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NØKKEL INVESTORINFORMASJON
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese den slik at du kan ta en informert beslutning om hvorvidt du skal investere.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ("Fondet")
ISIN: LU1829218749 - Et underfond av investeringsselskapet kalt MULTI UNITS LUXEMBOURG ("Selskapet") hjemmehørende i Luxembourg.
Administrert av Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Mål og investeringspolitikk
Fondet er et indeksfølgende UCITS passivt forvaltet.
Fondets investeringsmål er å spore både den oppadgående og nedadgående utviklingen av Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index 
(«Referanseindeksen») denominert i amerikanske dollar og omregnet i euro, representativt for råvaremarkedet. Benchmark-indeksen sporer endringene i 
prisene på terminkontraktene på energi, metaller og landbruksprodukter.
For at eksponeringen skal opprettholdes, må futureskontraktposisjonene "rulles". Rullende futureskontrakter består i å overføre en posisjon på 
futureskontrakter som nærmer seg forfall (og i alle fall før utløpet av futureskontaktene) til futureskontrakter med lengre løpetid. Investorer er eksponert for
en risiko for tap eller gevinst som følge av rulleringen av futureskontraktene.
Det forventede nivået av relativ volatilitet under normale markedsforhold er angitt i prospektet. Ytterligere 
informasjon om benchmark-indeksen finner du på http://online.thomsonreuters.com/indices
Referanseindeksen er en totalavkastningsindeks. En totalavkastningsindeks beregner ytelsen til indeksbestanddelene på grunnlag av at eventuelle utbytter eller 
utdelinger er inkludert i indeksavkastningen.
Fondet søker å oppnå sitt mål gjennom indirekte replikering ved å inngå en over-the-counter swap-kontrakt (finansielt derivatinstrument, "FDI"). Fondet kan
også investere i en diversifisert portefølje av internasjonale aksjer, hvis ytelse vil bli byttet mot ytelsen til referanseindeksen via FDI.

Oppdatert sammensetning av fondets beholdninger er tilgjengelig på www.lyxoretf.com.
I tillegg er den veiledende netto aktivaverdien publisert på Reuters- og Bloomberg-sidene til fondet, og kan også bli nevnt på nettsidene til børsene der 
fondet er notert.
Aksjevalutaen er euro (EUR).

Investerte finansielle instrumenter:Internasjonale aksjer, FDI.

Utbyttepolitikk:Fondets beløp tilgjengelig for utdeling (hvis noen) skal ikke distribueres til andelseierne, men reinvesteres.

Netto aktivaverdi: beregnes daglig forutsatt at de aktuelle børsene er åpne for handel og ordrer kan dekkes.

Innløsninger:investorer kan løse inn sine aksjer på primærmarkedet hver verdsettelsesdag før kl. 17:00 Europe/Luxembourg og selge sine aksjer på 
annenhåndsmarkedet når som helst i løpet av handelstiden på Fondets noteringssteder.

Risiko- og belønningsprofil

Lavere risiko Høyere risiko

Potensielt lavere belønning Potensielt høyere belønning

Risiko-avkastningskategorien vist ovenfor er basert på den historiske ytelsen
til aktivaene som er inkludert i fondet eller ytelsen til dets referanseindeks 
eller den beregnede ytelsen til en porteføljemodell. Dette risikoestimatet kan
derfor ikke representere en pålitelig indikator på fremtidig risiko, og kan 
endres over tid. Den laveste kategorien betyr ikke risikofri investering.
Som følge av eksponeringen mot referanseindeksen har fondet blitt 
klassifisert i kategori 6. Kategori 6 indikerer at det er mulig å lide et alvorlig 
tap av kapital under normale markedsforhold; verdien av investeringen din 
kan endre seg betydelig og ha ganske store daglige opp- eller 
nedsidevariasjoner.

Hovedrisikoer som ikke dekkes av indikatoren ovenfor, som kan føre til en 
reduksjon i fondets netto aktivaverdi og som fondet har tillatelse til å 
offentliggjøre i dette dokumentet (for mer informasjon om risiko, se 
risikoprofildelen av prospektet ):

Motpartsrisiko:Fondet er utsatt for risikoen for at enhver motpart som 
det har inngått en avtale eller en transaksjon med, kan bli insolvent eller
på annen måte misligholde, og mer spesielt når det har inngått 
finansielle derivatinstrumenter over disk eller 
verdipapirutlånstransaksjoner. Hvis en slik hendelse inntreffer, kan 
fondets netto aktivaverdi reduseres betydelig. I henhold til forskriften 
som gjelder for fondet, kan slik risiko ikke overstige 10 % av fondets 
totale aktiva per motpart.

Risiko for finansielle derivatinstrumenter:Fondet investerer i finansielle 
derivatinstrumenter. Disse finansielle derivatinstrumentene kan indusere 
ulike typer risikoer som (men ikke begrenset til) innflytelsesrisiko, høy 
volatilitetsrisiko, verdsettelsesrisiko eller likviditetsrisiko. Hvis denne risikoen 
oppstår, kan fondets netto aktivaverdi reduseres betydelig.

Operasjonell risiko:I tilfelle driftssvikt hos forvaltningsselskapet eller 
en av dets representanter, kan investorer oppleve tap, forsinkelser i 
behandlingen av tegninger, konverteringer, innløsningsordrer eller 
andre typer forstyrrelser.
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Gebyrer for dette fondet

Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, inkludert kostnadene ved markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den 
potensielle veksten av investeringen din. For ytterligere informasjon om gebyrer, vennligst se den relevante avgiftsdelen av Fondsprospektet, tilgjengelig på 
www.lyxoretf.com.

Engangsgebyrer tatt før eller etter du investerer

Inngangsgebyr: Ikke aktuelt for annenhåndsmarkedsinvestorer*

Utgangsgebyr: Ikke aktuelt for annenhåndsmarkedsinvestorer*

Dette er det maksimale beløpet som kan tas ut av pengene dine før de investeres og før utbyttet av investeringen din blir utbetalt.
*Sekundærmarkedet: Fordi fondet er en ETF, vil investorer som ikke er autoriserte deltakere vanligvis bare kunne kjøpe eller selge aksjer på 
annenhåndsmarkedet. Følgelig vil investorer betale meglergebyr og/eller transaksjonskostnader i forbindelse med deres handel på børs(er). Disse 
meglergebyrene og/eller transaksjonskostnadene belastes ikke av, eller betales til, fondet eller forvaltningsselskapet, men til investorens egen 
mellommann. I tillegg kan investorene også bære kostnadene ved "bud-ask"-spreader; betyr forskjellen mellom prisene som aksjer kan kjøpes og selges 
til.
Primært marked: Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet vil betale relaterte transaksjonskostnader for primærmarkedet.

For mer informasjon, se de relevante delene i fondets prospekt.
Gebyrer tatt fra fondet over et år.

Løpende belastning: 0,35 %.

Satsen for løpende gebyrer er basert på siste års utgifter (inkludert skatter, hvis noen), for året som avsluttes desember 2021 og kan variere fra år til år. Den 
ekskluderer ytelsesgebyrer og porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra i tilfelle av et inngangs-/utgangsgebyr betalt av fondet ved kjøp eller salg av andeler
eller andeler i underliggende kollektive investeringsordninger.

Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke forhold

Resultatgebyr: Ikke aktuelt.

Tidligere prestasjoner

Årlig ytelse av
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 
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Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidige resultater. 
Resultatet opplyses i euro (EUR) og fratrukket alle gebyrer som belastes 
fondet. Fondet ble opprettet 21. februar 2019.

(*) (*) Når referanseindeksen er denominert i en annen valuta enn fondets valuta,
konverteres ytelsen til referanseindeksen til fondets valuta for
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sammenligningsformål. FOREX-transaksjoner utføres på daglig basis (WM 
Reuters 17.00-kurs på den relevante datoen).

(*) Frem til 21/02/2019 tilsvarer resultatet til fondet som er angitt resultatene til fondene 
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (det absorberte
fondet). Sistnevnte ble absorbert av fondet 21.02.2019.
(*) Frem til 13.01.2021 var fondets referanseindeksnavn Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktisk informasjon
Forvalter:Société Générale Luxembourg.

Ytterligere praktisk informasjon om fondet, det siste prospektet, samt de siste årsrapportene og eventuelle påfølgende halvårsrapporter er tilgjengelig på 
fransk eller engelsk, gratis fra kundeserviceavdelingen til forvaltningsselskapet, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike.
Fondet er et underfond av selskapet MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospektet, samt siste årsrapporter og eventuell påfølgende halvårsrapport er etablert for 
hele selskapet.
Eiendeler og forpliktelser til hvert underfond er adskilt ved lov (dvs. fondets aktiva kan ikke brukes til å betale forpliktelsene til andre underfond i selskapet). 
Hvis det er aktuelt, er konverteringsregler mellom underfond beskrevet i selskapets prospekt.

Ytterligere informasjon:netto aktivaverdi og annen aksjeklasseinformasjon (hvis noen), er tilgjengelig påwww.lyxoretf.com.
Informasjon om market makers, børser og annen handelsinformasjon er tilgjengelig på siden dedikert til fondet på nettstedetwww.lyxoretf.com. Den 
veiledende netto aktivaverdien publiseres i sanntid av børsen i åpningstidene.

Avgift:skattelovgivningen som gjelder i medlemsstaten der fondet er registrert kan ha innvirkning på investorer. Ta kontakt med din vanlige 
skatterådgiver for mer informasjon.

Lyxor International Asset Management kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller 
inkonsistent med de relevante delene av fondets prospekt.
Detaljer om forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjørelsespolicy er tilgjengelig påwww.lyxor.com eller gratis etter skriftlig forespørsel til 
forvaltningsselskapet. Denne policyen beskriver spesielt metodene for å beregne godtgjørelsen og fordelene til visse kategorier av ansatte, organene som er
ansvarlige for tildelingen av dem og sammensetningen av kompensasjonsutvalget.
Fondet er autorisert i Luxembourg og overvåkes av Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management er regulert av 
Autorité des marchés financiers.
Nøkkelinformasjonen for investorer er nøyaktig og oppdatert per 18. februar 2022.


	Risiko- og belønningsprofil
	Gebyrer for dette fondet
	%)


