
FŐBB BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
Ez a dokumentum alapvető befektetői információkat tartalmaz az alapról. Ez nem marketing anyag. Az 
információkat a törvény előírja, hogy segítsen megérteni az alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. 
Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozzon a befektetésről.

Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (az "Alap")
ISIN: LU1829218749 - A MULTI UNITS LUXEMBOURG (a továbbiakban: "Társaság") elnevezésű befektetési társaság részalapja, székhelye Luxemburg.
A Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM") kezeli

Célok és befektetési politika
Az Alap egy indexkövető ÁÉKBV passzív kezelése.
Az Alap befektetési célja az amerikai dollárban denominált és euróban átszámított, az árupiacot képviselő Refinitiv / CoreCommodity CRB teljes hozamindex 
(a továbbiakban: Benchmark Index) felfelé és lefelé haladásának nyomon követése. A Benchmark Index nyomon követi az energia, fémek és mezőgazdasági 
termékek határidős szerződéseinek árváltozását.
A kitettség fennmaradása érdekében a határidős ügyleteket meg kell gördíteni. A gördülő határidős szerződések abból állnak, hogy a lejáratához közeledő (és mindenképpen a 
határidős kapcsolatok lejárta előtt) határidős szerződésekből származó pozíciókat átruházzák egy hosszabb futamidejű határidős szerződésekre. A befektetők ki vannak téve a 
határidős szerződések névleges műveletéből eredő veszteség vagy nyereség kockázatának.
A követési hiba várható szintjét normál piaci körülmények között a tájékoztató tartalmazza.
A Benchmark Indexről további információk találhatók a http://online.thomsonreuters.com/indices címen
A Benchmark Index teljes hozamindex. A teljes hozamindex kiszámítja az index alkotóinak teljesítményét annak alapján, hogy az esetleges osztalékok vagy osztalékok 
szerepelnek az index hozamaiban.
Az Alap közvetett replikációval törekszik célkitűzésének elérésére azáltal, hogy tőzsdén kívüli swap-szerződést köt (pénzügyi derivatív instrumentum, „FDI”). 
Az Alap a nemzetközi részvények diverzifikált portfóliójába is befektethet, amelyek teljesítményét az FDI-n keresztül a benchmark index teljesítményével 
fogják cserélni.
Az Alap állományainak összetett összetétele elérhető a www.lyxoretf.com oldalon.
Ezenkívül az indikatív nettó eszközértéket közzéteszik az Alap Reuters és Bloomberg oldalán, és fel lehet tüntetni azon tőzsdék webhelyein is, ahol az Alap 
szerepel.
A részvény pénzneme az euró (EUR).

Befektetett pénzügyi eszközök: Nemzetközi részvények, FDI.
Osztalékpolitika: az Alap terjesztésére rendelkezésre álló összegeket (ha vannak ilyenek) nem a Részvényeseknek kell felosztani, hanem újrabefektetni.

Nettó eszközérték: naponta kerül kiszámításra, feltéve, hogy az érintett tőzsdék nyitva állnak a kereskedésre, és a megbízások fedezhetők.

Visszaváltások: a befektetők minden értékelési napon 17/00-kor, Európa / Luxemburg előtt megválthatják részvényeiket az elsődleges piacon, és részvényeiket 
bármikor eladhatják a másodlagos piacon a kereskedési idő alatt, az Alap tőzsdei részén.

Kockázat és haszon profil
A fenti mutató által nem érintett főbb kockázatok, amelyek az Alap nettó 
eszközértékének csökkenéséhez vezethetnek, és amelyeket az Alap felhatalmazott 
közzétenni ebben a dokumentumban (a kockázatokkal kapcsolatos további részletekért 
lásd a tájékoztató Kockázati profil szakaszát) ):

Alacsonyabb kockázat

Potenciálisan alacsonyabb jutalom

Magasabb kockázat

Potenciálisan magasabb jutalom

Partner kockázat: Az Alap ki van téve annak a kockázatnak, hogy bármely 
olyan partner, akivel megállapodást vagy ügyletet kötött, fizetésképtelenné 
válhat, vagy más módon nem teljesíthet, különösen, ha származtatott 
pénzügyi instrumentumokat tőzsdén kívüli vagy értékpapír-kölcsönzési 
ügyleteket köt. Ilyen esemény bekövetkezése esetén az Alap nettó 
eszközértéke jelentősen csökkenhet. Az Alapra alkalmazandó szabályozás 
szerint ez a kockázat nem haladhatja meg az Alap partnernek számított 
összes eszközének 10% -át.

A fent bemutatott kockázat-hozam kategória az Alapba bevont eszközök korábbi 
teljesítményén, vagy annak benchmark indexének teljesítményén, vagy egy 
portfólió modell kiszámított teljesítményén alapul. Ez a kockázatbecslés ezért nem 
biztos, hogy megbízható mutatója a jövőbeli kockázatnak, és idővel változhat. A 
legalacsonyabb kategória nem jelenti a kockázatmentes befektetést.
A Benchmark Indexnek való kitettségéből adódóan az alapot a 6. kategóriába 
sorolták. A 6. kategória azt jelzi, hogy normál piaci körülmények között súlyos 
tőkevesztés érhető el; befektetésének értéke jelentősen megváltozhat, és 
meglehetősen nagy napi ingadozása van.

Származtatott pénzügyi instrumentumok kockázata: Az Alap pénzügyi derivatív 
eszközökbe fektet be. Ezek a pénzügyi derivatív instrumentumok különféle típusú 
kockázatokat indukálhatnak, mint például (de nem kizárólagosan) tőkeáttételi kockázat, 
magas volatilitási kockázat, értékelési kockázat vagy likviditási kockázat. Ha ez a kockázat 
bekövetkezik, az Alap nettó eszközértéke jelentősen csökkenhet.

Operatív kockázat: Az alapkezelő társaság vagy annak egyik képviselőjének 
működési kudarca esetén a befektetők veszteséget szenvedhetnek, 
késedelmet szenvedhetnek az előfizetések, konverziók, visszaváltási 
megbízások feldolgozása vagy más típusú megszakítások.
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Az Alap díjai
Az Ön által fizetett díjakat az Alap működtetésének költségeinek fedezésére használják fel, beleértve az értékesítés és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális 
növekedését. A díjakkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az Alap tájékoztatójának megfelelő díjtételeket tartalmazó szakaszát, amely elérhető a következő címen:
www.lyxoretf.com.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak

Belépési díj: Nem alkalmazható a másodlagos piaci befektetők számára *
Kilépési díj: Nem alkalmazható a másodlagos piaci befektetők számára *
Ez a maximális összeg, amelyet ki lehet venni a pénzéből, mielőtt azt befektetnék, és mielőtt kifizetnék a befektetésből származó bevételt.
*Másodlagos piac: mivel az Alap ETF, a nem Engedélyezett Résztvevő befektetők általában csak a másodpiacon vásárolhatnak vagy adhatnak el részvényeket. 
Ennek megfelelően a befektetők közvetítői díjakat és / vagy tranzakciós költségeket fizetnek a tőzsdén (ügyletekben) folytatott ügyleteikkel kapcsolatban. Ezeket a 
közvetítői díjakat és / vagy tranzakciós költségeket nem az Alap, sem az Alapkezelő Társaság nem terheli és nem terheli, hanem a befektető saját közvetítőjét terheli. 
Ezenkívül a befektetők viselhetik a „vételi / eladási” felárak költségeit is; jelentése a részvények adásvételi és eladási árai közötti különbség.

Elsődleges piac: A közvetlenül az alappal foglalkozó felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó elsődleges piaci tranzakciós költségeket.

További információkért kérjük, olvassa el az Alap Tájékoztatójának megfelelő szakaszait.
Az Alapból egy év alatt felvett díjak.
Folyamatos díj: 0,35%.
A folyamatos díjak mértéke a tavalyi kiadásokon alapul (beleértve az adókat is, ha vannak ilyenek) a 2020 decemberében záruló évre vonatkozóan, és évről évre változhat. Nem 
tartalmazza a teljesítménydíjakat és a portfólió tranzakciós költségeit, kivéve az Alap által befektetési jegyek vétele vagy eladása során fizetett belépési / kilépési díjat.
vagy az alapul szolgáló kollektív befektetési rendszerek részvényei.

Az Alapból bizonyos meghatározott feltételek mellett felvett díjak
Teljesítménydíj: Nem alkalmazható.

Korábbi teljesítmény

Az éves teljesítmény A múltbeli teljesítmények nem megbízható mutatói a jövőbeli eredményeknek. A
Lyxor Commodities Refinitiv / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (a teljesítményt euróban (EUR) adják meg, és levonják a

%) Alap. Az Alapot 2019. február 21-én hozták létre.
(*) (*) Amikor a Benchmark Index az Alap devizájától eltérő pénznemben 

denominált, a Benchmark Index teljesítményét átváltják az
20% % 20 Az alap pénzneme összehasonlítás céljából. A FOREX tranzakciókat naponta hajtják 

végre (a WM Reuters 17 órai árfolyama az adott napon).
12,1%12,9% 13,1%13,8%

10. 10 (*) 2019/02/02-ig az Alap feltüntetett teljesítménye megegyezik az Alap teljesítményével
alapok a Lyxor Commodities Thomson Reuters / CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (az 
abszorbeált alap). Ez utóbbit az Alap 2019.02.21-én vette fel.
(*) Az Alap referenciaindexének neve 20.01.01-ig Thomson Reuters / 
CoreCommodity CRB Total Return Index volt.
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Gyakorlati információk
Gondnok: Société Générale Luxembourg.

Az alapról, a legfrissebb tájékoztatóról, valamint a legfrissebb éves jelentésekről és az azt követő féléves jelentésekről további gyakorlati információk francia 
vagy angol nyelven érhetők el ingyenesen az alapkezelő társaság ügyfélszolgálatától, 17, Cours Valmy , Tour Société Générale 92800 Puteaux, 
FRANCIAORSZÁG.
Az Alap a Társaság MULTI UNITS LUXEMBOURG részalapja. A tájékoztatót, valamint a legfrissebb éves jelentéseket és az azt követő féléves jelentéseket az 
egész társaságra vonatkozóan elkészítik.
Az egyes Részalapok eszközeit és kötelezettségeit a törvény szétválasztja (vagyis az Alap eszközeit nem lehet felhasználni a Társaság más részalapjainak kötelezettségei 
kifizetésére). Adott esetben a részalapok közötti átváltási szabályokat a Társaság tájékoztatójában részletezzük.

További információ: a nettó eszközérték és egyéb részvényosztály-információk (ha vannak ilyenek) elérhetőek a www.lyxoretf.com.
A piacképzőkről, a tőzsdékről és más kereskedési információk az Alapnak szentelt oldalon érhetők el a weboldalon www.lyxoretf.com.
Az indikatív nettó eszközértéket a tőzsde valós időben, kereskedési órákban teszi közzé.

Adó: az alap bejegyzésének helye szerinti tagállamban alkalmazandó adójogszabályok hatással lehetnek a befektetőkre. További információkért 
forduljon a szokásos adótanácsadóhoz.

A Lyxor International Asset Management kizárólag a jelen dokumentumban található bármely félrevezető, pontatlan vagy az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel 
összeegyeztethetetlen nyilatkozat alapján vonható felelősségre.
Az alapkezelő társaság naprakész javadalmazási politikájának részletei a következő címen érhetők el: www.lyxor.com vagy az alapkezelő társaság írásbeli 
kérésére ingyenesen. Ez a szabályzat különösen ismerteti a munkavállalók bizonyos kategóriáinak javadalmazásának és juttatásainak kiszámításának 
módszereit, az elosztásukért felelős szerveket és a Javadalmazási Bizottság összetételét.
Az Alapot Luxemburgban engedélyezték, és a Bizottság felügyelője felügyeli. A Lyxor International Asset Management-et az Autorité des marchés 
finanszírozói irányítják.
A legfontosabb befektetői információk pontosak és naprakészek 2021. február 19-én.
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