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КЛЮЧОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРА
Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите за този фонд. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква от закона, за да ви помогне да разберете същността и рисковете от инвестирането в този фонд. Препоръчваме ви да го прочетете, за да можете да вземете информирано решение дали да инвестирате.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc („Фондът“)
ISIN: LU1829218749 - Подфонд на инвестиционното дружество на име MULTI UNITS LUXEMBOURG („Компанията“) със седалище в Люксембург.
Управлява се от Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Цели и инвестиционна политика
Фондът е пасивно управлявано ПКИПЦК за проследяване на индекси.

Инвестиционната цел на фонда е да проследи както възходящата, така и низходящата еволюция на индекса на общата възвръщаемост на Refinitiv/CoreCommodity CRB 
(„Референтният индекс“), деноминиран в щатски долари и конвертиран в евро, представителен за пазара на суровини. Индексът Benchmark проследява промените в 
цените на фючърсните договори за енергия, метали и селскостопански продукти.
За да се запази експозицията, позициите на фючърсните договори трябва да бъдат „превърнати“. Подвижните фючърсни договори се състоят в прехвърляне на позиция по фючърсни договори, 

наближаващи падежа (и във всеки случай преди изтичане на фючърсните контакти) върху фючърсни договори с по-дълъг падеж. Инвеститорите са изложени на риск от загуба или печалба, произтичаща

от операцията за преобръщане на фючърсните договори.

Очакваното ниво на грешка при проследяване при нормални пазарни условия е посочено в проспекта. Допълнителна

информация за Benchmark индекса може да бъде намерена на http://online.thomsonreuters.com/indices
Индексът на сравнителния анализ е индекс на обща възвръщаемост. Индексът на обща възвръщаемост изчислява ефективността на съставните части на индекса въз основа на това, че всички дивиденти или 

разпределения са включени в възвръщаемостта на индекса.

Фондът се стреми да постигне целта си чрез непряко възпроизвеждане чрез сключване на договор за суап извън борсата (финансов деривативен инструмент, „ПЧИ“).
Фондът може също така да инвестира в диверсифициран портфейл от международни акции, чието представяне ще се обменя срещу представянето на референтния индекс
чрез ПЧИ.
Актуализиран състав на фонда е достъпен на www.lyxoretf.com.
В допълнение, индикативната нетна стойност на активите се публикува на страниците на Фонда на Reuters и Bloomberg, а може да бъде спомената и на уебсайтовете на 
фондовите борси, където фондът е листван.

Валутата на акциите е еврото (EUR).

Инвестирани финансови инструменти:Международни акции, ПЧИ.

Дивидентна политика:наличните за разпределение суми на Фонда (ако има такива) не се разпределят на акционерите, а се реинвестират. Нетна стойност на 

активите: се изчислява ежедневно, при условие че съответните фондови борси са отворени за търговия и поръчките могат да бъдат покрити.

Изкупувания:инвеститорите могат да изкупуват акциите си на първичния пазар всеки ден за оценка преди 17:00 ч. Европа/Люксембург и да продават акциите си на вторичния

пазар по всяко време по време на часовете за търговия на местата за листване на Фонда.

Профил за риск и печалба

По-нисък риск По-висок риск

Потенциално по-ниска награда Потенциално по-висока награда

Категорията риск-възвръщаемост, показана по-горе, се основава на историческото 
представяне на активите, включени във фонда, или на представянето на неговия бенчмарк 
индекс или на изчисленото представяне на портфейлния модел. Следователно тази оценка 
на риска може да не представлява надежден индикатор за бъдещ риск и може да подлежи на
промяна във времето. Най-ниската категория не означава безрискова инвестиция.

В резултат на експозицията си към референтния индекс, фондът е класифициран в 
категория 6. Категория 6 показва, че е възможно да претърпите тежка загуба на 
капитал при нормални пазарни условия; стойността на вашата инвестиция може да 
се промени съществено и да има доста големи ежедневни вариации нагоре или 
надолу.

Основни рискове, които не са обхванати от горния индикатор, които биха могли да доведат 

до намаляване на нетната стойност на активите на Фонда и които Фондът е упълномощен 

да оповестява в този документ (за повече подробности относно рисковете, моля, вижте 

раздела Рисков профил на проспекта ):

Риск от контрагента:Фондът е изложен на риска всеки контрагент, с който е
сключил споразумение или сделка, да стане неплатежоспособен или по друг 
начин в неизпълнение, и по-специално, когато е сключил финансови 
деривативни инструменти извън борсата или сделки за отдаване на ценни 
книжа в заем. Ако възникне такова събитие, нетната стойност на активите на 
Фонда може да намалее значително. Съгласно наредбата, приложима за 
фонда, този риск не може да надвишава 10% от общите активи на фонда на 
контрагент.

Риск от финансови деривативни инструменти:Фондът инвестира във финансови 
деривативни инструменти. Тези финансови деривативни инструменти могат да 
предизвикат различни видове рискове като (но не само) риск от ливъридж, риск от 
висока променливост, риск от оценка или ликвиден риск. Ако възникне този риск, 
нетната стойност на активите на фонда може да намалее значително.

Оперативен риск:В случай на оперативна неизправност на управляващото 
дружество или на един от неговите представители, инвеститорите могат да получат 
загуба, забавяне на обработката на абонаменти, преобразувания, поръчки за обратно
изкупуване или друг вид смущения.
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Такси за този фонд
Таксите, които плащате, се използват за плащане на разходите по управлението на фонда, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват  потенциалния 
растеж на вашата инвестиция. За всяка допълнителна информация относно таксите, моля, вижте съответния раздел за таксите на проспекта на Фонда, достъпен на адрес 
www.lyxoretf.com.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате

Входна такса: Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар*

Такса за излизане: Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар*

Това е максимумът, който може да бъде изтеглен от вашите пари, преди да бъдат инвестирани и преди постъпленията от вашата инвестиция да бъдат изплатени.

*Вторичен пазар: тъй като фондът е ETF, инвеститорите, които не са оторизирани участници, обикновено ще могат да купуват или продават акции само на вторичния пазар. Съответно, 

инвеститорите ще плащат посреднически такси и/или транзакционни разходи във връзка с техните сделки на фондовата(ите) борса(и). Тези посреднически такси и/или транзакционни 

разходи не се начисляват и не се заплащат от Фонда или Управляващото дружество, а от собствения посредник на инвеститора. В допълнение, инвеститорите могат също да поемат 

разходите за спредовете "купува-продава"; което означава разликата между цените, на които могат да се купуват и продават акции.

Първичен пазар: Упълномощените участници, работещи директно с Фонда, ще плащат свързаните с тях разходи за транзакции на първичния пазар.

За повече информация, моля, вижте съответните раздели в Проспекта на фонда.

Такси, взети от фонда за една година.

Текущо таксуване: 0,35 %.

Процентът на текущите такси се основава на разходите за миналата година (включително данъците, ако има такива) за годината, приключваща декември 2021 г., и може да варира от година на 

година. То изключва таксите за изпълнение и разходите за портфейлни транзакции, освен в случай на такса за влизане/излизане, платена от Фонда при покупка или продажба на дялове или акции

от основни колективни инвестиционни схеми.

Такси, взети от фонда при определени специфични условия

Такса за изпълнение: Не е приложимо.

Минало представяне

Годишно изпълнение на
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 
(в

%)

Минали резултати не са надежден индикатор за бъдещи резултати. 
Изпълнението се оповестява в евро (EUR) и нетно от всички такси, начислени 
на фонда. Фондът е създаден на 21 февруари 2019 г.

50 %

40

30

20

10

(*)     (*) Когато Референтният индекс е деноминиран във валута, различна от валутата
на Фонда, представянето на Референтния индекс се преобразува във валутата
на Фонда с цел сравнение. FOREX транзакциите се изпълняват на дневна база
(WM Reuters 17 ч. курс на съответната дата).

(*) До 21.02.2019 г. посоченото представяне на фонда съответства на това на 
фондовете Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF 
(усвоения фонд). Последният е усвоен от фонда на 21.02.2019 г.
(*) До 13.01.2021 г. референтният индекс на фонда беше индексът на обща 

възвръщаемост на Thomson Reuters/CoreCommodity CRB.
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Практическа информация

Попечител:Société Générale Люксембург.
Допълнителна практическа информация за фонда, последния проспект, както и последните годишни отчети и всеки следващ полугодишен отчет са достъпни на френски 
или английски език, безплатно от отдела за обслужване на клиенти на управляващото дружество, 91-93, булевард Пастьор, 75015 Париж, Франция.
Фондът е подфонд на Дружеството MULTI UNITS LUXEMBOURG. Проспектът, както и последните годишни отчети и всеки следващ полугодишен отчет
се изготвят за цялото дружество.
Активите и пасивите на всеки Подфонд са разделени по закон (т.е. активите на Фонда не могат да се използват за плащане на задълженията на други подфондове на Дружеството). Ако е
приложимо, правилата за конвертиране между подфондове са описани подробно в проспекта на Дружеството.

Допълнителна информация:нетната стойност на активите и друга информация за клас акции (ако има такава) са достъпни наwww.lyxoretf.com.

Информация за маркет мейкъри, борси и друга информация за търговия са достъпни на страницата, посветена на Фонда на уебсайта www.lyxoretf.com. Индикативната нетна стойност на
активите се публикува в реално време от борсата по време на търговските часове.

данък:данъчното законодателство, приложимо в държавата членка, в която е регистриран фондът, може да окаже въздействие върху инвеститорите. Моля, свържете се с обичайния си данъчен

консултант за допълнителна информация.

Lyxor International Asset Management може да носи отговорност единствено въз основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно  или
несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
Подробностите за актуализираната политика за възнагражденията на управляващото дружество са достъпни на адресwww.lyxor.com или безплатно при писмено искане до
управляващото дружество.  Тази политика описва  по-специално методите  за изчисляване  на възнагражденията и обезщетенията на определени категории служители,
органите, отговорни за тяхното разпределение и състава на Комисията по компенсациите.

Фондът е упълномощен в Люксембург и се контролира от Комисията по надзор на сектора финансист. Lyxor International Asset Management се
регулира от Authorité des marchés financiers.
Ключовата информация за инвеститорите е точна и актуална към 18 февруари 2022 г.
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