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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR INVESTEERDERS:
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggen in dit fonds. U wordt aangeraden deze te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om al dan niet te beleggen.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (het "Fonds")
ISIN: LU1829218749 - Een compartiment van de beleggingsmaatschappij genaamd MULTI UNITS LUXEMBOURG (de "Vennootschap") gevestigd in Luxemburg.
Beheerd door Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Het Fonds is een indexvolgende ICBE die passief wordt beheerd.
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het volgen van zowel de opwaartse als de neerwaartse evolutie van de Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index (de 
"Benchmarkindex"), uitgedrukt in Amerikaanse dollar en omgerekend in euro, representatief voor de grondstoffenmarkt. De Benchmark Index volgt de veranderingen in 
de prijzen van de termijncontracten op energie, metalen en landbouwproducten.
Om de blootstelling te behouden, moeten de futures-contractposities worden "gerold". Rolling futures-contracten bestaat uit het overdragen van een positie op futures-contracten  die
bijna vervallen (en in ieder geval vóór het verstrijken van de futures-contacten) naar futures-contracten met een langere looptijd. Beleggers zijn blootgesteld aan een risico van  verlies
of winst als gevolg van de roll-operatie op de futures-contracten.
Het verwachte niveau van tracking error in normale marktomstandigheden wordt aangegeven in het prospectus. 
Aanvullende informatie over de Benchmark Index is te vinden op http://online.thomsonreuters.com/indices
De Benchmark Index is een totaalrendementsindex. Een totaalrendementsindex berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat eventuele dividenden of uitkeringen zijn 
opgenomen in de indexrendementen.
Het Fonds tracht zijn doel te bereiken via indirecte replicatie door een over-the-counter swapcontract (financieel derivaatinstrument, de "FDI") aan te gaan. Het Fonds kan ook beleggen
in een gediversifieerde portefeuille van internationale aandelen, waarvan het rendement via de FDI zal worden uitgewisseld met het rendement van de referentie-index.

De bijgewerkte samenstelling van de fondsbeleggingen is beschikbaar op www.lyxoretf.com.
Daarnaast wordt de indicatieve intrinsieke waarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina's van het Fonds en kan deze ook worden vermeld op de websites van de 
beurzen waar het Fonds is genoteerd.
De valuta van het aandeel is de euro (EUR).

Belegde financiële instrumenten:Internationale aandelen, directe buitenlandse investeringen.

Dividendbeleid:de voor uitkering beschikbare bedragen van het Fonds (indien van toepassing) worden niet uitgekeerd aan Aandeelhouders, maar herbelegd.

Netto-inventariswaarde: wordt dagelijks berekend op voorwaarde dat de relevante beurzen open zijn voor handel en orders kunnen worden afgedekt.

aflossingen:beleggers kunnen hun aandelen op de primaire markt elke waarderingsdag vóór 17.00 uur Europa/Luxemburg terugkopen en hun aandelen op de secundaire 
markt verkopen op elk moment tijdens handelsuren op de noteringsplaatsen van het Fonds.

Risico- en opbrengstprofiel

Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere beloning Potentieel hogere beloning

De hierboven weergegeven risico-rendementscategorie is gebaseerd op de historische 
prestatie van de activa die in het Fonds zijn opgenomen of de prestatie van zijn referentie- 
index of de berekende prestatie van een portefeuillemodel. Deze risicoschatting is daarom 
mogelijk geen betrouwbare indicator voor toekomstig risico en kan in de loop van de tijd 
veranderen. De laagste categorie betekent niet risicovrij beleggen.
Als gevolg van zijn blootstelling aan de Benchmark-index, is het Fonds ingedeeld in
categorie 6. Categorie 6 geeft aan dat het mogelijk is om onder normale 
marktomstandigheden een ernstig kapitaalverlies te lijden; de waarde van uw 
belegging kan aanzienlijk veranderen en een vrij grote dagelijkse opwaartse of 
neerwaartse variatie hebben.

Belangrijkste risico's die niet worden gedekt door de bovenstaande indicator en die 
kunnen leiden tot een daling van de intrinsieke waarde van het Fonds en die het Fonds in 
dit document mag bekendmaken (raadpleeg voor meer informatie over de risico's het 
hoofdstuk Risicoprofiel van het prospectus ):

Tegenpartijrisico:Het Fonds is blootgesteld aan het risico dat een tegenpartij 
waarmee het een overeenkomst of een transactie heeft gesloten, insolvent kan 
worden of anderszins in gebreke kan blijven, en meer in het bijzonder wanneer het 
financiële derivaten over-the-counter of effectenleentransacties heeft afgesloten. 
Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, kan de intrinsieke waarde van het 
Fonds aanzienlijk dalen. Volgens de regelgeving die van toepassing is op het 
Fonds, mag een dergelijk risico niet meer bedragen dan 10% van het totale 
vermogen van het Fonds per tegenpartij.

Risico van financiële derivaten:Het Fonds belegt in financiële derivaten. Deze 
financiële derivaten kunnen verschillende soorten risico's met zich meebrengen, 
zoals (maar niet beperkt tot) het hefboomrisico, het hoge volatiliteitsrisico, het 
waarderingsrisico of het liquiditeitsrisico. Als dit risico zich voordoet, kan de 
intrinsieke waarde van het Fonds aanzienlijk dalen.

Operationeel risico:In het geval van een operationele storing van de 
beheermaatschappij of een van haar vertegenwoordigers, kunnen beleggers 
verlies, vertraging in de verwerking van inschrijvingen, conversies, 
terugkooporders of andere soorten verstoringen ervaren.
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Kosten voor dit Fonds
De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerskosten van het Fonds te betalen, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële
groei van uw belegging. Voor aanvullende informatie over kosten verwijzen wij u naar het betreffende kostengedeelte van het prospectus van het Fonds, beschikbaar op: 
www.lyxoretf.com.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Instapkosten: Niet van toepassing voor beleggers op de secundaire markt*

Uitstapkosten: Niet van toepassing voor beleggers op de secundaire markt*

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het wordt belegd en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.
*Secundaire markt: omdat het Fonds een ETF is, zullen beleggers die geen Geautoriseerde Participanten zijn in het algemeen alleen aandelen kunnen kopen of verkopen op de 
secundaire markt. Dienovereenkomstig zullen beleggers makelaarskosten en/of transactiekosten betalen in verband met hun transacties op de beurs(en). Deze makelaarskosten 
en/of transactiekosten worden niet in rekening gebracht door, of betaald aan, het Fonds of de Beheermaatschappij, maar aan de eigen tussenpersoon van de belegger.
Bovendien kunnen de beleggers ook de kosten van "bid-ask"-spreads dragen; dat wil zeggen het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht.
Belangrijkste markt: Geautoriseerde Participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen, betalen gerelateerde transactiekosten op de primaire markt.

Raadpleeg voor meer informatie de relevante paragrafen in het prospectus van het fonds.

Kosten die in de loop van een jaar aan het Fonds worden onttrokken.

Lopende kosten: 0,35%.
Het tarief van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het afgelopen jaar (inclusief eventuele belastingen), voor het jaar eindigend op december 2021 en kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief 
prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten, behalve in het geval van instap-/uitstapvergoedingen die door het Fonds worden betaald bij het kopen of verkopen van deelbewijzen of aandelen van 
onderliggende instellingen voor collectieve belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding: Niet toepasbaar.

Prestaties uit het verleden

Jaarlijkse prestatie van
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 
(in

%)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het 
rendement wordt bekendgemaakt in euro (EUR) en na aftrek van alle aan het Fonds in rekening gebrachte 
vergoedingen. Het Fonds is opgericht op 21 februari 2019.
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(*) (*) Wanneer de Benchmark-index luidt in een andere valuta dan de valuta van het 
Fonds, worden de prestaties van de Benchmark-index voor vergelijkingsdoeleinden 
omgezet in de valuta van het Fonds. FOREX-transacties worden dagelijks uitgevoerd
(WM Reuters 17.00 uur koers op de relevante datum).

(*) Tot 21/02/2019 stemt de aangegeven prestatie van het Fonds overeen met die van de fondsen Lyxor 
Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (het geabsorbeerde fonds). Deze 
laatste werd op 21/02/2019 door het Fonds geabsorbeerd.
(*) Tot 13/01/2021 was de naam van de Benchmark Index van het Fonds Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktische informatie
Conciërge:Société Générale Luxemburg.

Meer praktische informatie over het Fonds, het meest recente prospectus, evenals de recentste jaarverslagen en eventuele daaropvolgende halfjaarverslagen zijn gratis 
verkrijgbaar in het Frans of in het Engels bij de klantendienst van de beheermaatschappij, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk.
Het Fonds is een compartiment van de Maatschappij MULTI UNITS LUXEMBOURG. Het prospectus, evenals de meest recente jaarverslagen en eventuele daaropvolgende 
halfjaarverslagen worden opgesteld voor de gehele Vennootschap.
Activa en passiva van elk subfonds zijn wettelijk gescheiden (dwz activa van het fonds kunnen niet worden gebruikt om de passiva van andere subfondsen van de onderneming te betalen). Indien 
van toepassing, worden de omzettingsregels tussen compartimenten gedetailleerd in het prospectus van de Vennootschap.

Extra informatie:de intrinsieke waarde en andere informatie over de aandelenklasse (indien aanwezig), zijn beschikbaar opwww.lyxoretf.com.
Informatie over market makers, beurzen en andere handelsinformatie is beschikbaar op de aan het Fonds gewijde pagina op de websitewww.lyxoretf.com. De 
indicatieve intrinsieke waarde wordt tijdens handelsuren in realtime door de beurs gepubliceerd.

Belasting:de belastingwetgeving die van toepassing is in de lidstaat waar het Fonds is geregistreerd, kan gevolgen hebben voor beleggers. Neem voor meer informatie contact op met uw 
gebruikelijke belastingadviseur.

Lyxor International Asset Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in 
overeenstemming met de relevante delen van het prospectus van het Fonds is.
De details van het bijgewerkte beloningsbeleid van de beheermaatschappij zijn beschikbaar op:www.lyxor.com of gratis op schriftelijk verzoek aan de 
beheermaatschappij. Dit beleid beschrijft met name de methoden voor de berekening van de vergoedingen en voordelen van bepaalde categorieën werknemers, de 
organen die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing ervan en de samenstelling van het Remuneratiecomité.
Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management wordt gereguleerd 
door de Autorité des marchés financiers.
De essentiële beleggersinformatie is correct en up-to-date op 18 februari 2022.
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