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FŐBB BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
Ez a dokumentum kiemelt befektetői információkat tartalmaz erről az alapról. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását törvény írja elő, hogy segítsen megérteni az alapba történő befektetés természetét és kockázatait.
Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetésről.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – Acc (az "alap")
ISIN: LU1829218749 – A MULTI UNITS LUXEMBOURG nevű befektetési társaság (a "társaság") luxemburgi székhelyű részalapja.
Kezelője a Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Célkitűzések és befektetési politika

Az Alap passzívan kezelt, indexkövető ÁÉKBV.
Az Alap befektetési célja az árupiacot reprezentáló, amerikai dollárban denominált és euróra átváltott Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index (a
„benchmark index”) felfelé és lefelé irányuló alakulásának nyomon követése. A Benchmark Index nyomon követi az energia-, fém- és mezőgazdasági 
termékek határidős ügyletek árfolyamának alakulását.
A kitettség fenntartásához a határidős kontraktus pozícióit „gurítani” kell. A gördülő határidős kontraktusok a lejárathoz közeledő határidős (és mindenképpen a határidős ügyletek 
lejárata előtti) határidős kontraktusok pozíciójának átruházásából állnak a hosszabb lejáratú határidős kontraktusokra. A befektetők ki vannak téve a veszteség vagy nyereség 
kockázatának, amely a határidős ügyletek tekercseléséből ered.
A követési hiba várható mértéke normál piaci körülmények között a tájékoztatóban van feltüntetve. A Benchmark 
Indexről további információk találhatók a http://online.thomsonreuters.com/indices oldalon.
A Benchmark Index egy teljes megtérülési index. A teljes hozam indexe az index összetevőinek teljesítményét számítja ki azon az alapon, hogy az indexhozamok 
tartalmazzák az osztalékot vagy a felosztást.
Az Alap közvetett replikációval igyekszik elérni célját tőzsdén kívüli swap szerződés (derivatív pénzügyi eszköz, „FDI”) megkötésével. Az Alap 
befektethet nemzetközi részvényekből álló diverzifikált portfólióba is, amelynek teljesítményét a benchmark index teljesítményével az FDI-n keresztül 
felcserélik.

Az Alap állományának frissített összetétele elérhető a www.lyxoretf.com oldalon.
Ezenkívül az indikatív nettó eszközértéket közzéteszik az Alap Reuters és Bloomberg oldalain, és megemlíthető azon tőzsdék weboldalain is, ahol az 
Alapot jegyzik.
A részvény pénzneme az euró (EUR).

Befektetett pénzügyi eszközök:Nemzetközi részvények, FDI.
Osztalék politika:az Alap felosztásra rendelkezésre álló összegét (ha van ilyen) nem osztják fel a Részvényesek között, hanem újra befektetik. Nettó eszközérték:
naponta kerül kiszámításra, feltéve, hogy az érintett tőzsdék nyitva állnak a kereskedésre és a megbízások fedezhetők.

Beváltások:A befektetők minden értékelési napon Európa/Luxemburg 17:00 óráig visszaválthatják részvényeiket az elsődleges piacon, és a másodlagos 
piacon bármikor eladhatják részvényeiket az Alap tőzsdei helyein, kereskedési időben.

Kockázat-nyereség profil

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

Potenciálisan alacsonyabb jutalom Potenciálisan magasabb jutalom

A fent bemutatott kockázat-hozam kategória az Alapban szereplő eszközök múltbeli
teljesítményén, vagy annak benchmark indexének teljesítményén vagy egy 
portfóliómodell számított teljesítményén alapul. Ez a kockázatbecslés ezért nem 
biztos, hogy megbízható mutatója a jövőbeli kockázatnak, és idővel változhat. A 
legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentes befektetést.
A benchmark indexnek való kitettsége miatt az Alapot a 6. kategóriába 
sorolták. A 6. kategória azt jelzi, hogy normál piaci körülmények között súlyos
tőkevesztést szenvedhet el; befektetésének értéke jelentősen változhat, és 
meglehetősen nagy napi felfelé vagy lefelé ingadozása lehet.

A fenti mutató által le nem fedett főbb kockázatok, amelyek az Alap nettó 
eszközértékének csökkenéséhez vezethetnek, és amelyeket az Alap jogosult jelen 
dokumentumban közzétenni (a kockázatokról bővebben a tájékoztató Kockázati 
profil című részében olvashat). ):

Partnerkockázat:Az Alap ki van téve annak a kockázatnak, hogy 
bármely szerződő fél, amellyel szerződést vagy ügyletet kötött, 
fizetésképtelenné válhat vagy egyéb módon nem teljesít, különösen 
akkor, ha tőzsdén kívüli származékos pénzügyi eszközöket vagy 
értékpapír-kölcsönzési ügyleteket kötött. Ilyen esemény esetén az Alap
nettó eszközértéke jelentősen csökkenhet. Az Alapra vonatkozó 
szabályozás szerint az ilyen kockázat partnerenként nem haladhatja 
meg az Alap mérlegfőösszegének 10%-át.
A származékos pénzügyi eszközök kockázata:Az Alap származékos pénzügyi 
eszközökbe fektet be. Ezek a származékos pénzügyi eszközök különféle típusú 
kockázatokat idézhetnek elő, mint például (de nem kizárólagosan) a tőkeáttételi 
kockázatot, a magas volatilitási kockázatot, az értékelési kockázatot vagy a likviditási 
kockázatot. Ha ez a kockázat fennáll, az Alap nettó eszközértéke jelentősen csökkenhet.

Működési kockázat:Az alapkezelő társaság vagy képviselőinek 
működési meghibásodása esetén a befektetők veszteséget, késedelmet
szenvedhetnek a jegyzések, konverziók, visszaváltási megbízások 
feldolgozásában vagy más jellegű fennakadásokban.
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Az alap díjai
Az Ön által fizetett díjak az Alap működési költségeinek fedezésére szolgálnak, beleértve a marketing és terjesztés költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális 
növekedését. A díjakkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az Alap tájékoztatójának megfelelő díjakat tartalmazó részét, amely a következő címen érhető el 
www.lyxoretf.com.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak
Belépődíj: Nem vonatkozik másodlagos piaci befektetőkre*

Kilépési díj: Nem vonatkozik másodlagos piaci befektetőkre*

Ez a maximális összeg, amelyet a pénzéből ki lehet venni a befektetés előtt, és mielőtt a befektetésből származó bevételt kifizetnék.
*Másodlagos piac: mivel az alap egy ETF, azok a befektetők, akik nem jogosultak résztvevők, általában csak a másodlagos piacon vásárolhatnak vagy adhatnak el 
részvényeket. Ennek megfelelően a befektetők közvetítői díjat és/vagy tranzakciós költségeket fizetnek a tőzsdei kereskedéseikkel kapcsolatban. Ezeket a közvetítői 
díjakat és/vagy tranzakciós költségeket nem az Alap vagy az Alapkezelő társaság, hanem a befektető saját közvetítője számítja fel, és nem az Alapkezelőnek kell 
azokat megfizetni. Emellett a befektetők viselhetik a "bid-ask" felárak költségeit is; a részvények vételi és eladási árának különbségét jelenti.

elsődleges piac: Az Alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott Résztvevők fizetik a kapcsolódó elsődleges piaci tranzakciós költségeket.

További információkért tekintse meg az Alap Tájékoztatójának megfelelő pontjait.
Az alapból egy éven keresztül levont díjak.
Folyamatos díj: 0,35 %.
A folyó költségek mértéke a 2021 decemberével végződő év tavalyi kiadásán alapul (beleértve az adókat is, ha vannak), és évről évre változhat. Nem tartalmazza a 
teljesítménydíjakat és a portfólió tranzakciós költségeit, kivéve a mögöttes kollektív befektetési rendszerek befektetési jegyeinek vagy részvényeinek vásárlásakor vagy eladásakor
az Alap által fizetett belépési/kiváltási díjat.
Az alapból bizonyos meghatározott feltételek mellett levont díjak
Teljesítménydíj: Nem alkalmazható.

Múltbeli teljesítmény

évi teljesítménye
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A múltbeli teljesítmények nem megbízható mutatói a jövőbeli eredményeknek. A
teljesítmény euróban (EUR) és az Alapnak felszámított díjak levonása nélkül kerül
közzétételre. Az alapot 2019. február 21-én hozták létre.

(*) (*) Ha a benchmark indexet az Alap pénznemétől eltérő devizában denominálják,
a benchmark index teljesítményét összehasonlítás céljából átváltják az Alap
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pénznemére. A FOREX tranzakciók végrehajtása napi rendszerességgel 
történik (a WM Reuters 17 órai árfolyama az adott napon).

(*) 2019.02.21-ig az Alap feltüntetett teljesítménye megfelel a Lyxor Commodities 
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (az Elnyelt alap) alap 
teljesítményének. Ez utóbbit 2019.02.21-én vette fel az Alap.
(*) 2021.01.13-ig az Alap referenciaindex neve Thomson Reuters/ 
CoreCommodity CRB Total Return Index volt.
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Gyakorlati információk

Gondnok:Société Générale Luxembourg.
Az Alappal kapcsolatos további gyakorlati információk, a legfrissebb tájékoztató, valamint a legfrissebb éves jelentések és az azt követő féléves jelentések francia vagy 
angol nyelven, ingyenesen elérhetők az alapkezelő társaság ügyfélszolgálati osztályán, a 91-93 telefonszámon. boulevard Pasteur, 75015 Párizs, Franciaország.
Az Alap a Társaság MULTI UNITS LUXEMBOURG részalapja. A tájékoztató, valamint a legfrissebb éves jelentések és az azt követő féléves jelentések a Társaság 
egészére vonatkoznak.
Az egyes Részalapok eszközei és kötelezettségei törvényileg elkülönítve vannak (azaz az Alap eszközei nem használhatók fel a Társaság más részalapjainak
kötelezettségeinek kifizetésére). Adott esetben a részalapok közötti átváltási szabályokat a Társaság tájékoztatója részletezi.

További információ:a nettó eszközérték és a részvényosztály egyéb információi (ha vannak ilyenek) a következő címen érhetők elwww.lyxoretf.com.
Az árjegyzőkre, tőzsdékre és egyéb kereskedési információkra vonatkozó információk a weboldalon, az Alapnak szentelt oldalon érhetők elwww.lyxoretf.com
. Az indikatív nettó eszközértéket valós időben teszi közzé a tőzsde kereskedési időben.

Adó:az Alap bejegyzése szerinti tagállamban alkalmazandó adójogszabályok hatással lehetnek a befektetőkre. További információért forduljon szokásos 
adótanácsadójához.

A Lyxor International Asset Management kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely félrevezető, pontatlan vagy az Alap tájékoztatójának megfelelő részeivel 
összeegyeztethetetlen állítás alapján vonható felelősségre.
Az alapkezelő társaság frissített javadalmazási politikájának részletei a címen érhetők elwww.lyxor.com vagy az alapkezelő társasághoz intézett 
írásbeli kérelem alapján ingyenesen. Ez a szabályzat leírja különösen a munkavállalók bizonyos kategóriáinak javadalmazásának és juttatásainak 
számítási módszereit, az ezek kiosztásáért felelős szerveket és a javadalmazási bizottság összetételét.
Az alapot Luxemburgban engedélyezték, és a Commission de surveillance du secteur financier felügyeli. A Lyxor International Asset Management tevékenységét az 
Autorité des marchés financiers szabályozza.
A kiemelt befektetői információk pontosak és naprakészek 2022. február 18-án.
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