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Oplysninger om resultater, porteføljeanalyse, nettoaktiver samt udbytte til
udbetaling pr.: 31-03-2021
Alle øvrige data pr. 10-04-2021

Til investorer i Danmark. Investorer bør læse dokumentet med central investorinformation samt
prospektet, før de investerer.
Fonden søger at følge resultatet af et indeks, der består af 30 af de største globale selskaber, som
beskæftiger sig med vedvarende energi

Risikosum. Alle finansielle investeringer
indebærer et element af risiko. Derfor kan
værdien af dine investeringer og deres
indkomst variere, og din oprindelige
investering garanteres ikke.

HVORFOR INRG?

1

Eksponering for bredt diversificerede selskaber inden for vedvarende energi

2

Direkte investering i 30 globale selskaber

CENTRALE OPLYSNINGER

3

Eksponering for sektoren for vedvarende energi

Aktivklasse
Aktier
Basisvaluta
USD
Aktieklassens valuta
USD
Fondens lanceringsdato
06-07-2007
Aktieklasse
lanceringsdato
06-07-2007
Benchmark
S&P Global Clean Energy
Index
ISIN
IE00B1XNHC34
Samlet omkostningsgrad
0,65%
Udlodningsfrekvens
Halvårligt
Hjemsted
Irland
Metodologi
Replikeret
Produktstruktur
Fysiek
Afregningsfrekvens
Halvårligt
UCITS
Ja
Anvendelse af indtægter
Distribuerende

Centrale Risici: Investeringsrisikoen koncentreres i specifikke sektorer, lande, valutaer eller
selskaber. Det betyder, at Fonden er følsom for den lokale økonomiske, markedsmæssige,
politiske eller regulatoriske udvikling. Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes
af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den
politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.
Investeringer i værdipapirer vedrørende international ren energi er underlagt miljøforhold, skatter,
statslig regulering, pris- og udbudsudsving. Modpartsrisiko: Insolvens i et hvilket som helst institut,
der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater
eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab.

VÆKST I 10.000 USD SIDEN START

Nettoaktiver for fond
Nettoaktiver for
aktieklasse
Antal beholdninger
Udestående aktier
Benchmark Ticker
Udbytte til udbetaling

Fond

Benchmark

31/3/2016 - 31/3/2017 - 31/3/2018 - 31/3/2019 - 31/3/2020 31/3/2017 31/3/2018 31/3/2019 31/3/2020 31/3/2021

2020
Kalenderår

Fond

-4,92%

13,59%

5,42%

-0,11%

150,76%

140,24%

Benchmark

-5,75%

13,63%

5,71%

0,32%

152,46%

141,31%

ANNUALISEREDE RESULTATER (% USD)

Benchmark

1 år

3 år

5 år

10 år

Siden Start

150,76%

38,22%

23,32%

4,88%

-3,00%

152,46%

38,86%

23,45%

USD 5 177 553 638
33
375 538 841
SPGTCLNT
0,53%

STØRSTE BEHOLDNINGER (%)

12 MÅNEDERS RESULTATMÆSSIGE PERIODER (% USD)

Fond

USD 5 177 553 638

4,26%

-3,54%

De viste tal relaterer sig til tidligere resultater. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige
resultater og bør ikke være den eneste faktor, der overvejes, ved investeringsvalget af et produkt eller
strategi. Aktieklasse og benchmark-resultater vist i USD, hedgefondens benchmark-resultater er vist i USD.
Resultatet vises på baggrund af en indre værdi (NAV), med geninvesteret bruttoindkomst, hvor det er relevant.
Tidligere resultater er baseret på ETF'ens indre værdi (net asset value (NAV)), som ikke nødvendigvis er den
samme som ETF'ens markedskurs. De enkelte investorer kan realisere afkast, der adskiller sig fra resultaternes
indre værdi. Afkastet af dine investeringer kan stige eller falde som følge af kurssvingninger, hvis dine
investeringer er foretaget i en anden valuta end den, der er brugt i resultatberegningen. Kilde: BlackRock

PLUG POWER INC
ENPHASE ENERGY INC
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
ENERGY SA
VERBUND AG
VESTAS WIND SYSTEMS
FIRST SOLAR INC
DAQO NEW ENERGY ADR
REPRESENTING
MERIDIAN ENERGY LTD
ORSTED
CONTACT ENERGY LTD

7,72
5,90
5,19
4,84
4,66
4,36
4,34
4,23
4,09
3,97
49,30

Beholdninger kan ændres.
Bemærk, at nogle af fondens beholdninger
opnås ved at investere i differencekontrakter
(CFD'er). En differencekontrakt er et afledt
instrument, der tilbyder eksponering for
prisændringer i et underliggende værdipapir
uden ejerskab af et sådant værdipapir.

INDEKS' SEKTORFORDELING

GEOGRAFISK OPDELING I %
Fond

Energiforsyningsværker
Informationsteknologi
Industrivirksomhed
Energi
Kontanter og/eller derivater

48,52
24,72
24,21
1,90
0,65

HANDELSOPLYSNINGER
Børs
London Stock Exchange
Ticker
INRG
Bloomberg Ticker
INRG LN
RIC
INRG.L
SEDOL
B1Y9MZ8
Handelsvaluta
GBP
Dette produkt er desuden noteret på: Bolsa Institucional de Valores,Borsa
Italiana,SIX Swiss Exchange,Deutsche Boerse Xetra

Geografisk eksponering relaterer hovedsageligt til hjemstedet for
udstederne af de værdipapirer, der opbevares i produktet, sammenlagt og
derefter udtrykt som en procentdel af produktets samlede beholdninger. Den
kan dog i nogle tilfælde afspejle den lokalitet, hvor udstederen af
værdipapirerne udfører en stor del af deres aktiviteter.

ORDLISTE
Samlet omkostningsgrad (TER): Et mål for de samlede omkostninger, der er
knyttet til at forvalte og drive en fond. Den samlede omkostningsgrad består
hovedsageligt af forvaltningsgebyret plus andre omkostninger i forbindelse med
f.eks. formueforvaltning, deponering eller drift. Den udtrykkes som en
procentdel af fondens samlede indre værdi.
Udbytte til udbetaling: Udbyttet til udbetaling repræsenterer forholdet af
udloddede indtægter i løbet af de sidste 12 måneder til fondens aktuelle indre
værdi.

Vil De vide mere?

+45 (0) 80 88 48 45

Produktstruktur: Angiver, hvorvidt fonden køber faktiske underliggende
værdipapirer i indekset (dvs. fysiske værdipapirer), eller om fonden opnår
eksponering for værdipapirerne ved at købe derivater som f.eks. swaps (dvs.
syntetiske værdipapirer). Swaps er en form for kontrakt, der lover at opnå
værdipapirets afkast til fonden, men fonden ejer ikke det faktiske værdipapir. Det
kan medføre en risiko for, at modparten misligholder sit "løfte" eller kontrakten.
Metodologi: Angiver, hvorvidt produktet ejer alle indeksværdipapirer efter
samme vægtning som indekset (og dermed replikerer dette), eller hvorvidt der
anvendes et optimeret undersæt af indeksværdipapirer (optimerede/stikprøver)
for dermed effektivt at følge indeksets resultater.

info@ishares.dk

www.blackrock.com

VIGTIG INFORMATION:
BlackRock Advisors (UK) Limited, der er godkendt og lovreguleret af Financial Conduct Authority (”FCA”), og hvis registrerede kontor findes på 12 Throgmorton Avenue,
London, EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, har udstedt dette dokumenti Danmark og ingen andre personer bør sætte deres lid til oplysningerne indeholdt heri.
For at beskytte dig bliver opkald sædvanligvis optaget. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc og iShares VIIplc (under ét
"Selskaberne") er såkaldte "open-ended" investeringsvirksomheder, hvor investore kan forlange at få sine investeringsbeviser indløst, med variabel kapital og adskilt ansvar
mellem de enkelte fonde, som er organiseret under irsk lovgivning og godkendt af the Financial Regulator.
BlackRock har ikke overvejet hvorvidt dette investeringsprodukt passer dine individuelle behov og risikotolerance. De viste data giver opsummerende information.
Investeringer bør laves på baggrund af det relevante Prospekt som er tilgængeligt hos BlackRock Advisors (UK) Limited.
De nævnte afdelinger er registreret til offentlig distribution i Danmark og er godkendt af Finanstilsynet. Enhver ansøgning om aktier i afdelingerne sker på vilkårene i
afdelingernes prospekt, det centrale investorinformationsdokument og den seneste halvårsrapport og ureviderede regnskab og/eller årsrapport og reviderede regnskab samt
supplerende danske landeoplysninger. Investorer bør læse om afdelingens specifikke risici i det centrale investorinformationsdokument og virksomhedens prospekt.
Finanstilsynet har indført regler om risikomærkning af investeringsprodukter, i henhold til hvilke forskellige kategorier af investeringsprodukter er blevet tildelt en
risikomærkning. Aktierne i de nævnte afdelinger har den gule risikomærkning i henhold til Finanstilsynets regler om risikomærkning. Risikomærkningen er baseret på
risikoen for at tabe det investerede beløb på baggrund af produkttype og ikke den faktiske sandsynlighed for, at det sker. Risikomærkningssystemet er baseret på farverne i
et trafiklys, den såkaldte trafiklysordning. • Grøn: Ved investeringsprodukter, der er markeret med grønt, betragtes risikoen for at tabe det investerede beløb som meget lille,
og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx danske statsobligationer, EU-statsobligationer og danske realkreditobligationer. • Gul: Ved investeringsprodukter, der er
markeret med gult, kan der være risiko for, at det investerede beløb tabes helt eller delvist, og produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue, fx noterede aktier,
virksomhedsobligationer og aktier i investeringsforeninger. • Rød: Ved investeringsprodukter, der er markeret med rød, kan der være risiko for at tabe mere end det
investerede beløb, eller produkttypen er vanskelig at gennemskue, fx unoterede aktier, optioner, futures, swaps og strukturerede obligationer. Vigtig information om
afdelingerne er indeholdt i det relevante prospekt og andre dokumenter; disse udleveres uden beregning på afdelingens danske repræsentants kontor, BlackRock
Copenhagen Branch, der er en filial af BlackRock Investment Management (UK) Limited, England, med registreret adresse i Harbour House, Sundkrogsgade 21, 2100
København Ø. Dette dokument er strengt fortroligt og må ikke distribueres uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited. På linje med de fleste andre ikke-danske
afdelinger har iShares-serien ikke distributørstatus i henhold til dansk skattelovgivning, hvorfor investorer generelt vil være skattepligtige af den årlige værdiændring på deres
investering, uanset om iShares bliver solgt eller ej (beskatning på baggrund af værdiansat markedsværdi). For enkeltpersoner kan dette være mindre skatteeffektivt end
investeringer i sammenlignelige danske investeringsselskaber med distributørstatus.
iShares er muligvis ikke egnede til alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke for aktiernes eller fondenes afkast. Prisen for investeringer (der kan
handles på begrænsede markeder) kan gå op og ned, og investoren får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Udbyttebetalingen er ikke fast og kan variere. Historiske
afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Værdien af investeringen, der involverer eksponering til udenlansk valuta, kan påvirkes af udsvingninger i
valutakurser. Vi minder om, at niveauerne for, grundlaget for og udløsning af, beskatning kan ændres.
I forbindelse med de omtalte produkter er dette dokument kun tiltænkt at give information og udgør derfor ikke investeringsrådgivning, salgstilbud, eller en henvendelse om
et tilbud om at købe de omtalte værdipapirer. Dette dokument må ikke omdeles uden tilladelse fra BlackRock Advisors (UK) Limited.
Standard & Poor’s®', 'S&P®', er registrerede varemærker, og S&P Global Clean Energy Index er et varemærke tilhørende Standard & Poor’s Financial Services LLC og
anvendes på licensbasis til visse formål af BlackRock Fund Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares® er et registreret varemærke tilhørende BlackRock Fund
Advisors eller dennes tilknyttede virksomheder. iShares Global Clean Energy UCITS ETF sponsoreres, støttes, sælges eller markedsføres ikke af S&P, og S&P giver ingen
anbefalinger vedrørende det hensigtsmæssige i at investere i dette produkt.
© 2021 BlackRock, Inc. Alle rettigheder forbeholdt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY
og det stiliserede i-logo er registrerede og uregistrerede varemærker tilhørende BlackRock, Inc. eller dets datterselskaber i USA og andre steder. Alle andre varemærker
tilhører de respektive ejere.
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BÆREDYGTIGHEDSKARAKTERISTIKA
Bæredygtighedskarakteristika kan hjælpe investorer med at integrere ikke-finansielle bæredygtighedsovervejelser i deres investeringsproces.
Disse parametre gør det muligt for investorer at vurdere fonde ud fra risici og muligheder forbundet til deres miljømæssige, sociale og
ledelseskriterier (ESG). Denne analyse kan give et indblik i en fonds effektive forvaltning og langsigtede økonomiske udsigter.
Nedenstående parametre fremgår kun af hensyn til gennemsigtighed og er udelukkende vejledende. Eksistensen af en ESG-vurdering siger
ikke noget om, hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer kommer til at indgå i en fond. Parametrene tager afsæt i MSCI Fund Ratings, og medmindre
andet er angivet i Fondens dokumentation, og dette indgår i Fondens investeringsformål, ændrer de ikke en Fonds investeringsformål og
begrænser ikke det investerbare univers, og der er ikke nogen tegn på, at en ESG- eller Indvirkningsfokuseret investeringsstrategi eller negativ
screening bliver benyttet af en Fond. Yderligere oplysninger om en fonds investeringsstrategi findes i fondens prospekt.

MSCI ESG Fondsvurdering (AAACCC)
MSCI ESG Kvalitetsvurdering Peer-percentil

A
54,12%

Fund Lipper Global Classification

-

Fonde i Peer Group

-

MSCI ESG Kvalitetsvurdering (010)
MSCI ESG % Dækning
MSCI Vægtet Gennemsnitlig
Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $
SALG)

6,71
83,53%
233,53

Alle data er fra MSCI ESG Fund Ratings per 07-Apr-2021, ud fra investeringer per 28-Feb-2021. Fondens bæredygtighedskarakteristika kan
derfor afvige fra MSCI ESG Fund Ratings fra tid til anden.
For at indgå i MSCI ESG Fund Ratings skal 65 % af fondens bruttovægt komme fra værdipapirer dækket af MSCI ESG Research (visse likvide
positioner og andre aktivtyper, der ikke vurderes til at være relevante for MSCIs ESG-analyse fjernes forud for beregningen af fondens
bruttovægt; den absolutte værdi af kortfristede positioner inkluderes men behandles som udækket), fondens investeringer skal være mindre end
et år gamle og fonden skal have mindst ti værdipapirer. Nyligt lancerede fondes bæredygtighedskarakteristika er typisk tilgængelige 6 måneder
efter lanceringen.
ESG-TERMLISTE:
MSCI ESG Fondsvurdering (AAA-CCC): MSCI ESG-vurderingen beregnes som en direkte afbildning af ESG Kvalitetsvurderinger ift. bogstavsvurderingskategorier
(fx AAA = 8.6-10). ESG-vurderingerne inddeles i anførere (AAA, AA), midterfelt (A, BBB, BB) og bagtrop (B, CCC).
MSCI ESG Kvalitetsvurdering - Peer-percentil: Fondens ESG-percentil sammenlignet med dens Lipper peer-gruppe.
Fund Lipper Global Classification: Fondens peer group ifølge Lipper Global Classification.
Fonde i Peer Group: Antallet af fonde fra den relevante Lipper Global Classification peer group, der også er i ESG-dækningen.
MSCI ESG Kvalitetsvurdering (0-10): MSCI ESG Kvalitetsvurderingen (0-10) for fonde beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af ESG-vurderingerne af
fondsinvesteringerne. Vurderingen omfatter også ESG-vurdering, investeringstrend og fondens eksponering til investeringer i bagtroppen. MSCI vurderer
underliggende investeringer ud fra deres eksponering for 35 branchespecifikke ESG-risici og deres evne til at forvalte disse risici ift. sammenlignelige produkter.
MSCI ESG % Dækning: Procentdel af en fonds investeringer, der har MSCI ESG-vurderingsdata.
MSCI Vægtet Gennemsnitlig Kulstofintensitet (ton CO2E/1000 $ SALG): Måler en fonds eksponering for kulstofintensive virksomheder. Dette tal repræsenterer
den anslåede drivhusgasudledning for hver million $ omsætning fordelt over fondens investeringer. Dette gør fonde af forskellige størrelser sammenlignelige.

VIGTIG INFORMATION:
Visse oplysninger, der indgår heri ("Oplysningerne") er blevet stillet til rådighed af MSCI ESG Research LLC, der er en registreret investeringsrådgiver ifølge Investment
Advisers Act af 1940, og kan omfatte data fra datterselskaber (herunder MSCI Inc. og dets datterselskaber ("MSCI")) eller tredjepartsleverandører (som hver især er
"Leverandører af Oplysninger") og må ikke gengives eller videreformidles helt eller delvist uden forudgående skriftlig samtykke. Oplysningerne er ikke blevet indsendt til
eller godkendt af det amerikanske SEC eller noget andet tilsynsorgan. Oplysningerne må ikke anvendes til at skabe afledte værker eller i forbindelse hermed og udgør
heller ikke et købs- eller salgstilbud, et reklamefremstød eller en anbefaling af bestemte værdipapirer, finansielle instrumenter, produkter eller handelsstrategier og bør
heller ikke ses som en indikator eller garanti for fremtidige resultater, analyser, prognoser eller forudsigelser. Visse fonde kan være baseret på eller have tilknytning til
MSCI's indekser og MSCI kan få kompensation med afsæt i fondens aktiver under forvaltning eller andre tiltag. MSCI har etableret en oplysningsbarriere mellem
aktieindeksforskning og visse Oplysninger. Ingen af Oplysningerne kan i sig selv bruges til at fastslå, hvilke værdipapirer, der bør købes eller sælges eller købs- eller
salgstidspunktet. Oplysningerne leveres "som beset" og brugeren af Oplysningerne påtager sig den fulde risiko for enhver anvendelse, som denne kan foretage eller tillade
at blive foretaget med Oplysningerne. Hverken MSCI ESG Research eller nogen anden Oplysningspart fremsætter indsigelser eller udtrykkelige eller indirekte garantier
(hvormed ansvaret udtrykkeligt fraskrives), og de pådrager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser i Oplysningerne eller for skader som følge heraf. Ovenstående bør ikke
udelukke eller begrænse noget ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende ret.

