
SIJOITTAJAN TÄRKEIMMÄT TIEDOT
Tämä asiakirja antaa sinulle sijoittajan avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain 
edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään rahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa 
lukea se, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen sijoittamisesta.

Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ("rahasto")
ISIN: LU1829218749 - MULTI UNITS LUXEMBOURG -nimisen sijoitusyhtiön ("yhtiö") alarahasto, jonka kotipaikka on Luxemburg.
Ylläpito: Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahasto on indeksijäljittävä yhteissijoitusyritys, jota hoidetaan passiivisesti.
Rahaston sijoitustavoitteena on seurata Yhdysvaltain dollareina ilmoitetun ja euroina muunnetun Refinitiv / CoreCommodity CRB Total Return Index -indeksin 
("Benchmark-indeksi") sekä ylös- että alaspäin tapahtuvaa kehitystä, joka edustaa hyödykemarkkinoita. Vertailuindeksi seuraa energian, metallien ja 
maataloustuotteiden futuurisopimusten hintojen muutoksia.
Jotta vastuu säilyisi, futuurisopimuspositiot on "rullattava". Liikkuvat futuurisopimukset koostuvat maturiteettilähtöisten (ja joka tapauksessa ennen 
futuurikontaktien päättymistä) futuurisopimusten kannan siirtämisestä pidemmän maturiteetin futuurisopimuksiin. Sijoittajat ovat alttiita futuurisopimusten 
nimellisoperaatiosta johtuvalle menetys- tai voittoriskille.
Arvioitu seurantavirheiden määrä normaaleissa markkinaolosuhteissa on esitetty esitteessä.
Lisätietoja vertailuindeksistä on osoitteessa http://online.thomsonreuters.com/indices
Vertailuindeksi on kokonaistuottoindeksi. Kokonaistuottoindeksi laskee indeksiosien suorituskyvyn sen perusteella, että mahdolliset osingot tai jakaumat 
sisältyvät indeksituotoihin.
Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa epäsuoralla replikoinnilla tekemällä over-the-counter -vaihtosopimuksen (johdannaissopimus, suorat sijoitukset). 
Rahasto voi myös sijoittaa hajautettuun kansainvälisten osakkeiden salkkuun, jonka tuotot vaihdetaan ulkomaisten suorien sijoitusten kautta vertailuindeksin 
tuottoon.
Rahaston omistusten päivitetty kokoonpano on saatavana osoitteessa www.lyxoretf.com.
Lisäksi ohjeellinen substanssiarvo julkaistaan   rahaston Reuters- ja Bloomberg-sivuilla, ja se voidaan mainita myös niiden pörssien verkkosivustoilla, joissa 
rahasto on noteerattu.
Osakkeen valuutta on euro (EUR).

Sijoitetut rahoitusvälineet: Kansainväliset osakkeet, suorat sijoitukset.

Osinkopolitiikka: rahaston jaettavana olevia määriä (jos sellaisia   on) ei jaeta osakkeenomistajille, vaan ne sijoitetaan uudelleen.
Nettovarallisuusarvo: lasketaan päivittäin edellyttäen, että asiaankuuluvat pörssit ovat avoimia kaupankäynnille ja toimeksiannot voidaan kattaa.

Lunastukset: Sijoittajat voivat lunastaa osakkeitaan päämarkkinoilla joka arvostuspäivä ennen klo 17.00 Eurooppa / Luxemburg ja myydä osakkeitaan 
jälkimarkkinoilla milloin tahansa kaupankäyntituntien aikana Rahastolistauspaikoilla.

Riskien ja tuottojen profiili
Tärkeimmät riskit, joita yllä oleva indikaattori ei kata ja jotka voivat johtaa 
rahaston substanssiarvon laskuun ja jotka rahastolla on lupa ilmoittaa tässä 
asiakirjassa (lisätietoja riskeistä on esitteen riskiprofiiliosassa) ):

Pienempi riski

Mahdollisesti pienempi palkkio

Suurempi riski

Mahdollisesti korkeampi palkkio

Vastapuoliriski: Rahasto on alttiina riskille, että mikä tahansa 
vastapuoli, jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen tai liiketoimen, voi 
tulla maksukyvyttömäksi tai muutoin maksukyvyttömäksi ja varsinkin 
kun se on tehnyt johdannaissopimusten ulkopuolisia tai 
arvopapereiden lainaa antavia liiketoimia. Jos tällainen tapahtuma 
tapahtuu, rahaston nettoarvo voi laskea merkittävästi. Rahastoon 
sovellettavan asetuksen mukaan tällainen riski ei voi ylittää 10: tä 
prosenttia rahaston varoista vastapuolta kohden.

Edellä esitetty riski-tuotto-luokka perustuu rahastoon sisältyvien varojen 
historialliseen kehitykseen tai sen vertailuindeksin kehitykseen tai 
salkkumallin laskettuun kehitykseen. Siksi tämä riski-arvio ei välttämättä ole 
luotettava indikaattori tulevasta riskistä, ja se voi muuttua ajan myötä. Alin 
luokka ei tarkoita riskitöntä sijoittamista.
Rahasto on luokiteltu luokkaan 6 vertailuindeksille altistumisensa vuoksi. 
Luokka 6 osoittaa, että tavanomaisissa markkinaolosuhteissa on mahdollista 
kärsiä vakavaa pääoman menetystä; Sijoituksesi arvo voi muuttua 
huomattavasti, ja sillä voi olla melko suuri päivittäinen vaihtelu.

Johdannaissopimusten riski: Rahasto sijoittaa johdannaisinstrumentteihin. 
Nämä johdannaisinstrumentit voivat aiheuttaa erityyppisiä riskejä, kuten 
(mutta ei rajoittuen) vipuvaikutusriski, korkea volatiliteettiriski, arvostusriski 
tai likviditeettiriski. Jos tämä riski ilmenee, rahaston nettoarvo voi laskea 
merkittävästi.
Operatiivinen riski: Rahastoyhtiön tai jonkin sen edustajan 
toimintahäiriön sattuessa sijoittajat voivat kokea menetyksiä, 
viivästyttää merkintöjen, muuntojen, lunastustoimeksiantojen 
käsittelyä tai muunlaisia   häiriöitä.
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Tämän rahaston maksut
Maksamasi palkkiot käytetään rahaston hoitokustannusten, mukaan lukien markkinoinnin ja jakelun, maksamiseen. Nämä maksut vähentävät sijoituksesi 
potentiaalista kasvua. Lisätietoja maksuista on rahastoesitteen asiaankuuluvassa osiossa, joka on saatavilla osoitteessa
www.lyxoretf.com.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoitusta tai sen jälkeen

Pääsymaksu: Ei koske jälkimarkkinoiden sijoittajia *
Poistumismaksu: Ei koske jälkimarkkinoiden sijoittajia *
Tämä on enimmäismäärä, joka saatetaan nostaa rahastasi ennen sen sijoittamista ja ennen kuin sijoituksesi tuotot maksetaan.
*Jälkimarkkinat: Koska rahasto on ETF, sijoittajat, jotka eivät ole valtuutettuja osallistujia, voivat yleensä ostaa tai myydä osakkeita jälkimarkkinoilla. Siksi 
sijoittajat maksavat välityspalkkiot ja / tai transaktiokustannukset pörssissä käydyn kaupankäynnin yhteydessä. Näitä välityspalkkioita ja / tai 
transaktiokustannuksia ei peri rahasto tai rahastoyhtiö, eivätkä ne maksa ne, vaan sijoittajan oma välittäjä. Sijoittajat voivat lisäksi vastata "bid-ask" 
-erojen kustannuksista; mikä tarkoittaa hintojen eroa, jolla osakkeita voidaan ostaa ja myydä.

Ensisijaiset markkinat: Suoraan rahaston kanssa tekemisissä olevat valtuutetut osallistujat maksavat niihin liittyvät ensisijaisten markkinoiden transaktiokustannukset.

Lisätietoja on rahaston rahastoesitteen asiaankuuluvissa osioissa.
Rahastosta vuoden aikana veloitetut maksut.

Jatkuva maksu: 0,35%.
Jatkuvien kulujen määrä perustuu viime vuoden kuluihin (mahdolliset verot mukaan lukien) joulukuussa 2020 päättyneelle vuodelle ja voi vaihdella vuodesta 
toiseen. Siihen eivät sisälly tulospalkkiot ja salkun liiketoimen kustannukset, lukuun ottamatta tapauksia, joissa rahasto maksaa osuuksia ostaessaan tai myydessään
tai niiden osakkeet.
Rahastosta tietyissä erityisehdoissa otetut maksut
Tulospalkkio: Ei sovellettavissa.

Aiempi suorituskyky

Vuosikertomus 2007 Aiempi kehitys ei ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista. 
Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (suoritustaso ilmoitetaan euroina (EUR) ja ilman kaikkia palkkioilta veloitettavia palkkioita

%) Rahoittaa. Rahasto perustettiin 21. helmikuuta 2019.
(*) (*) Kun vertailuindeksi on muussa kuin rahaston valuutassa, vertailuindeksin 

kehitys muunnetaan
20% % 20 Rahaston valuutta vertailua varten. FOREX-liiketoimet toteutetaan päivittäin 

(WM Reutersin kello 17.00 kyseisenä päivänä).
12,1%12,9% 13,1%13,8%

10 10 (*) Ilmoitettu rahaston tulos vastaa 21/02/2019 asti rahaston tulosta
rahoittaa Lyxor Commodities Thomson Reuters / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF 
(absorboitu rahasto). Rahasto otti jälkimmäisen käyttöön 21.2.2019.
(*) Rahaston vertailuindeksin nimi oli 13.1.2021 saakka Thomson 
Reuters / CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Käytännön tietoa
Huoltaja: Société Générale Luxemburg.

Lisää käytännön tietoa rahastosta, viimeisimmästä esitteestä, viimeisimmistä vuosikertomuksista ja mahdollisista myöhemmistä puolivuosikatsauksista on 
saatavana ranskaksi tai englanniksi maksutta rahastoyhtiön asiakaspalveluosastolta, 17, Cours Valmy , Tour Société Générale 92800 Puteaux, RANSKA.

Rahasto on MULTI UNITS LUXEMBOURG -yhtiön alarahasto. Esite, viimeisimmät vuosikertomukset ja mahdolliset seuraavat puolivuosikatsaukset laaditaan 
koko yhtiölle.
Kunkin alarahaston varat ja velat on erotettu laissa (ts. Rahaston varoja ei voida käyttää maksamaan yhtiön muiden alarahastojen velkoja). Tarvittaessa 
alarahastojen väliset muuntosäännöt on esitetty yksityiskohtaisesti yhtiön esitteessä.

Lisäinformaatio: nettovarallisuusarvo ja muut osakelajitiedot (jos sellaisia   on) ovat saatavilla www.lyxoretf.com.
Tietoja markkinatakaajista, pörsseistä ja muuta kaupankäyntitietoa on saatavilla rahaston omistamalta sivulta verkkosivustolta www.lyxoretf.com.
Pörssi julkaisee ohjeellisen nettovarallisuuden reaaliajassa kaupankäyntituntien aikana.

Verottaa: siinä jäsenvaltiossa sovellettava verolainsäädäntö, johon rahasto on rekisteröity, voi vaikuttaa sijoittajiin. Ota yhteyttä tavalliseen 
veroneuvojaasi saadaksesi lisätietoja.

Lyxor International Asset Management voidaan ottaa vastuuseen yksinomaan tämän asiakirjan sisältämien lausuntojen perusteella, jotka ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai 
ristiriidassa rahaston esitteen asiaankuuluvien osien kanssa.
Rahastoyhtiön päivitetyn palkitsemispolitiikan yksityiskohdat ovat saatavilla osoitteessa www.lyxor.com tai ilmaiseksi rahastoyhtiölle toimitetusta 
kirjallisesta pyynnöstä. Tässä käytännössä kuvataan erityisesti menetelmät tiettyjen työntekijäryhmien palkkojen ja etuuksien laskemiseksi, heidän 
jakamisesta vastaavat elimet ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpano.
Rahastolla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo komission valvontaviranomainen. Lyxor International Asset Managementia hallinnoi Autorité des 
marchés -rahoittaja.
Sijoittajan avaintiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla 19. helmikuuta 2021.
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