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Obligaties - Wereldwijd

Fondsfeiten
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Fondsnaam

Kosten
BlackRock Global Funds

Managementfee (bruto)

0,15%

BlackRock Global Funds - Government Bond Index Fund N7

Lopende kosten

0,22%

(Inc)
Oprichtingsdatum

09-nov-12

Vermogenscategorie

Obligaties
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Wereldwijd

ISIN

LU0852473874

Transactiedatum *

--

* Indien een aan- of verkoop order volgens het reglement van Stichting Beleggersgiro Van Lanschot voor 08.00 uur op dag
'T' is opgegeven dan wordt die order uitgevoerd op de genoemde transactiedatum

Documentatie
Halfjaarverslag (EN)

Download

Jaarverslag (EN)

Download

Prospectus (EN)

Download

Essentiële Beleggersinformatie

Download

(NL)
Factsheet (NL)

Download

Essentiële Beleggersinformatie

Download

(EN)
Begrippenlijst (NL)

Download

Het beheer van het fonds is in handen van BlackRock, een Amerikaanse vermogensbeheerder opgericht in
1988 in New York. BlackRock is door de jaren heen uitgegroeid tot 's werelds grootste
vermogensbeheerder en een belangrijke speler in de markt voor passieve beleggingen. De onderneming
richtte zich aanvankelijk op risicomanagement en vastrentend vermogensbeheer, maar heeft inmiddels een
uitgebreid aanbod aan beleggingsfondsen, die toegang bieden tot verschillende beleggingscategorieën,
regio's en beleggingsstijlen. Per 31 maart 2014 had BlackRock $ 4,4 biljoen in beheer, waarvan 53%
belegd in aandelen en 29% in vastrentende waarden, en meer dan elf duizend werknemers in dienst
verdeeld over dertig landen.

De factsheet is opgesteld door Van Lanschot Kempen Wealth Management NV ('Van Lanschot') ten behoeve van haar klanten. Deze publicatie bevat onvoldoende informatie voor
een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinfomatie (EBi) of het Essentiële Informatie document (Eid) en het prospectus. In deze publicatie verwerkte
gegevens zijn ontleend aan bronnen die door Van Lanschot betrouwbaar worden geacht, maar Van Lanschot aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele druk- en zet- en
typefouten. Als gevolg van afspraken over de kosten met een fondsaanbieder kunnen de vermelde kosten op deze factsheet afwijken van de kosten zoals vermeld in de EBi en/of
Eid. Hierbij geldt dat de kosten zoals vermeld op de factsheet van toepassing zijn op cliënten van Van Lanschot. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze
beleggingsinstelling is in het bezit van een vergunning van of is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

