
KLJUČNE INFORMACIJE ZA VLAGATELJE
Ta dokument vsebuje ključne informacije za vlagatelje o tem skladu. To ni marketinško gradivo. Podatki so po 
zakonu potrebni za lažje razumevanje narave in tveganj pri vlaganju v ta sklad. Svetujemo vam, da jo 
preberete, da se boste lahko informirano odločili, ali boste vlagali.

Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ("sklad")
ISIN: LU1829218749 - Podsklad investicijske družbe z imenom MULTI UNITS LUXEMBOURG ("družba") s sedežem v Luksemburgu.
Upravlja Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Cilji in naložbena politika
Sklad je KNPVP za sledenje indeksom, ki pasivno upravlja.
Naložbeni cilj sklada je slediti razvoju navzgor in navzdol po indeksu skupne donosnosti Refinitiv / CoreCommodity CRB ("referenčni indeks"), denominiranem 
v ameriških dolarjih in pretvorjenem v evre, ki predstavlja reprezentativni trg blaga. Benchmark Index spremlja spremembe cen terminskih pogodb za 
energijo, kovine in kmetijske proizvode.
Da se izpostavljenost ohrani, je treba terminske pogodbene pozicije „valjati“. Valjane terminske pogodbe zajemajo prenos položaja na terminskih pogodbah, 
ki se bliža zapadlosti (in v vsakem primeru pred iztekom terminskih pogodb), na terminske pogodbe z daljšo zapadlostjo. Vlagatelji so izpostavljeni tveganju 
izgube ali dobička, ki izhaja iz povišanja terminskih pogodb.
Pričakovana stopnja napake pri sledenju v običajnih tržnih razmerah je navedena v prospektu.
Dodatne informacije o primerjalnem indeksu najdete na http://online.thomsonreuters.com/indices
Benchmark Index je indeks skupnega donosa. Indeks skupnega donosa izračuna uspešnost sestavnih delov indeksa na podlagi tega, da so morebitne dividende ali 
razdelitve vključene v donose indeksa.
Sklad želi svoj cilj doseči s posredno replikacijo s sklenitvijo pogodbe o zamenjavi brez recepta (izvedeni finančni instrument, „neposredne tuje naložbe“). Sklad lahko 
vlaga tudi v raznolik portfelj mednarodnih lastniških vrednostnih papirjev, katerega uspešnost se bo zamenjala z uspešnostjo referenčnega indeksa prek neposrednih 
tujih naložb.
Posodobljena sestava sredstev Sklada je na voljo na www.lyxoretf.com.
Poleg tega je okvirna čista vrednost sredstev objavljena na straneh sklada Reuters in Bloomberg, lahko pa je omenjena tudi na spletnih straneh borz, kjer je 
sklad naveden.
Valuta delnice je evro (EUR).

Vloženi finančni instrumenti: Mednarodni lastniški vrednostni papirji, NTI.

Politika dividend: zneski sklada, ki so na voljo za razdelitev (če obstajajo), se ne razdelijo delničarjem, ampak se ponovno investirajo.
Neto vrednost sredstev: se izračuna vsak dan, pod pogojem, da so ustrezne borze odprte za trgovanje in je naročila mogoče pokriti.
Odkupi: vlagatelji lahko odkupijo svoje delnice na primarnem trgu vsak dan vrednotenja pred 17:00 uro Evropa / Luksemburg in svoje delnice prodajo na 
sekundarnem trgu kadar koli v času trgovanja na borznih mestih sklada.

Profil tveganja in nagrade
Glavna tveganja, ki jih zgornji kazalnik ne zajema in bi lahko privedla do 
zmanjšanja čiste vrednosti sredstev sklada in ki jih je Sklad pooblaščen 
razkriti v tem dokumentu (za več podrobnosti o tveganjih glejte razdelek 
Profil tveganja v prospektu ):

Manjše tveganje

Potencialno nižja nagrada

Večje tveganje

Potencialno višja nagrada

Tveganje nasprotne stranke: Sklad je izpostavljen tveganju, da bi 
katera koli nasprotna stranka, s katero je sklenil sporazum ali 
transakcijo, postala insolventna ali drugače neplačana, še posebej, če je 
sklenila izvedene finančne instrumente na prostem trgu ali posoje 
vrednostnih papirjev. Če se tak dogodek zgodi, se lahko čista vrednost 
sredstev sklada znatno zmanjša. V skladu z uredbo, ki velja za sklad, 
takšno tveganje ne sme presegati 10% celotne aktive sklada na drugo 
stranko.

Zgoraj prikazana kategorija donosnosti tveganja temelji na pretekli 
uspešnosti sredstev, vključenih v sklad, ali uspešnosti njegovega referenčnega 
indeksa ali izračunane uspešnosti portfeljskega modela. Ta ocena tveganja 
zato morda ne predstavlja zanesljivega kazalnika prihodnjega tveganja in se 
sčasoma lahko spremeni. Najnižja kategorija ne pomeni netvegane naložbe.
Sklad je bil zaradi izpostavljenosti referenčnemu indeksu uvrščen v kategorijo 
6. Kategorija 6 označuje, da je v običajnih tržnih pogojih mogoče močno 
izgubiti kapital; vrednost vaše naložbe se lahko bistveno spremeni in ima 
precej velike dnevne razlike navzgor ali navzdol.

Tveganje izvedenih finančnih instrumentov: Sklad vlaga v izvedene finančne 
instrumente. Ti izvedeni finančni instrumenti lahko povzročajo različne vrste 
tveganj, kot so (vendar ne omejeno na) tveganje vzvoda, tveganje visoke 
nestanovitnosti, tveganje vrednotenja ali likvidnostno tveganje. Če se to tveganje 
pojavi, se lahko čista vrednost sredstev sklada znatno zmanjša.

Operativno tveganje: V primeru operativne okvare družbe za 
upravljanje ali enega od njenih predstavnikov lahko vlagatelji doživijo 
izgubo, zamudo pri obdelavi naročnin, pretvorb, naročil za odkupe ali 
druge vrste motenj.
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Stroški tega sklada
Stroški, ki jih plačate, se uporabljajo za plačilo stroškov upravljanja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše 
naložbe. Za vse dodatne informacije v zvezi z bremenitvami glejte ustrezen odsek provizij Prospekta Sklada, ki je na voljo na
www.lyxoretf.com.

Enkratni stroški, porabljeni pred naložbo ali po njej
Vstopnina: Se ne uporablja za vlagatelje na sekundarnem trgu *
Izstopna taksa: Ni uporabno za vlagatelje na sekundarnem trgu *
To je največ, kar lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga vložite in preden se izplača izkupiček vaše naložbe.
*Sekundarni trg: ker je sklad ETF, bodo vlagatelji, ki niso pooblaščeni udeleženci, običajno lahko kupili ali prodali delnice le na sekundarnem trgu. V 
skladu s tem bodo vlagatelji plačevali provizije za posredovanje in / ali transakcijske stroške v zvezi z njihovimi posli na borzi. Provizij za posredovanje in / 
ali stroškov transakcije ne zaračunava niti ne plača niti sklad niti družba za upravljanje, temveč lastnikovemu posredniku. Poleg tega lahko vlagatelji 
krijejo tudi stroške razmikov "ponudba-povprašaj"; kar pomeni razliko med cenami, po katerih je mogoče delnice kupiti in prodati.

Primarni trg: Pooblaščene udeleženke, ki neposredno sodelujejo v skladu, bodo plačale povezane transakcijske stroške na primarnem trgu.

Za več informacij glejte ustrezne oddelke v prospektu sklada.
Stroški, ki jih je sklad prevzel v enem letu.
V teku: 0,35%.
Stopnja tekočih stroškov temelji na lanskih odhodkih (vključno z davki, če obstajajo) za leto, ki se konča decembra 2020, in se lahko iz leta v leto spreminja. Ne 
vključuje provizij za uspešnost in stroškov portfeljskih transakcij, razen v primeru vstopne / izstopne provizije, ki jo sklad plača pri nakupu ali prodaji enot premoženja
delnic osnovnih kolektivnih naložbenih shem.
Stroški, prevzeti iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji
Strošek izvedbe: Se ne uporablja.

Pretekli nastop

Letna uspešnost Pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov. The
Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (v izvedbi je razkrit v evrih (EUR) in brez vseh provizij, zaračunanih

%) Sklad. Sklad je bil ustanovljen 21. februarja 2019.
(*) (*) Ko je primerjalni indeks denominiran v valuti, ki ni valuta sklada, se uspešnost 

primerjalnega indeksa pretvori v
20% % 20 Valuta sklada za primerjavo. Transakcije FOREX se izvajajo vsak dan (stopnja 

WM Reuters ob 17.00 na ustrezen datum).
12,1%12,9% 13,1%13,8%

10. 10 (*) Do 21. februarja 2019 je uspešnost navedenega sklada enaka uspešnosti sklada
financira Lyxor Commodities Thomson Reuters / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF 
(absorbirani sklad). Slednjega je sklad prevzel 21. februarja 2019.
(*) Do 13. januarja 2021 je bilo ime referenčnega indeksa sklada Thomson 
Reuters / CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktične informacije
Skrbnik: Société Générale Luksemburg.

Nadaljnje praktične informacije o skladu, najnovejši prospekt ter najnovejša letna poročila in vsa naslednja polletna poročila so brezplačno na voljo v 
francoščini ali angleščini v oddelku za storitve strank v družbi za upravljanje, 17, Cours Valmy , Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCIJA.

Sklad je podsklad podjetja MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt, zadnja letna poročila in vsa naslednja polletna poročila se pripravijo za celotno družbo.

Sredstva in obveznosti vsakega podsklada so ločena po zakonu (tj. Sredstev sklada ni mogoče uporabiti za plačilo obveznosti drugih podskladov družbe). Če je 
primerno, so pravila o pretvorbi med podskladi podrobno opisana v prospektu podjetja.

Dodatne informacije: čista vrednost sredstev in druge informacije o razredu delnic (če obstajajo) so na voljo na www.lyxoretf.com.
Informacije o tržnih oblikovalcih, borzah in druge informacije o trgovanju so na voljo na strani, ki je namenjena skladu, na spletni strani www.lyxoretf.com.
Okvirno neto vrednost sredstev borza v času trgovanja objavi v realnem času.

Davek: davčna zakonodaja, ki velja v državi članici, v kateri je sklad registriran, lahko vpliva na vlagatelje. Za dodatne informacije se obrnite na svojega 
običajnega davčnega svetovalca.

Lyxor International Asset Management je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali v neskladju z 
ustreznimi deli prospekta Sklada.
Podrobnosti posodobljene politike prejemkov družbe za upravljanje so na voljo na www.lyxor.com ali brezplačno na pisno zahtevo družbi za upravljanje. Ta 
politika opisuje zlasti metode za izračun prejemkov in prejemkov nekaterih kategorij zaposlenih, organe, pristojne za njihovo razporeditev, in sestavo odbora 
za odškodnine.
Sklad je pooblaščen v Luksemburgu, nadzoruje pa ga Komisija za nadzor nad financiranjem financiranja, Lyxor International Asset Management pa ureja 
Autorité des marchés financers.
Ključni podatki za vlagatelje so 19. februarja 2021 točni in posodobljeni.
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