
KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW

Ten dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego funduszu. Nie jest to materiał marketingowy. 
Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten 
fundusz. . Zalecamy przeczytanie go, aby móc podjąć świadomą decyzję o tym, czy zainwestować.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – Acc („Fundusz”)
ISIN: LU1829218749 — Subfundusz spółki inwestycyjnej o nazwie MULTI UNITS LUXEMBOURG („Spółka”) z siedzibą w Luksemburgu.
Zarządzane przez Lyxor International Asset Management SAS („LIAM”)

Cele i polityka inwestycyjna
Fundusz jest UCITS śledzącym indeksy, zarządzanym pasywnie.
Celem inwestycyjnym Funduszu jest śledzenie zarówno wzrostów, jak i spadków indeksu Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index („Indeks 
Wzorcowy”) denominowanego w dolarach amerykańskich i przeliczanego na euro, reprezentatywnego dla rynku towarowego. Indeks Benchmark śledzi 
zmiany cen kontraktów terminowych na energię, metale i produkty rolne.
Aby ekspozycja została utrzymana, pozycje kontraktów terminowych muszą być „rolowane”. Rolowane kontrakty terminowe polegają na przeniesieniu pozycji z kontraktów terminowych zbliżających 
się do terminu zapadalności (a w każdym razie przed wygaśnięciem kontraktów terminowych) na kontrakty terminowe o dłuższym terminie zapadalności. Inwestorzy są narażeni na ryzyko straty lub 
zysku wynikającego z operacji rolowania na kontraktach terminowych.
Przewidywany poziom błędu śledzenia w normalnych warunkach rynkowych jest wskazany w prospekcie.
Dodatkowe informacje na temat Indeksu porównawczego można znaleźć na stronie http://online.thomsonreuters.com/indices
Indeks Benchmark to indeks całkowitego zwrotu. Indeks całkowitego zwrotu oblicza wyniki składników indeksu na podstawie tego, że wszelkie dywidendy lub wypłaty są 
uwzględnione w zwrotach indeksu.
Fundusz stara się osiągnąć swój cel poprzez pośrednią replikację poprzez zawarcie pozagiełdowego kontraktu swapowego (finansowy instrument pochodny, „FDI”). 
Fundusz może również inwestować w zdywersyfikowany portfel międzynarodowych akcji, których wyniki będą wymieniane na wyniki indeksu porównawczego za 
pośrednictwem FDI.
Aktualny skład zasobów Funduszu jest dostępny na stronie www.lyxoretf.com.
Ponadto orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana na stronach funduszu Reuters i Bloomberg i może być również wymieniona na stronach internetowych giełd papierów wartościowych, 
na których notowany jest fundusz.

Walutą akcji jest euro (EUR).

Zainwestowane instrumenty finansowe: Akcje międzynarodowe, BIZ.

Polityka dywidendowa: Kwoty Funduszu dostępne do wypłaty (jeżeli są) nie będą rozdzielone pomiędzy Uczestników, lecz reinwestowane.

Wartość aktywów netto: jest obliczana codziennie, pod warunkiem, że odpowiednie giełdy są otwarte dla handlu i zlecenia mogą być pokryte.

Umorzenia: inwestorzy mogą umorzyć swoje akcje na rynku pierwotnym każdego dnia wyceny przed godziną 17:00 w Europie/Luksemburgu i sprzedać swoje akcje na rynku 
wtórnym w dowolnym momencie w godzinach handlu w miejscach notowań Funduszu.

Profil ryzyka i nagrody
Główne rodzaje ryzyka nieobjęte powyższym wskaźnikiem, które mogą prowadzić do 
obniżenia wartości aktywów netto Funduszu i które Fundusz jest upoważniony do 
ujawnienia w niniejszym dokumencie (więcej informacji na temat ryzyka można znaleźć w 
sekcji Profil ryzyka prospektu emisyjnego ):

Mniejsze ryzyko

Potencjalnie niższa nagroda

Wyższe ryzyko

Potencjalnie wyższa nagroda

Ryzyko kontrahenta: Fundusz jest narażony na ryzyko, że każdy kontrahent, z 
którym zawarł umowę lub transakcję, może stać się niewypłacalny lub w inny 
sposób nie wywiązać się ze zobowiązań, w szczególności, gdy zawarł transakcje 
pozagiełdowe dotyczące finansowych instrumentów pochodnych lub pożyczki 
papierów wartościowych. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia wartość 
aktywów netto Funduszu może znacznie spaść. Zgodnie z regulacją mającą 
zastosowanie do Funduszu ryzyko to nie może przekroczyć 10% sumy aktywów 
Funduszu na kontrahenta.

Przedstawiona powyżej kategoria ryzyko-zwrot opiera się na historycznych 
wynikach aktywów zawartych w Funduszu lub wynikach jego indeksu 
porównawczego lub obliczonych wynikach modelu portfela. To oszacowanie ryzyka 
może zatem nie stanowić wiarygodnego wskaźnika przyszłego ryzyka i może 
podlegać zmianom w czasie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji bez ryzyka.
W wyniku ekspozycji na Indeks Benchmarku Fundusz został zaklasyfikowany 
do kategorii 6. Kategoria 6 wskazuje, że w normalnych warunkach rynkowych 
możliwe jest poniesienie poważnej utraty kapitału; wartość Twojej inwestycji 
może się znacznie zmienić i mieć dość dużą dzienną zmienność w górę lub w 
dół.

Ryzyko finansowych instrumentów pochodnych: Fundusz inwestuje w finansowe 
instrumenty pochodne. Te finansowe instrumenty pochodne mogą powodować różne 
rodzaje ryzyka, takie jak (między innymi) ryzyko dźwigni finansowej, ryzyko wysokiej 
zmienności, ryzyko wyceny lub ryzyko płynności. W przypadku wystąpienia takiego ryzyka 
wartość aktywów netto Funduszu może znacznie spaść.

Ryzyko operacyjne: W przypadku awarii operacyjnej spółki 
zarządzającej lub jednego z jej przedstawicieli inwestorzy mogą 
doświadczyć strat, opóźnień w przetwarzaniu subskrypcji, konwersji, 
zleceń umorzenia lub innego rodzaju zakłóceń.
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Opłaty dla tego funduszu
Opłaty, które wnosisz służą do pokrycia kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i dystrybucji. Opłaty te zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji. Aby 
uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opłat, należy zapoznać się z odpowiednią sekcją dotyczącą opłat w prospekcie Funduszu, dostępnym pod adresem
www.lyxoretf.com.

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji

Opłata za wejście: nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym*
Opłata za wyjście: nie dotyczy inwestorów na rynku wtórnym*
Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem i przed wypłaceniem wpływów z Twojej inwestycji.
*Rynek wtórny: ponieważ Fundusz jest funduszem typu ETF, inwestorzy, którzy nie są Autoryzowanymi Uczestnikami, będą zasadniczo mogli kupować lub 
sprzedawać akcje wyłącznie na rynku wtórnym. W związku z tym inwestorzy będą płacić opłaty maklerskie i/lub koszty transakcji w związku z transakcjami na giełdzie 
(giełdach). Te opłaty maklerskie i/lub koszty transakcyjne nie są pobierane przez Fundusz ani Spółkę Zarządzającą ani płacone na rzecz Funduszu, ale od pośrednika 
inwestora. Ponadto inwestorzy mogą również ponosić koszty spreadów „bid-ask”; co oznacza różnicę między cenami, po których można kupić i sprzedać akcje.

Rynek pierwotny: Upoważnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem pokryją związane z tym koszty transakcji na rynku pierwotnym. .

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich rozdziałach Prospektu Funduszu.
Opłaty pobierane z Funduszu przez ponad rok.

Opłata bieżąca: 0,35%.
Stawka opłat bieżących jest oparta na wydatkach z ubiegłego roku (w tym ewentualnych podatkach) za rok kończący się w grudniu 2020 r. i może się różnić z roku na rok. Nie 
obejmuje opłat za wyniki i kosztów transakcji portfelowych, z wyjątkiem opłaty za wejście/wyjście uiszczanej przez Fundusz przy zakupie lub sprzedaży jednostek
lub udziały w bazowych programach zbiorowego inwestowania.

Opłaty pobierane z Funduszu pod pewnymi określonymi warunkami

Opłata za występ: Nie dotyczy.

Wyniki osiągane w przeszłości

Roczna wydajność Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. 
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (wyniki są podane w euro (EUR) i po odliczeniu wszystkich opłat naliczanych

%) Fundusz. Fundusz powstał 21 lutego 2019 r.
(*) (*) Gdy Indeks Benchmark jest denominowany w walucie innej niż waluta 

Funduszu, wyniki Indeksu Benchmark są przeliczane na
20% % 20 Waluta funduszu do celów porównawczych. Transakcje FOREX realizowane są codziennie 

(stawka WM Reuters o godzinie 17:00 w odpowiednim dniu).
12,1%12,9% 13,1%13,8%

10 10 (*) Do 21.02.2019 r. wskazane wyniki Funduszu odpowiadają wynikom
fundusze Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (fundusz objęty 
absorpcją). Ten ostatni został wchłonięty przez Fundusz w dniu 21.02.2019 r.
(*) Do 13.01.2021 r. nazwa indeksu porównawczego Funduszu brzmiała 
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktyczne informacje
Kustosz: Société Générale Luxembourg.

Dalsze praktyczne informacje o Funduszu, najnowszy prospekt, a także najnowsze raporty roczne i wszelkie kolejne raporty półroczne są dostępne bezpłatnie 
w języku francuskim lub angielskim w dziale obsługi klienta spółki zarządzającej, 17, Cours Valmy , Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCJA.

Fundusz jest subfunduszem Spółki MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt emisyjny, jak również ostatnie raporty roczne oraz ewentualne kolejne raporty 
półroczne sporządzane są dla całej Spółki.
Aktywa i zobowiązania każdego Subfunduszu są rozdzielone przez prawo (tj. aktywa Funduszu nie mogą być wykorzystywane do spłacania zobowiązań innych subfunduszy Spółki). W 
stosownych przypadkach zasady konwersji między subfunduszami są szczegółowo opisane w prospekcie Spółki.

Dodatkowe informacje: wartość aktywów netto i inne informacje o klasie tytułów uczestnictwa (jeśli istnieją) są dostępne w dniu www.lyxoretf.com.
Informacje o animatorach rynku, giełdach i inne informacje handlowe są dostępne na stronie poświęconej Funduszowi na stronie internetowej www.lyxoretf.com.
Orientacyjna wartość aktywów netto jest publikowana w czasie rzeczywistym przez giełdę w godzinach handlu.

Podatek: przepisy podatkowe obowiązujące w państwie członkowskim, w którym Fundusz jest zarejestrowany, mogą mieć wpływ na inwestorów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, 
skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Lyxor International Asset Management może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są 
niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu. .
Szczegóły zaktualizowanej polityki wynagrodzeń spółki zarządzającej są dostępne pod adresem www.lyxor.com lub bezpłatnie na pisemny wniosek do spółki 
zarządzającej. Polityka ta opisuje w szczególności metody obliczania wynagrodzeń i świadczeń określonych kategorii pracowników, organy odpowiedzialne za 
ich przydział oraz skład Komitetu Wynagrodzeń.
Fundusz posiada zezwolenie wydane w Luksemburgu i jest nadzorowany przez Commission de Surger du secteur financier. Lyxor International Asset Management jest regulowany przez Autorité 
des marchés financiers (Autorité des marchés financiers). .

Kluczowe informacje dla inwestorów są dokładne i aktualne na dzień 19 lutego 2021 r.
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