van de onderliggende index (lang, kort of met hefboom). In het Prospectus is een gedetailleerde beschrijving van elk scenario opgenomen in het hoofdstuk "Beleggingsdoelstellingen en
-beleid – Subfondsen met een Indirect Beleggingsbeleid".
De beleggers kunnen op www.etf.db.com meer informatie vinden over het betreffende scenario, naast een indicatie van de laatste OTC-Swaptransactiekosten.

Disclaimer
© Deutsche Bank 2016. Alle informatie per 29 februari 2016.
Dit document dient enkel ter bespreking en creëert geen wettelijk bindende verplichtingen voor Deutsche Bank AG en/of haar dochtervennootschappen (“DB”). Dit document vormt, zonder beperking, noch een aanbod, noch een uitnodiging tot een
aanbod of een aanbeveling om een transactie af te sluiten. Bij het nemen van een beleggingsbeslissing dient u zich alleen te baseren op de financiële documentatie betreffende de transactie en niet op het hierin bevatte overzicht. DB treedt niet op
als uw financieel adviseur of in enige andere fiduciaire hoedanigheid met betrekking tot deze voorgestelde transactie. De hierin vermelde transactie(s) of product(en) zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en voordat u een transactie aangaat,
dient u stappen te ondernemen om er zeker van te zijn dat u de transactie volledig begrijpt en dat u een onafhankelijke beoordeling hebt gemaakt van de geschiktheid van de transactie in het kader van uw eigen doelstellingen en omstandigheden,
met inbegrip van de mogelijke risico’s en voordelen die met een dergelijke transactie gepaard gaan. Raadpleeg voor algemene informatie over de aard en de risico’s van de voorgestelde transactie en soorten financiële instrumenten: www.
globalmarkets.db.com/riskdisclosures. U dient ook te overwegen uw eigen adviseurs te raadplegen over deze beoordeling. Als u besluit om een transactie aan te gaan met DB, moet u dat doen op basis van uw eigen oordeel. De in dit document
bevatte informatie is gebaseerd op materiaal dat volgens ons betrouwbaar is; wij staan er echter niet voor in dat dit materiaal accuraat, recent, compleet of foutloos is. Vermoedens, ramingen en meningen in dit document vormen ons oordeel op
de datum van dit document, en zij kunnen zonder kennisgeving veranderen. Voorspellingen zijn gebaseerd op een aantal vermoedens inzake marktomstandigheden en er kan geen garantie worden gegeven dat voorspelde resultaten zullen worden
verwezenlijkt. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Dit materiaal is opgesteld door Verkoop- of Handelsmedewerkers van DB en is niet geproduceerd, nagelezen of aangepast door de Onderzoeksafdeling.
Elke in dit document uitgedrukte mening kan verschillen van de meningen van andere afdelingen van DB, inclusief de Onderzoeksafdeling. Verkoop- en Handelsmedewerkers zijn blootgesteld aan bijkomende potentiële belangenconflicten
waar de Onderzoeksafdeling niet mee te maken krijgt. DB kan transacties aangaan op een manier die niet overeenstemt met de hierin besproken meningen. DB handelt of kan handelen als opdrachtgever in deze instrumenten (of gerelateerde
derivaten), en kan posities voor eigen rekening hebben in de instrumenten (of gerelateerde derivaten) die hierin zijn besproken. DB kan een markt creëren in de instrumenten (of gerelateerde instrumenten) die hierin zijn besproken. Verkoop- en
Handelsmedewerkers worden deels vergoed op basis van het aantal transacties dat zij hebben uitgevoerd. De verspreiding van dit document en de beschikbaarheid van deze producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden kunnen wettelijk
verboden zijn. Voor meer informatie zie het relevante Engelstalige prospectus en het Key Investor Information Document in het Nederlands die beschikbaar zijn op verzoek danwel via www.dbxtrackers.com. U mag dit document niet verspreiden,
geheel noch gedeeltelijk, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. DB WIJST UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF ANDERE VERLIEZEN OF SCHADEGEVALLEN, INCLUSIEF VERLIES VAN
WINSTEN, GELEDEN DOOR U OF EEN DERDE PARTIJ, DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET VERTROUWEN OP DIT DOCUMENT OF OP DE BETROUWBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF STIPTHEID HIERVAN. DB is erkend
krachtens de Duitse Bankwet (bevoegde instelling: BaFin - Federal Financial Supervising Authority) en staat onder toezicht van de Financial Services Authority voor de handel in het VK. De Vennootschap (“db x-trackers”) is geregistreerd in het
Luxemburgse Handels- en Vennootschapsregister onder nummer B 119 899. Deutsche Asset Management S.A. treedt op als de beheermaatschappij. Maatschappelijke zetel van de Vennootschap: db x-trackers, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxemburg. Aan de Vennootschap is vergunning verleend in het Groothertogdom Luxemburg. De Vennootschap dient beschouwd te worden als een instelling voor collectieve belegging in effecten onder artikel 1(2) van de Richtlijn 85/611/EEG van
de Europese Raad van 20 december 1985.

Indexdisclaimer
De indexsponsors van de indexen waarnaar hierin verwezen wordt (met inbegrip van Deutsche Bank AG) geven geen garanties of verklaringen betreffende de resultaten uit het gebruik van hun indexen, en/of betreffende het niveau waarop de vermelde indexen zich bevinden op
een bepaalde dag, of op enige andere manier. De indexsponsors zijn niet aansprakelijk ten opzichte van enige persoon voor eventuele fouten in hun Indexen en kunnen niet verplicht worden om enige persoon over eventuele fouten daarin in te lichten.

