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GALVENĀ INFORMĀCIJA IEGULDĪTĀJAM
Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldījumu šajā fondā būtību un riskus. Ieteicams to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF — Acc ("fonds")
ISIN: LU1829218749 — ieguldījumu sabiedrības MULTI UNITS LUXEMBOURG ("Sabiedrība") apakšfonds, kura domicils ir Luksemburga.
Pārvalda Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Mērķi un investīciju politika
Fonds ir indeksu izsekošanas PVKIU pasīvi pārvaldīts.
Fonda ieguldījumu mērķis ir izsekot gan ASV dolāros denominētā Refinitiv/CoreCommodity CRB kopējās atdeves indeksa (“salīdzinājuma indekss”), kas ir 
konvertēts eiro, pieaugošajai un lejupvērstajai attīstībai, kas reprezentē preču tirgu. Etalona indekss izseko enerģijas, metālu un lauksaimniecības produktu 
nākotnes līgumu cenu izmaiņām.
Lai ekspozīcija tiktu saglabāta, nākotnes līgumu pozīcijas ir “jānogriež”. Slīdošie nākotnes līgumi sastāv no nākotnes līgumu pozīcijas pārvietošanas, kas 
tuvojas termiņam (un jebkurā gadījumā pirms nākotnes līgumu termiņa beigām) uz nākotnes līgumiem ar ilgāku termiņu. Investori ir pakļauti zaudējumu vai
peļņas riskam, kas izriet no nākotnes līgumu maiņas operācijas.
Prospektā ir norādīts paredzamais izsekošanas kļūdu līmenis normālos tirgus apstākļos. Papildinformāciju 
par etalonindeksu var atrast vietnē http://online.thomsonreuters.com/indices
Etalona indekss ir kopējās atdeves indekss. Kopējās peļņas indekss aprēķina indeksa sastāvdaļu veiktspēju, pamatojoties uz to, ka visas dividendes vai sadales 
ir iekļautas indeksa atdevēs.
Fonds cenšas sasniegt savu mērķi, izmantojot netiešu replikāciju, noslēdzot ārpusbiržas mijmaiņas līgumu (atvasināts finanšu instruments, “ĀTI”). Fonds var 
arī ieguldīt diversificētā starptautisko akciju portfelī, kura rezultāti tiks apmainīti pret etalonindeksa rezultātiem, izmantojot ĀTI.

Atjaunots Fonda turējumu sastāvs pieejams www.lyxoretf.com.
Turklāt indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta fonda Reuters un Bloomberg lapās, kā arī var tikt minēta to biržu tīmekļa vietnēs, kurās fonds tiek kotēts.

Akciju valūta ir eiro (EUR).

Ieguldītie finanšu instrumenti:Starptautiskās akcijas, ĀTI.

Dividenžu politika:Fonda sadalei pieejamās summas (ja tādas ir) netiek sadalītas Akcionāriem, bet gan reinvestētas. Neto 

aktīvu vērtība: tiek aprēķināts katru dienu, ja attiecīgās biržas ir atvērtas tirdzniecībai un pasūtījumus var segt.

Izpirkšanas gadījumi:ieguldītāji var atpirkt savas akcijas primārajā tirgū katru vērtēšanas dienu līdz plkst. 17:00 Eiropa/Luksemburga un pārdot savas 
akcijas otrreizējā tirgū jebkurā laikā tirdzniecības laikā Fonda kotēšanas vietās.

Riska un atlīdzības profils

Zemāks risks Augstāks risks

Potenciāli zemāka atlīdzība Potenciāli lielāka atlīdzība

Iepriekš parādītā riska un atdeves kategorija ir balstīta uz Fondā iekļauto 
aktīvu vēsturisko sniegumu vai tā etalonindeksa darbību vai portfeļa modeļa 
aprēķināto sniegumu. Tāpēc šis riska novērtējums var nebūt uzticams 
nākotnes riska rādītājs un laika gaitā var tikt mainīts. Zemākā kategorija 
nenozīmē bezriska ieguldījumu.
Tā kā Fonds ir pakļauts Etalonindeksam, tas ir klasificēts 6. kategorijā. 6. 
kategorija norāda, ka normālos tirgus apstākļos ir iespējams ciest nopietnus 
kapitāla zaudējumus; jūsu ieguldījuma vērtība var būtiski mainīties, un tai var
būt diezgan lielas ikdienas augšupvērtās vai lejupvērstās svārstības.

Galvenie riski, ko neaptver iepriekš minētais rādītājs un kas varētu izraisīt 
Fonda neto aktīvu vērtības samazināšanos un kurus Fonds ir tiesīgs atklāt 
šajā dokumentā (sīkāku informāciju par riskiem skatīt prospekta sadaļā Riska
profils ):

Darījuma partnera risks:Fonds ir pakļauts riskam, ka jebkurš 
darījuma partneris, ar kuru tas ir noslēdzis līgumu vai darījumu, var kļūt 
maksātnespējīgs vai citādi saistību neizpildes gadījumā, un jo īpaši, ja 
tas ir noslēdzis ārpusbiržas atvasināto finanšu instrumentu vai 
vērtspapīru aizdošanas darījumus. Ja šāds notikums notiek, Fonda neto 
aktīvu vērtība var būtiski samazināties. Saskaņā ar Fondam 
piemērojamo regulējumu šāds risks nedrīkst pārsniegt 10% no Fonda 
kopējiem aktīviem uz vienu darījumu partneri.

Atvasināto finanšu instrumentu risks:Fonds iegulda atvasinātajos 
finanšu instrumentos. Šie atvasinātie finanšu instrumenti var izraisīt 
dažāda veida riskus, piemēram, (bet ne tikai) sviras risku, augstu 
nepastāvības risku, vērtēšanas risku vai likviditātes risku. Ja šāds risks
pastāv, Fonda neto aktīvu vērtība var būtiski samazināties.

Operacionālais risks:Pārvaldības sabiedrības vai viena no tās pārstāvju
darbības kļūmes gadījumā ieguldītāji var piedzīvot zaudējumus, 
aizkavēšanos parakstīšanās, konvertēšanas, izpirkšanas rīkojumu 
apstrādē vai cita veida traucējumus.
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Maksa par šo fondu
Jūsu maksātās maksas tiek izmantotas, lai segtu fonda darbības izmaksas, tostarp mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu 
potenciālo pieaugumu. Papildinformāciju par maksām skatiet Fonda prospekta attiecīgajā maksas sadaļā, kas pieejama vietnē www.lyxoretf.com.

Vienreizējas maksas, kas tiek iekasētas pirms vai pēc ieguldījuma

Ieejas maksa: Neattiecas uz otrreizējā tirgus investoriem*

Izejas maksa: Neattiecas uz otrreizējā tirgus investoriem*
Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta un pirms tiek izmaksāti jūsu ieguldījuma ieņēmumi.
*Sekundārais tirgus: tā kā fonds ir ETF, ieguldītāji, kas nav Pilnvarotie dalībnieki, parasti varēs pirkt vai pārdot akcijas tikai otrreizējā tirgū. Attiecīgi 
ieguldītāji maksās starpniecības maksas un/vai darījumu izmaksas saistībā ar saviem darījumiem biržā(-s). Šīs brokeru maksas un/vai darījumu izmaksas 
neiekasē un nav jāmaksā Fonds vai Pārvaldes sabiedrība, bet gan ieguldītāja paša starpnieks. Turklāt ieguldītāji var segt arī "bid-ask" starpības izmaksas; 
kas nozīmē atšķirību starp cenām, par kurām akcijas var pirkt un pārdot.

Primārais tirgus: Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās primārā tirgus darījumu izmaksas.

Plašāku informāciju skatiet attiecīgajās Fonda prospekta sadaļās.
Maksas, kas iekasētas no fonda gada laikā.

Pastāvīgā maksa: 0,35 %.

Pastāvīgo maksu likme ir balstīta uz pagājušā gada izdevumiem (tostarp nodokļiem, ja tādi ir) par gadu, kas beidzās 2021. gada decembrī, un katru gadu var atšķirties.
Tas neietver maksas par rezultātiem un portfeļa darījumu izmaksas, izņemot gadījumus, kad Fonds maksā ieejas/izejas maksu, pērkot vai pārdodot
pamatā esošo kolektīvo ieguldījumu shēmu daļas vai daļas.

Maksas, kas iekasētas no fonda noteiktos īpašos apstākļos

Maksa par sniegumu: Nav piemērojams.

Iepriekšējais sniegums

gada sniegums
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Iepriekšējie rādītāji nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Ienākumi tiek 
atklāti eiro (EUR) un atskaitot visas no Fonda iekasētās maksas. Fonds tika 
izveidots 2019. gada 21. februārī.

50 %

(*) (*) Ja Etalona indekss ir denominēts valūtā, kas nav Fonda valūta, Etalona indeksa
darbība salīdzināšanas nolūkos tiek konvertēta Fonda valūtā. FOREX darījumi

% 50 tiek veikti katru dienu (WM Reuters 17:00 kurss attiecīgajā datumā).
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(*) Līdz 21.02.2019. norādītā fonda darbības rādītāji atbilst fondu Lyxor Commodities 
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (absorbētais fonds). Pēdējo fonds 
apguva 21.02.2019.
(*) Līdz 13.01.2021. fonda etalonindeksa nosaukums bija Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.

0

- 10

- 20

0

- 10

- 20

2012. gads 2013. gads 2014. gads 2015. gads 2016. gads 2017. gads 2018. gads 2019. gads 2020. gads 2021. gads

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF — Acc Etalona indekss

Praktiska informācija
Turētājs:Société Générale Luxembourg.

Papildu praktiska informācija par Fondu, jaunākais prospekts, kā arī jaunākie gada pārskati un visi turpmākie pusgada pārskati bez maksas ir pieejami 
pārvaldības sabiedrības klientu apkalpošanas nodaļā, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parīze, Francija.
Fonds ir Uzņēmuma MULTI UNITS LUXEMBOURG apakšfonds. Prospekts, kā arī jaunākie gada pārskati un jebkuri turpmākie pusgada pārskati tiek izstrādāti 
visai sabiedrībai.
Katra Apakšfonda aktīvi un saistības ir nošķirti ar likumu (ti, Fonda līdzekļus nevar izmantot citu Sabiedrības apakšfondu saistību apmaksai). Ja piemērojams, 
konvertēšanas noteikumi starp apakšfondiem ir sīkāk izklāstīti Sabiedrības prospektā.

Papildus informācija:neto aktīvu vērtība un cita informācija par akciju šķirām (ja tāda ir) ir pieejamawww.lyxoretf.com.
Informācija par tirgus veidotājiem, biržām un cita tirdzniecības informācija ir pieejama Fondam veltītajā tīmekļa vietnes lapāwww.lyxoretf.com. Indikatīvo
neto aktīvu vērtību birža publicē reāllaikā tirdzniecības laikā.

Nodoklis:nodokļu tiesību akti, kas piemērojami dalībvalstī, kurā Fonds reģistrēts, var ietekmēt ieguldītājus. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar savu 
parasto nodokļu konsultantu.

Lyxor International Asset Management var saukt pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietverto paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs 
vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
Sīkāka informācija par pārvaldības sabiedrības atjaunināto atalgojuma politiku ir pieejama vietnēwww.lyxor.com vai bez maksas pēc rakstiska pieprasījuma 
pārvaldības sabiedrībai. Šī politika jo īpaši apraksta atsevišķu kategoriju darbinieku atalgojuma un pabalstu aprēķināšanas metodes, par to piešķiršanu 
atbildīgās struktūras un Atalgojuma komitejas sastāvu.
Fonds ir pilnvarots Luksemburgā, un to uzrauga Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management regulē Autorité des 
marchés finansieri.
Pamatinformācija ieguldītājiem ir precīza un atjaunināta 2022. gada 18. februārī.
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