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KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto fondu. Doporučujeme vám jej přečíst, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda investovat.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – Acc (dále jen „fond“)
ISIN: LU1829218749 – Podfond investiční společnosti s názvem MULTI UNITS LUXEMBOURG (dále jen „společnost“) se sídlem v Lucembursku.
Spravováno společností Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Cíle a investiční politika
Fond je pasivně spravovaný UCITS se sledováním indexu.
Investičním cílem fondu je sledovat vzestupný i sestupný vývoj indexu celkové návratnosti Refinitiv/CoreCommodity CRB (dále jen „benchmarkový index“) 
denominovaného v amerických dolarech a převáděného v eurech, reprezentujícího trh s komoditami. Benchmark Index sleduje změny cen futures kontraktů 
na energii, kovy a zemědělské produkty.
Aby byla expozice zachována, musí být pozice futures kontraktů „rolovány“. Rolling futures kontrakty spočívá v převodu pozice na termínových kontraktech,
které se blíží splatnosti (a v každém případě před vypršením termínových kontraktů) na termínové kontrakty s delší splatností. Investoři jsou vystaveni riziku
ztráty nebo zisku vyplývajícího z operace role na futures kontraktech.
Předpokládaná míra chyby sledování za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu. Další informace 
o benchmarkovém indexu lze nalézt na http://online.thomsonreuters.com/indices
Benchmark Index je index celkové návratnosti. Index celkových výnosů vypočítává výkonnost složek indexu na základě toho, že veškeré dividendy nebo 
distribuce jsou zahrnuty do výnosů indexu.
Fond se snaží dosáhnout svého cíle prostřednictvím nepřímé replikace uzavřením smlouvy o mimoburzovním swapu (finanční derivátový nástroj, „FDI“). Fond může také
investovat do diverzifikovaného portfolia mezinárodních akcií, jejichž výkonnost bude směněna za výkonnost srovnávacího indexu prostřednictvím přímých zahraničních
investic.
Aktualizované složení fondu je k dispozici na www.lyxoretf.com.
Kromě toho je indikativní čistá hodnota aktiv zveřejněna na stránkách fondu Reuters a Bloomberg a může být také uvedena na webových stránkách burz
cenných papírů, kde je fond kótován.
Akciovou měnou je euro (EUR).

Investované finanční nástroje:Mezinárodní akcie, PZI.

Dividendová politika:částky Fondu, které jsou k dispozici k rozdělení (pokud existují), nebudou rozděleny mezi akcionáře, ale budou reinvestovány.

Čistá hodnota aktiv: se vypočítává denně za předpokladu, že jsou příslušné burzy otevřeny pro obchodování a objednávky lze pokrýt.

Uplatnění:investoři mohou odkoupit své akcie na primárním trhu každý den ocenění před 17:00 Evropa/Lucembursko a prodat své akcie na sekundárním 
trhu kdykoli během obchodních hodin na kotačních místech fondu.

Profil rizika a odměny

Nižší riziko Vyšší riziko

Potenciálně nižší odměna Potenciálně vyšší odměna

Výše uvedená kategorie rizika a výnosu je založena na historické výkonnosti 
aktiv obsažených ve Fondu nebo na výkonnosti jeho benchmarkového indexu 
nebo na vypočtené výkonnosti portfoliového modelu. Tento odhad rizika proto
nemusí představovat spolehlivý ukazatel budoucího rizika a může se v 
průběhu času měnit. Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovou investici.
V důsledku vystavení se srovnávacímu indexu byl fond zařazen do kategorie 6.
Kategorie 6 naznačuje, že za běžných tržních podmínek je možné utrpět 
vážnou ztrátu kapitálu; hodnota vaší investice se může podstatně změnit a 
může mít poměrně velké denní výkyvy nahoru nebo dolů.

Hlavní rizika nepokrytá výše uvedeným ukazatelem, která by mohla vést ke 
snížení hodnoty vlastního kapitálu Fondu a která je Fond oprávněn zveřejnit v 
tomto dokumentu (další podrobnosti o rizicích naleznete v části Rizikový profil 
v prospektu ):

Riziko protistrany:Fond je vystaven riziku, že jakákoli protistrana, se 
kterou uzavřel smlouvu nebo transakci, by se mohla dostat do platební
neschopnosti nebo jinak nesplatit, a to zejména v případě, kdy uzavřela
mimoburzovní finanční deriváty nebo transakce půjčování cenných 
papírů. Pokud k takové události dojde, hodnota vlastního kapitálu 
Fondu se může výrazně snížit. Podle nařízení platného pro Fond nesmí 
toto riziko překročit 10 % celkových aktiv Fondu na protistranu.

Riziko finančních derivátů:Fond investuje do finančních derivátů. Tyto
finanční derivátové nástroje mohou vyvolat různé typy rizik, jako je (ale 
nejen) riziko pákového efektu, riziko vysoké volatility, riziko ocenění 
nebo riziko likvidity. Pokud toto riziko nastane, hodnota vlastního 
kapitálu Fondu se může výrazně snížit.

Operační risk:V případě provozního selhání správcovské společnosti 
nebo některého z jejích zástupců by investoři mohli zaznamenat ztrátu, 
zpoždění při zpracování úpisů, konverzí, příkazů k odkupu nebo jiného 
typu narušení.
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Poplatky za tento fond
Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. 
Další informace o poplatcích naleznete v příslušné části prospektu o poplatcích, která je k dispozici na adrese www.lyxoretf.com.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investování

Vstupní poplatek: Neplatí pro investory na sekundárním trhu*

Ukončit poplatek: Neplatí pro investory na sekundárním trhu*
Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno, než budou investovány a než budou vyplaceny výnosy z vaší investice.
*Sekundární trh: protože fond je ETF, investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky, budou obecně moci nakupovat nebo prodávat akcie pouze na sekundárním 
trhu. V souladu s tím budou investoři platit makléřské poplatky a/nebo transakční náklady v souvislosti s jejich obchodováním na burze (burzách). Tyto 
zprostředkovatelské poplatky a/nebo transakční náklady nejsou účtovány Fondem ani Správcovskou společností, ani je neplatí, ale vlastním zprostředkovatelům 
investora. Kromě toho mohou investoři také nést náklady na spready "bid-ask"; což znamená rozdíl mezi cenami, za které lze akcie koupit a prodat.

primární trh: Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem zaplatí související transakční náklady na primárním trhu. 

Více informací naleznete v příslušných částech Prospektu Fondu.

Poplatky strhávané z fondu během jednoho roku.

Průběžný poplatek: 0,35 %.

Sazba průběžných poplatků je založena na výdajích za minulý rok (včetně daní, pokud existují) za rok končící prosincem 2021 a může se rok od roku lišit. Nezahrnuje výkonnostní 

poplatky a transakční náklady portfolia, kromě případu vstupního/výstupního poplatku placeného Fondem při nákupu nebo prodeji podílových jednotek nebo akcií podkladových

programů kolektivního investování.

Poplatky hrazené z fondu za určitých specifických podmínek

Poplatek za výkon: Nelze použít.

Minulá výkonnost

Roční výkon
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Minulé výkony nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Výkonnost 
je uvedena v eurech (EUR) a po odečtení všech poplatků účtovaných fondu.
Fond byl založen 21. února 2019.

(*) (*) Když je Benchmark Index denominován v jiné měně než je měna Fondu, 
výkonnost Benchmark Indexu se pro účely srovnání převede na měnu Fondu.
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FOREX transakce jsou prováděny na denní bázi (kurz WM Reuters 17:00 k 
příslušnému datu).

(*) Do 21. 2. 2019 odpovídá uvedená výkonnost fondu výkonnosti fondů Lyxor 
Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (fond Absorbed). Ten 
byl Fondem absorbován dne 21. 2. 2019.
(*) Do 13. 1. 2021 byl název Benchmark Indexu Fondu Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktické informace
Správce:Société Générale Luxembourg.

Další praktické informace o Fondu, nejnovější prospekt, stejně jako nejnovější výroční zprávy a případné následné pololetní zprávy jsou zdarma k dispozici ve 
francouzštině nebo angličtině na oddělení klientského servisu správcovské společnosti, 91-93, bulvár Pasteur, 75015 Paříž, Francie.
Fond je podfondem společnosti MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt, stejně jako poslední výroční zprávy a všechny následné pololetní zprávy jsou 
sestavovány pro celou Společnost.
Aktiva a pasiva každého podfondu jsou ze zákona oddělena (tj. aktiva Fondu nelze použít k úhradě závazků jiných podfondů Společnosti). V případě potřeby 
jsou pravidla konverze mezi podfondy podrobně popsána v prospektu Společnosti.

Dodatečné informace:čistá hodnota aktiv a další informace o třídě akcií (pokud existují) jsou k dispozici nawww.lyxoretf.com.
Informace o tvůrcích trhu, burzách a další obchodní informace jsou k dispozici na stránce věnované Fondu na webových stránkáchwww.lyxoretf.com. Orientační 
hodnota čistých aktiv je burzou zveřejňována v reálném čase během obchodních hodin.

Daň:daňová legislativa platná v členském státě, kde je Fond registrován, může mít dopad na investory. Další informace vám poskytne váš obvyklý daňový 
poradce.

Společnost Lyxor International Asset Management může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné nebo
není v souladu s příslušnými částmi prospektu fondu.
Podrobnosti o aktualizované politice odměňování správcovské společnosti jsou k dispozici na adresewww.lyxor.com nebo bezplatně na písemnou žádost
správcovské společnosti. Tato politika popisuje zejména způsoby výpočtu odměn a benefitů určitých kategorií zaměstnanců, orgány odpovědné za jejich 
přidělování a složení výboru pro odměňování.
Fond je schválen v Lucembursku a dohlíží na něj Commission de surveillance du secteur finančnír. Lyxor International Asset Management je regulován 
Autorité des marchés finančnírs.
Klíčové informace pro investory jsou přesné a aktuální k 18. únoru 2022.
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