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KESKEISET SIJOITTAJAT
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle avaintiedot tästä rahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään tähän 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 passiivisesti hallinnoitu indeksiseuranta yhteissijoitusyritys.
Rahaston sijoitustavoite on seurata sekä hyödykemarkkinoita edustavan Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return -indeksin ("benchmark-indeksi") 
kehitystä, joka on Yhdysvaltain dollareissa ja muutettu euroiksi. Vertailuindeksi seuraa energian, metallien ja maataloustuotteiden futuurisopimusten hintojen 
muutoksia.
Jotta altistuminen säilyisi, futuurisopimusten positiot on "kierrettävä". Rullaavat futuurisopimukset muodostuvat eräpäivää lähestyvien futuurisopimusten 
positioiden siirtämisestä (ja joka tapauksessa ennen futuurisopimusten päättymistä) pidempiin futuurisopimuksiin. Sijoittajat ovat alttiina tappion tai voiton 
riskille, joka johtuu futuurisopimusten rullaamisesta.
Ennakoitu seurantavirheen taso normaaleissa markkinaolosuhteissa on ilmoitettu esitteessä. Lisätietoja 
vertailuindeksistä on osoitteessa http://online.thomsonreuters.com/indices
Vertailuindeksi on kokonaistuottoindeksi. Kokonaistuottoindeksi laskee indeksin osien suorituskyvyn sen perusteella, että mahdolliset osingot tai voitot 
sisältyvät indeksin tuottoon.
Rahasto pyrkii saavuttamaan tavoitteensa epäsuoran replikoinnin kautta tekemällä pörssin ulkopuolisen swap-sopimuksen (rahoitusjohdannainen, "FDI"). 
Rahasto voi myös sijoittaa hajautettuun kansainvälisten osakkeiden salkkuun, jonka tuotto vaihdetaan suorien sijoitusten kautta vertailuindeksin 
kehitykseen.

Päivitetty rahasto-omistusten koostumus on saatavilla osoitteessa www.lyxoretf.com.
Lisäksi ohjeellinen substanssiarvo julkaistaan rahaston Reutersin ja Bloombergin sivuilla, ja se voidaan mainita myös niiden pörssien verkkosivuilla, joissa 
rahasto on listattu.
Osakkeen valuutta on euro (EUR).

Sijoitetut rahoitusvälineet:Kansainväliset osakkeet, FDI.
Osinkopolitiikka:Rahaston jaettavissa olevia varoja (jos sellaisia on) ei jaeta osuudenomistajille, vaan ne sijoitetaan uudelleen. Nettovarallisuus: lasketaan
päivittäin edellyttäen, että asianomaiset pörssit ovat avoinna kaupankäynnille ja toimeksiannot voidaan kattaa.

Lunastukset:sijoittajat voivat lunastaa osakkeensa ensimarkkinoilla jokaisena arvostuspäivänä ennen klo 17.00 Eurooppa/Luxemburg ja myydä 
osakkeitaan jälkimarkkinoilla milloin tahansa kaupankäyntiaikoina rahaston listautumispaikoilla.

Riski- ja tuottoprofiili

Pienempi riski Suurempi riski

Mahdollisesti pienempi palkkio Mahdollisesti korkeampi palkinto

Yllä esitetty riski-tuottoluokka perustuu rahastoon sisältyvien varojen 
historialliseen kehitykseen tai sen vertailuindeksin kehitykseen tai salkkumallin
laskennalliseen kehitykseen. Tämä riskiarvio ei siksi välttämättä edusta 
luotettavaa tulevaisuuden riskiä, ja se voi muuttua ajan myötä. Alin luokka ei 
tarkoita riskitöntä sijoitusta.
Vertailuindeksin altistumisesta johtuen rahasto on luokiteltu luokkaan 6. 
Luokka 6 osoittaa, että on mahdollista kärsiä vakava pääoman menetys 
normaaleissa markkinaolosuhteissa; sijoituksesi arvo voi muuttua 
merkittävästi ja sillä voi olla melko suuri päivittäinen nousu- tai 
laskuvaihtelu.

Tärkeimmät riskit, joita yllä oleva indikaattori ei kata ja jotka voivat johtaa 
rahaston substanssiarvon laskuun ja jotka rahastolla on oikeus julkistaa tässä
asiakirjassa (lisätietoja riskeistä löytyy esitteen Riskiprofiili-osiosta ):

Vastapuoliriski:Rahasto altistuu riskille, että mikä tahansa vastapuoli, 
jonka kanssa se on tehnyt sopimuksen tai liiketoimen, voi joutua 
maksukyvyttömäksi tai muutoin laiminlyödäksi ja erityisesti silloin, kun 
se on tehnyt rahoitusjohdannaisia OTC- tai arvopapereiden 
lainaussopimuksia. Jos tällainen tapahtuma tapahtuu, rahaston 
substanssiarvo voi laskea merkittävästi. Rahastoon sovellettavan 
sääntelyn mukaan tällainen riski ei saa ylittää 10 % rahaston varoista 
vastapuolia kohden.
Rahoitusjohdannaisten riski:Rahasto sijoittaa rahoitusjohdannaisiin. 
Nämä johdannaisinstrumentit voivat aiheuttaa erilaisia riskejä, kuten 
(mutta ei rajoittuen) vipuriskin, korkean volatiliteettiriskin, 
arvostusriskin tai likviditeettiriskin. Jos tämä riski ilmenee, rahaston 
substanssiarvo voi laskea merkittävästi.
Operatiivinen riski:Jos rahastoyhtiön tai sen edustajan toiminta 
epäonnistuu, sijoittajat voivat kokea menetyksiä, viivästyksiä 
merkintöjen, muunnosten, lunastusmääräysten käsittelyssä tai 
muunlaisia häiriöitä.
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Tämän rahaston maksut
Maksamasi maksut käytetään rahaston toimintakulujen maksamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä maksut vähentävät sijoituksesi 
mahdollista kasvua. Jos haluat lisätietoja maksuista, katso rahastoesitteen asiaa koskeva maksuosio, joka on saatavilla osoitteessa www.lyxoretf.com.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoittamista tai sen jälkeen

Pääsymaksu: Ei koske jälkimarkkinoiden sijoittajia*

Poistumismaksu: Ei koske jälkimarkkinoiden sijoittajia*
Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan ottaa rahoistasi ennen kuin ne on sijoitettu ja ennen kuin sijoituksesi tuotto maksetaan.
*Jälkimarkkinat: Koska rahasto on ETF, sijoittajat, jotka eivät ole valtuutettuja osallistujia, voivat yleensä ostaa tai myydä osakkeita vain jälkimarkkinoilla.
Tämän mukaisesti sijoittajat maksavat välityspalkkioita ja/tai transaktiokuluja pörssikaupansa yhteydessä. Näitä välityspalkkioita ja/tai transaktiokuluja ei
veloita rahasto tai rahastoyhtiö tai ne maksetaan niille, vaan sijoittajan omalle välittäjälle. Lisäksi sijoittajat voivat myös vastata "bid-ask"-erojen 
kustannuksista; tarkoittaa eroa hintojen välillä, joilla osakkeita voidaan ostaa ja myydä.

ensisijaiset markkinat: Valtuutetut osallistujat, jotka asioivat suoraan rahaston kanssa, maksavat liittyvät ensimarkkinoiden transaktiokulut.

Katso lisätietoja rahastoesitteen asianomaisista osioista.
Rahastosta vuoden aikana perityt maksut.
Jatkuva maksu: 0,35 %.
Juoksevien kulujen määrä perustuu viime vuoden kuluihin (sisältäen mahdolliset verot) joulukuussa 2021 päättyneeltä vuodelta ja voi vaihdella vuosittain. Se ei 
sisällä tuottopalkkioita ja salkun transaktiokuluja, paitsi rahaston maksaman merkintä-/luottomaksun ostaessaan tai myydessään kohde-etuutena olevien
yhteissijoitusjärjestelmien osuuksia tai osakkeita.
Rahastosta veloitettavat maksut tietyin edellytyksin
Esitysmaksu: Ei sovellettavissa.

Aiempi suoritus

Vuotuinen suorituskyky
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 
(in

%)

Aiemmat tulokset eivät ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista. Tuotto 
on julkistettu euroina (EUR) ja niistä on vähennetty kaikki rahastolta 
veloitettavat palkkiot. Rahasto on perustettu 21.2.2019.

(*) (*) Kun vertailuindeksi on muun valuutan kuin rahaston valuutan määräinen,
vertailuindeksin tuotto muunnetaan rahaston valuutaksi vertailua varten.
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FOREX-transaktiot toteutetaan päivittäin (WM Reutersin kurssi kyseisenä 
päivänä klo 17).

(*) 21.2.2019 asti mainitun rahaston tuotto vastaa rahastojen Lyxor Commodities 
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (absorbed-rahasto). Jälkimmäinen 
on otettu rahastoon 21.2.2019.
(*) 13.1.2021 asti rahaston vertailuindeksin nimi oli Thomson Reuters/ 
CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Käytännön tietoa
Säilyttäjä:Société Générale Luxembourg.

Lisätietoa rahastosta, uusin rahastoesite sekä viimeisimmät vuosikertomukset ja mahdolliset myöhemmät puolivuotiskatsaukset ovat saatavilla ranskaksi tai 
englanniksi, veloituksetta rahastoyhtiön asiakaspalveluosastolta, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Ranska.
Rahasto on MULTI UNITS LUXEMBOURG -yhtiön alarahasto. Esite sekä viimeisimmät vuosikertomukset ja mahdolliset myöhemmät puolivuotiskatsaukset 
laaditaan koko Yhtiölle.
Kunkin alarahaston varat ja velat erotetaan lain mukaan (eli rahaston varoja ei voida käyttää yhtiön muiden alarahastojen velkojen maksamiseen). 
Tarvittaessa alarahastojen väliset muuntosäännöt on kuvattu yksityiskohtaisesti Yhtiön esitteessä.

Lisäinformaatio:substanssiarvo ja muut osakeluokkatiedot (jos sellaisia on) ovat saatavilla osoitteessawww.lyxoretf.com.
Tietoa markkinatakaajista, pörssistä ja muusta kaupankäyntiin liittyvästä tiedosta on saatavilla verkkosivuston rahastolle omistetulla sivulla
www.lyxoretf.com. Pörssi julkaisee alustavan substanssiarvon reaaliajassa kaupankäyntiaikoina.

Verottaa:sen jäsenvaltion verolainsäädännöllä, jossa rahasto on rekisteröity, voi olla vaikutusta sijoittajiin. Ota yhteyttä tavalliseen veroneuvojaasi 
saadaksesi lisätietoja.

Lyxor International Asset Management voidaan saattaa vastuuseen yksinomaan minkä tahansa tämän asiakirjan sisältämän lausunnon perusteella, joka on harhaanjohtava, 
epätarkka tai ristiriidassa rahastoesitteen asiaankuuluvien osien kanssa.
Hallinnointiyhtiön päivitetyn palkitsemispolitiikan tiedot ovat saatavilla osoitteessawww.lyxor.com tai maksutta rahastoyhtiölle osoitetusta kirjallisesta 
pyynnöstä. Tässä politiikassa kuvataan erityisesti tiettyjen työntekijäryhmien palkkojen ja etuuksien laskentamenetelmät, niiden jakamisesta vastaavat elimet
sekä palkitsemisvaliokunnan kokoonpano.
Rahastolla on toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management on Autorité 
des marchés financiersin sääntelemä.
Sijoittajan avaintiedot ovat oikeat ja ajan tasalla 18.2.2022.
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