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INVESTORITE PÕHITEAVE
See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitatav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – Acc ("fond")
ISIN: LU1829218749 – investeerimisühingu MULTI UNITS LUXEMBOURG (edaspidi "ettevõte") allfond, mille asukoht on Luksemburg.
Haldab Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

Fond on passiivselt juhitav indekseid jälgiv eurofond.
Fondi investeerimiseesmärk on jälgida toormeturgu esindava USA dollarites nomineeritud ja eurodesse konverteeritud Refinitiv/CoreCommodity CRB 
kogutulu indeksi (edaspidi „võrdlusindeks”) nii üles- kui ka langust. Võrdlusindeks jälgib energia-, metalli- ja põllumajandustoodete futuurilepingute 
hindade muutusi.
Riskipositsiooni säilitamiseks tuleb futuurlepingute positsioone veeretada. Rolling futuurlepingud seisnevad tähtajale lähenevate futuurilepingute positsiooni
ülekandmises (ja igal juhul enne futuurlepingute lõppemist) pikema tähtajaga futuurlepingutele. Investorid on avatud futuurlepingute rullimise 
operatsioonist tuleneva kahjumi või kasumi riskile.
Prospektis on näidatud jälgimisvea eeldatav tase tavalistes turutingimustes. Lisateavet võrdlusindeksi kohta 
leiate aadressilt http://online.thomsonreuters.com/indices
Võrdlusindeks on kogutulu indeks. Kogutulu indeks arvutab indeksi koostisosade tootluse selle põhjal, et kõik dividendid või väljamaksed sisalduvad indeksi 
tootlustes.
Fond püüab oma eesmärki saavutada kaudse replikatsiooni teel, sõlmides börsivälise vahetuslepingu (tuletisinstrument, "FDI"). Fond võib investeerida ka 
rahvusvaheliste aktsiate hajutatud portfelli, mille tootlust vahetatakse välisinvesteeringute kaudu võrdlusindeksi tootlusega.

Fondi osaluste uuendatud koosseis on saadaval aadressil www.lyxoretf.com.
Lisaks avaldatakse soovituslik puhasväärtus fondi Reutersi ja Bloombergi lehtedel ning seda võidakse mainida ka nende börside veebisaitidel, kus fond on 
noteeritud.
Aktsia valuuta on euro (EUR).

Investeeritud finantsinstrumendid:Rahvusvahelised aktsiad, FDI.
Dividendipoliitika:Fondi jaotamiseks kasutatavaid summasid (olemasolul) ei jaotata Aktsionäridele, vaid reinvesteeritakse.
Puhasvara väärtus: arvutatakse iga päev eeldusel, et vastavad börsid on kauplemiseks avatud ja korraldused on kaetud.
Lunastused:investoritel on võimalik lunastada oma aktsiaid esmasel turul igal hindamispäeval enne kella 17:00 Euroopa/Luksemburg ja müüa oma 
aktsiaid järelturul igal ajal fondi noteerimiskohtades kauplemisaegadel.

Riski- ja tasuprofiil

Madalam risk Kõrgem risk

Potentsiaalselt madalam tasu Võimalik kõrgem tasu

Ülaltoodud riski-tulu kategooria põhineb fondi varade ajaloolisel tootlusel või
selle võrdlusindeksi tootlusel või portfellimudeli arvutatud tootlusel. Seetõttu
ei pruugi see riskihinnang olla tulevase riski usaldusväärne näitaja ja see võib
aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba 
investeeringut.
Võrdlusindeksi positsiooni tõttu on fond klassifitseeritud kategooriasse 6. 
Kategooria 6 näitab, et tavalistes turutingimustes on võimalik kannatada tõsist
kapitalikaotust; teie investeeringu väärtus võib oluliselt muutuda ja sellel võib 
olla üsna suur päevane üles- või langusvariatsioon.

Peamised ülaltoodud näitajaga hõlmamata riskid, mis võivad kaasa tuua 
Fondi vara puhasväärtuse languse ja mida Fondil on õigus käesolevas 
dokumendis avaldada (lisateavet riskide kohta vt prospekti jaotisest 
Riskiprofiil ):

Vastaspoole risk:Fond on avatud riskile, et vastaspool, kellega ta on 
sõlminud lepingu või tehingu, võib muutuda maksejõuetuks või muul 
viisil oma kohustuste täitmata jätmiseks, eriti kui ta on sõlminud 
börsiväliseid tuletisinstrumente või väärtpaberite laenutehinguid. Sellise
sündmuse toimumisel võib Fondi vara puhasväärtus oluliselt väheneda. 
Vastavalt Fondile kehtivale regulatsioonile ei tohi selline risk ületada 
10% Fondi koguvarast ühe vastaspoole kohta.

Tuletisinstrumentide risk:Fond investeerib tuletisinstrumentidesse. 
Need tuletisinstrumendid võivad esile kutsuda erinevat tüüpi riske, 
nagu (kuid mitte ainult) finantsvõimenduse risk, kõrge volatiilsusrisk, 
hindamisrisk või likviidsusrisk. Selle riski ilmnemisel võib Fondi vara 
puhasväärtus oluliselt langeda.
Operatsioonirisk:Kui fondivalitseja või selle esindaja talitus 
ebaõnnestub, võivad investorid kogeda kahju, viivitusi märkimis-, 
konverteerimis-, lunastamiskorralduste töötlemisel või muud tüüpi
häired.
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Selle fondi tasud
Teie makstavaid tasusid kasutatakse fondi tegevuskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie 
investeeringu potentsiaalset kasvu. Tasude kohta lisateabe saamiseks vaadake fondiprospekti vastavat tasude jaotist, mis on saadaval aadressil 
www.lyxoretf.com.

Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist
Sissepääsutasu: Ei kehti järelturu investoritele*

Väljumistasu: Ei kehti järelturu investoritele*
See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist ja enne investeeringutulu väljamaksmist.
*Teisene turg: kuna fond on ETF, saavad investorid, kes ei ole volitatud osalejad, üldjuhul osta või müüa aktsiaid ainult järelturul. Sellest lähtuvalt 
maksavad investorid börsil (börsidel) tehtavate tehingutega seoses maakleritasusid ja/või tehingukulusid. Neid maakleritasusid ja/või tehingukulusid ei 
võta ega tasu mitte Fond ega fondivalitseja, vaid investori enda vahendaja. Lisaks võivad investorid kanda ka pakkumise ja müügi vahedega seotud kulud;
mis tähendab erinevust hindade vahel, millega aktsiaid saab osta ja müüa.

Esmane turg: Fondiga vahetult tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud esmaturu tehingukulud. 

Lisateabe saamiseks vaadake fondi prospekti vastavaid jaotisi.
Fondist võetud tasud üle aasta.
Jooksev tasu: 0,35%.
Jooksvate tasude määr põhineb eelmise aasta kuludel (sh maksud, kui neid on) 2021. aasta detsembris lõppenud aasta kohta ja võib aasta-aastalt erineda.
See ei hõlma edukustasusid ja portfelli tehingukulusid, välja arvatud juhul, kui Fond maksab aluseks olevate ühisinvesteerimisskeemide osakuid või
aktsiaid ostes või müües sisenemis-/väljavõtmistasu.
Teatavatel eritingimustel fondist võetavad tasud
Esinemistasu: Ei kohaldata.

Varasem esitus

aasta täitmine
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – Acc 
(in

%)

Varasemad tulemused ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. 
Tootlus avaldatakse eurodes (EUR) ja ilma kõigi fondilt võetud tasudeta. Fond
asutati 21. veebruaril 2019.

50 %

(*) (*) Kui Võrdlusindeks on nomineeritud muus valuutas kui fondi valuuta, 
konverteeritakse Võrdlusindeksi tootlus võrdluse eesmärgil fondi valuutasse.
FOREXi tehinguid teostatakse igapäevaselt (WM Reutersi kurss vastaval
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kuupäeval 17:00).

(*) Kuni 21.02.2019 vastab näidatud fondi tootlus fondide Lyxor Commodities Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (absorbeeritud fond) tootlusele. Viimane 
võeti fondi poolt kasutusele 21.02.2019.
(*) Kuni 13.01.2021 oli fondi võrdlusindeksi nimi Thomson Reuters/ 
CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktiline teave
Hooldaja:Société Générale Luxembourg.

Täiendav praktiline teave fondi kohta, uusim prospekt, samuti viimased aastaaruanded ja kõik järgnevad poolaastaaruanded on saadaval tasuta prantsuse või 
inglise keeles fondivalitseja klienditeeninduse osakonnast, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Pariis, Prantsusmaa.
Fond on ettevõtte MULTI UNITS LUXEMBOURG allfond. Prospekt, samuti viimased aastaaruanded ja kõik järgnevad poolaastaaruanded koostatakse kogu 
ettevõtte kohta.
Iga allfondi varad ja kohustused on seadusega eraldatud (st fondi varasid ei saa kasutada ettevõtte teiste allfondide kohustuste tasumiseks). Kui see on 
kohaldatav, on allfondide vahelise konverteerimise reeglid üksikasjalikult kirjeldatud ettevõtte prospektis.

Lisainformatsioon:puhasväärtus ja muu aktsiaklassi teave (kui see on olemas) on saadaval aadressilwww.lyxoretf.com.
Teave turutegijate, börside ja muu kauplemisalase teabe kohta on saadaval veebisaidi fondile pühendatud lehelwww.lyxoretf.com. Varade orienteeruva 
puhasväärtuse avaldab börs reaalajas kauplemisaegadel.

Maksud:fondi registreerimisliikmesriigis kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad investoreid mõjutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma 
tavapärase maksunõustajaga.

Lyxor International Asset Management võidakse võtta vastutusele üksnes käesolevas dokumendis sisalduva mis tahes avalduse alusel, mis on eksitav, 
ebatäpne või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
Fondivalitseja uuendatud tasustamispoliitika üksikasjad on kättesaadavad aadressilwww.lyxor.com või fondivalitsejale kirjaliku taotluse alusel tasuta. See 
poliitika kirjeldab eelkõige teatud töötajate kategooriate töötasude ja hüvitiste arvutamise meetodeid, nende jaotamise eest vastutavaid organeid ja 
tasustamiskomisjoni koosseisu.
Fondile on antud tegevusluba Luksemburgis ja selle üle teostab järelevalvet komisjon de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management on reguleeritud 
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Autorité des marchés finantseerijate poolt.
Investori põhiteave on 18. veebruari 2022 seisuga täpne ja ajakohane.
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