
KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY
Tento dokument poskytuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Není to marketingový materiál. Informace 
jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto fondu. Doporučuje se, 
abyste si je přečetli, 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 Lucemburku.
Spravováno společností Lyxor International Asset Management SAS („LIAM“)

Cíle a investiční politika
Fond je pasivně spravovaným SKIPCP.
Investičním cílem Fondu je sledovat jak vzestupný, tak sestupný vývoj indexu celkové návratnosti Refinitiv / CoreCommodity CRB („Benchmark Index“) 
denominovaného v amerických dolarech a převáděného v eurech, což je reprezentativní pro komoditní trh. Benchmark Index sleduje změny cen futures 
kontraktů na energii, kovy a zemědělské produkty.
Aby byla expozice zachována, pozice futures kontraktů musí být „rolované“. Rolling futures kontrakty spočívají v převodu pozice na futures kontrakty blížící se 
splatnosti (a v každém případě před vypršením termínových kontraktů) na futures kontrakty s delší splatností. Investoři jsou vystaveni riziku ztráty nebo zisku 
vyplývajícího z rolovací operace u futures kontraktů.
Očekávaná úroveň chyby při sledování za normálních tržních podmínek je uvedena v prospektu.
Další informace o referenčním indexu lze najít na adrese http://online.thomsonreuters.com/indices
Benchmark Index je index celkové návratnosti. Index celkové návratnosti vypočítá výkon složek indexu na základě toho, že do výnosů indexu jsou zahrnuty 
všechny dividendy nebo distribuce.
Fond usiluje o dosažení svého cíle prostřednictvím nepřímé replikace uzavřením smlouvy o výměně mimoburzovního trhu (finanční derivátový nástroj, dále jen „PZI“). Fond může také 
investovat do diverzifikovaného portfolia mezinárodních akcií, jejichž výkonnost bude směňována s výkonností referenčního indexu prostřednictvím přímých zahraničních investic.

Aktualizované složení fondů je k dispozici na www.lyxoretf.com.
Indikativní čistá hodnota aktiv je navíc zveřejněna na stránkách fondu Reuters a Bloomberg a může být uvedena také na webových stránkách burz, kde je 
fond kótován.
Měnou akcie je euro (EUR).

Investované finanční nástroje: Mezinárodní akcie, PZI.
Dividendová politika: částky Fondu dostupné k distribuci (pokud existují) nebudou rozděleny mezi akcionáře, ale znovu investovány.
Čistá hodnota aktiv: se počítá denně za předpokladu, že příslušné burzy cenných papírů jsou otevřené pro obchodování a lze pokrýt objednávky.

Vykoupení: investoři jsou schopni odkoupit své akcie na primárním trhu každý oceňovací den před 17:00 Evropa / Lucembursko a prodávat své akcie na 
sekundárním trhu kdykoli během hodin obchodování na místech kótovaných na burze.

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

Nižší riziko

Potenciálně nižší odměna

Vyšší riziko

Potenciálně vyšší odměna

Riziko protistrany: Fond je vystaven riziku, že jakákoli protistrana, s níž 
uzavřela dohodu nebo transakci, by se mohla dostat do platební 
neschopnosti nebo by jinak selhala, konkrétněji když uzavřela finanční 
derivátové nástroje přes přepážku nebo půjčky cenných papírů. Pokud 
k takové události dojde, může se čistá hodnota aktiv Fondu významně 
snížit. Podle nařízení platného pro Fond nesmí toto riziko překročit 10% 
celkových aktiv Fondu na protistranu.

Výše uvedená kategorie rizika a výnosu je založena na historické výkonnosti 
aktiv zahrnutých do Fondu nebo na výkonnosti jeho srovnávacího indexu 
nebo na vypočítané výkonnosti portfoliového modelu. Tento odhad rizika 
proto nemusí představovat spolehlivý indikátor budoucího rizika a může se 
časem měnit. Nejnižší kategorie neznamená bezrizikové investice.
V důsledku expozice vůči referenčnímu 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 variace.

Riziko finančních derivátových nástrojů: Fond investuje do 
finančních derivátových nástrojů. Tyto finanční derivátové nástroje 
mohou vyvolat různé typy rizik, jako je (ale nejen) pákové riziko, riziko 
vysoké volatility, riziko ocenění nebo riziko likvidity. Pokud k tomuto 
riziku dojde, může se čistá hodnota aktiv Fondu významně snížit.
Operační risk: V případě provozního selhání správcovské společnosti 
nebo některého z jejích zástupců by investoři mohli zaznamenat ztrátu, 
zpoždění při zpracování předplatného,   konverze, příkazy k odkupu 
nebo jiný typ narušení.
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Poplatky za tento fond
Poplatky, které platíte, se používají k úhradě nákladů na provoz fondu, včetně nákladů na jeho marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst 
vaší investice. Další informace o poplatcích naleznete v příslušné části poplatků v prospektu Fondu, která je k dispozici na
www.lyxoretf.com.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po investici

Vstupní poplatek: Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu *
Poplatek za ukončení: Neplatí pro investory na sekundárním trhu *
Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno před jejich investováním a před výplatou výnosů 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 poplatky za zprostředkování a / nebo transakční náklady v souvislosti s jejich obchodováním na burze (burzách). Tyto 
poplatky za zprostředkování a / nebo transakční náklady nejsou účtovány ani splatné Fondu ani Správcovské společnosti, ale vlastnímu zprostředkovateli investora. 
Kromě toho mohou investoři nést také náklady na spready „bid-ask“; což znamená rozdíl mezi cenami, za které lze akcie nakupovat a prodávat.

Primární trh: Oprávnění účastníci jednající přímo s fondem uhradí související transakční náklady na primárním trhu.

Další informace naleznete v příslušných částech Prospektu fondu.
Poplatky hrazené z fondu více než rok.
Průběžný poplatek: 0,35%.
Míra průběžných poplatků vychází z výdajů z minulého roku (včetně daní, pokud existují) za rok končící v prosinci 2020 a může se rok od roku lišit. Nezahrnuje 
výkonnostní poplatky a náklady na transakce portfolia, s výjimkou případu vstupního / výstupního poplatku placeného fondem při nákupu nebo prodeji jednotek
nebo akcie podkladových systémů kolektivního investování.

Poplatky hrazené z fondu za určitých zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek: Nelze použít.

Minulé představení

Roční výkonnost Minulé výkony nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. The
Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (výkonnost je uvedena v eurech (EUR) a bez veškerých poplatků účtovaných

%) Fond. Fond byl vytvořen 21. února 2019.
(*) (*) Pokud je Benchmark Index denominován v jiné měně než měně Fondu, výkon 

Benchmark Indexu se převede na
20% % 20 Měna fondu pro účely srovnání. FOREXové transakce jsou prováděny denně 

(sazba WM Reuters 17:00 k příslušnému datu).
12,1%12,9% 13,1%13,8%

10 10 (*) Do 21.02.2019 uvedená výkonnost fondu odpovídá výkonnosti fondu
fondy Lyxor Commodities Thomson Reuters / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (absorbovaný 
fond). Posledně jmenovaný byl fondem absorbován dne 21. 2. 2019.
(*) Do 13/01/2021 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 i nejnovější výroční zprávy a jakékoli následující pololetní zprávy jsou k dispozici ve francouzštině nebo 
v angličtině, bezplatně v oddělení služeb klientům správcovské společnosti, 17, Cours Valmy , Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCIE.

Fond je podfondem společnosti MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt, jakož i nejnovější výroční zprávy a jakékoli následné pololetní zprávy jsou vypracovány 
pro celou společnost.
Aktiva a pasiva každého Podfondu jsou oddělena zákonem (tj. Aktiva Fondu nelze použít k úhradě závazků jiných podfondů Společnosti). Pravidla převodu 
mezi podfondy jsou případně uvedena v prospektu společnosti.

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

Daň: daňová legislativa platná v členském státě, kde je fond registrován, může mít dopad na investory. Další informace získáte od svého obvyklého 
daňového poradce.

Společnost Lyxor International Asset Management může nést odpovědnost pouze na základě prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, nepřesné 
nebo nekonzistentní s příslušnými částmi prospektu Fondu.
Podrobnosti aktualizované zásady odměňování správcovské společnosti jsou k dispozici na adrese www.lyxor.com nebo zdarma na základě písemné žádosti 
zaslané správcovské společnosti. Tato politika popisuje zejména metody výpočtu odměn a výhod určitých kategorií zaměstnanců, orgány odpovědné za jejich 
přidělování a složení výboru pro odměňování.
Fond je autorizován v Lucembursku a dohlíží na něj Komise pro dohled nad finančním trhem. Společnost Lyxor International Asset Management je 
regulována Autorité des marchés financiers.
Klíčové informace pro investory jsou přesné a aktuální k 19. únoru 2021.
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