
KEY INVESTOR INFORMATION
Dette dokument giver dig vigtig investorinformation om denne fond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
påkrævet ved lov for at hjælpe dig med at forstå arten og risiciene ved at investere i denne fond. Du rådes til at læse den, så du 
kan træffe en informeret beslutning om, hvorvidt du skal investere.

Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ("fonden")
ISIN: LU1829218749 - En afdeling af investeringsselskabet ved navn MULTI UNITS LUXEMBOURG ("selskabet") med hjemsted i Luxembourg.
Administreret af Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Mål og investeringspolitik
Fonden er et passiv forvaltet investeringsinstitut.
Fondens investeringsmål er at spore både den opadgående og den nedadgående udvikling af Refinitiv / CoreCommodity CRB Total Return Index 
("Benchmark Index") denomineret i amerikanske dollars og konverteret i euro, repræsentativt for råvaremarkedet. Benchmarkindekset sporer ændringer i 
priserne på futureskontrakter på energi, metaller og landbrugsprodukter.
For at eksponering kan opretholdes, skal futures-kontraktpositionerne ”rulles”. Rullende futureskontrakter består i at overføre en position på futureskontrakter, der 
nærmer sig løbetid (og under alle omstændigheder inden futureskontakternes udløb) til futureskontrakter med længere løbetid. Investorer er udsat for en risiko for tab 
eller gevinst, der opstår ved valget af futureskontrakter.
Det forventede niveau for sporingsfejl under normale markedsforhold er angivet i prospektet.
Yderligere oplysninger om benchmarkindekset kan findes på http://online.thomsonreuters.com/indices
Benchmark Index er et samlet afkastindeks. Et samlet afkastindeks beregner ydeevnen for indeksbestanddelene på basis af, at eventuelt udbytte eller 
udlodninger er inkluderet i indeksafkastene.
Fonden søger at nå sit mål via indirekte replikering ved at indgå en over-the-counter swap-kontrakt (finansielt afledt instrument, "FDI"). Fonden kan også 
investere i en diversificeret portefølje af internationale aktier, hvis præstation vil blive ombyttet med benchmarkindeksets præstation via FDI.

Opdateret sammensætning af fondens beholdninger er tilgængelig på www.lyxoretf.com.
Derudover offentliggøres den vejledende indre værdi på fondens Reuters- og Bloomberg-sider og kan også nævnes på webstederne for de børser, hvor 
fonden er noteret.
Aktievalutaen er Euro (EUR).

Investerede finansielle instrumenter: Internationale aktier, FDI.

Udbyttepolitik: Fondens disponible beløb (hvis nogen) fordeles ikke til aktionærerne, men geninvesteres.
Netto aktivværdi: beregnes dagligt forudsat at de relevante børser er åbne for handel, og ordrer kan dækkes.
Indfrielser: investorer er i stand til at indløse deres aktier på det primære marked hver værdiansættelsesdag før kl. 17:00 Europa / Luxembourg og sælge deres 
aktier på det sekundære marked når som helst i handelstiden på fondens noteringssteder.

Risiko- og belønningsprofil
Vigtigste risici, der ikke er dækket af ovenstående indikator, hvilket kan føre 
til et fald i afdelingen, og som fonden har tilladelse til at offentliggøre i dette 
dokument (for yderligere oplysninger om risici henvises til afsnittet 
Risikoprofil i prospektet ):

Lavere risiko

Potentielt lavere belønning

Højere risiko

Potentielt højere belønning

Modpartsrisiko: Fonden er udsat for risikoen for, at enhver modpart, 
som den har indgået en aftale med eller en transaktion, kan blive 
insolvent eller på anden måde misligholde, og især når den har 
afsluttet finansielle afledte instrumenter over-the-counter eller 
værdipapirudlånstransaktioner. Hvis en sådan begivenhed opstår, kan 
fondens nettoværdi falde betydeligt. I henhold til reglerne for fonden 
kan en sådan risiko ikke overstige 10% af fondens samlede aktiver pr. 
Modpart.

Ovenstående risiko-afkastskategori er baseret på de historiske resultater af de 
aktiver, der er inkluderet i fonden, eller resultatet af dens benchmarkindeks eller 
den beregnede præstation for en porteføljemodel. Risikovurderingen 
repræsenterer derfor muligvis ikke en pålidelig indikator for fremtidig risiko og kan 
ændres over tid. Den laveste kategori betyder ikke risikofri investering.
Som følge af sin eksponering for benchmarkindekset er fonden klassificeret i 
kategori 6. Kategori 6 indikerer, at det er muligt at lide et alvorligt kapitaltab 
under normale markedsforhold; værdien af   din investering kan ændre sig 
væsentligt og have en ganske stor daglig opad- eller nedadgående variation.

Risiko for finansielle afledte instrumenter: Fonden investerer i finansielle 
afledte instrumenter. Disse finansielle afledte instrumenter kan fremkalde 
forskellige typer risici såsom (men ikke begrænset til) gearingsrisiko, høj 
volatilitetsrisiko, værdiansættelsesrisiko eller likviditetsrisiko. Hvis denne 
risiko opstår, kan fondens nettoværdi falde betydeligt.
Operationel risiko: I tilfælde af driftssvigt hos 
administrationsselskabet eller en af   dets repræsentanter, kan 
investorer opleve tab, forsinkelse i behandlingen af   abonnementer, 
konverteringer, indløsningsordrer eller anden form for forstyrrelser.
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Gebyrer for denne fond
De gebyrer, du betaler, bruges til at betale omkostningerne ved driften af   fonden inklusive omkostninger til markedsføring og distribution. Disse gebyrer reducerer 
den potentielle vækst i din investering. For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til afsnittet om relevante gebyrer i fondsprospektet, der findes på
www.lyxoretf.com.

Engangsgebyrer før eller efter du investerer
Indtrædelsesgebyr: Ikke relevant for investorer i det sekundære marked *
Afgangsgebyr: Ikke relevant for investorer i det sekundære marked *
Dette er det maksimale, der kan blive taget ud af dine penge, før de investeres, og før provenuet af din investering udbetales.
*Sekundært marked: fordi fonden er en ETF, vil investorer, der ikke er autoriserede deltagere, generelt kun være i stand til at købe eller sælge aktier på det 
sekundære marked. Derfor betaler investorer mæglergebyrer og / eller transaktionsomkostninger i forbindelse med deres handel på børs (er). Disse 
mæglergebyrer og / eller transaktionsomkostninger opkræves ikke af eller betales til fonden eller forvaltningsselskabet, men til investorens egen formidler. 
Derudover kan investorerne også afholde omkostningerne ved "bid-ask" spreads; hvilket betyder forskellen mellem de priser, som aktier kan købes og sælges til.

Primært marked: Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden, betaler relaterede primære markedstransaktionsomkostninger.

For flere oplysninger, se de relevante afsnit i fondens prospekt.
Gebyrer, der opkræves fra fonden i løbet af et år.

Løbende gebyr: 0,35%.
Satsen for løbende gebyrer er baseret på sidste års udgifter (inklusive eventuelle skatter) for året, der slutter december 2020, og kan variere fra år til år. Det ekskluderer 
præstationsgebyrer og porteføljetransaktionsomkostninger, undtagen i tilfælde af et indgangs- / udtrædelsesgebyr, der betales af fonden ved køb eller salg af andele
eller aktier i underliggende kollektive investeringsordninger.

Gebyrer, der opkræves fra fonden under visse specifikke betingelser

Ydelsesgebyr: Ikke anvendelig.

Tidligere præstationer

Årlig præstation af Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Det
Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (i performance er oplyst i Euro (EUR) og netto efter alle gebyrer, der opkræves til

%) Fond. Fonden blev oprettet den 21. februar 2019.
(*) (*) Når benchmarkindekset er denomineret i en anden valuta end fondens 

valuta, konverteres benchmarkindeksets resultater til den
20% % 20 Fondens valuta til sammenligningsformål. FOREX-transaktioner udføres 

dagligt (kurs på WM Reuters kl. 17 på den relevante dato).
12,1%12,9% 13,1%13,8%

10 10 (*) Indtil den 21/02/2019 svarer resultaterne for den angivne fond til den af
finansierer Lyxor Commodities Thomson Reuters / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (den 
absorberede fond). Sidstnævnte blev optaget af fonden den 21/02/2019.
(*) Indtil 13/01/2021 var fondens benchmarkindeks navn Thomson 
Reuters / CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktisk information
Depot: Société Générale Luxembourg.

Yderligere praktiske oplysninger om fonden, det seneste prospekt såvel som de seneste årsrapporter og eventuelle efterfølgende halvårsrapporter er 
tilgængelige på fransk eller engelsk gratis fra kundeserviceafdelingen i administrationsselskabet 17, Cours Valmy , Tour Société Générale 92800 Puteaux, 
FRANKRIG.
Fonden er en underafdeling af selskabet MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospektet samt de seneste årsrapporter og efterfølgende halvårsrapport er fastlagt 
for hele selskabet.
Aktiver og forpligtelser i hver underafdeling er adskilt ved lov (dvs. aktiver i fonden kan ikke bruges til at betale forpligtelserne i andre afdelinger i selskabet). 
Hvis det er relevant, er konverteringsregler mellem afdelinger beskrevet i selskabets prospekt.

Yderligere Information: nettoaktivværdien og andre aktieklasseoplysninger (hvis sådanne findes) er tilgængelige på www.lyxoretf.com.
Oplysninger om market makers, børser og anden handelsinformation findes på siden dedikeret til fonden på webstedet www.lyxoretf.com.
Den vejledende indre værdi offentliggøres i realtid af børsen i åbningstiden.

Skat: den skattelovgivning, der gælder i det land, hvor fonden er registreret, kan have indflydelse på investorerne. Kontakt din sædvanlige skatterådgiver 
for yderligere oplysninger.

Lyxor International Asset Management kan holdes ansvarlig udelukkende på grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, der er vildledende, unøjagtig 
eller inkonsekvent med de relevante dele af fondens prospekt.
Oplysninger om ledelsesselskabets opdaterede aflønningspolitik er tilgængelige på www.lyxor.com eller gratis efter skriftlig anmodning til 
administrationsselskabet. Denne politik beskriver især metoderne til beregning af vederlag og fordele for visse kategorier af medarbejdere, de organer, der 
er ansvarlige for deres fordeling og sammensætningen af   kompensationsudvalget.
Fonden er godkendt i Luxembourg og overvåges af Kommissionen de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management er reguleret 
af Autorité des marchés financiers.
De vigtigste investoroplysninger er nøjagtige og opdaterede den 19. februar 2021.
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