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INFORMAÇÕES PRINCIPAIS DO INVESTIDOR
Este documento fornece informações importantes para investidores sobre este fundo. Não é material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza e os riscos de investir neste fundo. Você é aconselhado a lê-lo para que possa tomar uma decisão informada sobre investir.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (o "Fundo")
ISIN: LU1829218749 - Um subfundo da sociedade de investimento denominada MULTI UNITS LUXEMBOURG (a "Sociedade") domiciliada no Luxemburgo.
Administrado pela Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Objetivos e política de investimento
O Fundo é um OICVM de acompanhamento de índice gerido passivamente.

O objetivo de investimento do Fundo é acompanhar a evolução ascendente e descendente do Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index (o “Índice de
Referência”) denominado em dólares americanos e convertido em euros, representativo do mercado de commodities. O Índice de Referência acompanha as
mudanças nos preços dos contratos futuros de energia, metais e produtos agrícolas.
Para que a exposição seja mantida, as posições dos contratos futuros devem ser “roladas”. A rolagem de contratos futuros consiste em transferir uma posição de contratos futuros próximos do

vencimento (e, em qualquer caso, antes do vencimento dos contratos futuros) para contratos futuros com vencimento mais longo. Os investidores estão expostos a um risco de perda ou ganho

decorrente da operação de rolagem dos contratos futuros.

O nível previsto de erro de rastreamento em condições normais de mercado é indicado no prospecto. Informações
adicionais sobre o Índice de Benchmark podem ser encontradas em http://online.thomsonreuters.com/indices
O Índice de Referência é um índice de retorno total. Um índice de retorno total calcula o desempenho dos constituintes do índice com base no fato de que quaisquer dividendos ou distribuições

estão incluídos nos retornos do índice.

O Fundo procura atingir o seu objectivo através de replicação indirecta através da celebração de um contrato de swap de balcão (instrumento financeiro derivado, o
“IDE”). O Fundo também pode investir em uma carteira diversificada de ações internacionais, cujo desempenho será trocado pelo desempenho do índice de referência
via IDE.
A composição atualizada das participações do Fundo está disponível em www.lyxoretf.com.

Além disso, o valor patrimonial líquido indicativo é publicado nas páginas da Reuters e da Bloomberg do Fundo, podendo também ser mencionado nos sites das bolsas 
de valores onde o Fundo está cotado.

A moeda da ação é o Euro (EUR).

Instrumentos financeiros investidos:Ações internacionais, IDE.

Politica de dividendos:os valores do Fundo disponíveis para distribuição (se houver) não serão distribuídos aos Acionistas, mas reinvestidos. Valor patrimonial 

líquido: é calculado diariamente desde que as bolsas de valores relevantes estejam abertas para negociação e as ordens possam ser cobertas.

Resgates:os investidores podem resgatar suas ações no mercado primário todos os dias de avaliação antes das 17:00 Europa/Luxemburgo e vender suas ações no mercado
secundário a qualquer momento durante o horário de negociação nos locais de cotação do Fundo.

Perfil de risco e recompensa

Baixo risco Maior risco

Recompensa potencialmente menor Recompensa potencialmente maior

A categoria risco-retorno mostrada acima é baseada no desempenho histórico dos ativos 
incluídos no Fundo ou no desempenho de seu índice de referência ou no desempenho 
calculado de um modelo de carteira. Esta estimativa de risco pode, portanto, não 
representar um indicador confiável de risco futuro e pode estar sujeita a alterações ao longo
do tempo. A categoria mais baixa não significa investimento livre de risco.

Resultante da sua exposição ao Índice de Referência, o Fundo foi classificado 
na categoria 6. A categoria 6 indica que é possível sofrer uma grave perda de 
capital em condições normais de mercado; o valor do seu investimento pode 
mudar substancialmente e ter uma variação diária de alta ou baixa bastante 
grande.

Principais riscos não cobertos pelo indicador acima que podem levar a uma 
diminuição do valor patrimonial líquido do Fundo e que o Fundo está 
autorizado a divulgar neste documento (para mais detalhes sobre riscos, 
consulte a seção Perfil de Risco do prospecto ):

Risco da contrapartida:O Fundo está exposto ao risco de que qualquer 
contraparte com a qual tenha celebrado um acordo ou uma transação possa 
se tornar insolvente ou inadimplente e, mais particularmente, quando tiver 
concluído instrumentos financeiros derivativos de balcão ou transações de 
empréstimo de títulos. Se tal evento ocorrer, o valor patrimonial líquido do 
Fundo poderá diminuir significativamente. De acordo com a regulamentação 
aplicável ao Fundo, tal risco não pode exceder 10% do total de ativos do 
Fundo por contraparte.

Risco de Instrumentos Financeiros Derivados:O Fundo investe em instrumentos 

financeiros derivados. Esses instrumentos financeiros derivativos podem induzir 

diferentes tipos de riscos, como (mas não limitado a) risco de alavancagem, risco de alta 

volatilidade, risco de valorização ou risco de liquidez. Se este risco ocorrer, o valor 

patrimonial líquido do Fundo poderá diminuir significativamente.

Risco operacional:Em caso de falha operacional da sociedade gestora 
ou de um dos seus representantes, os investidores podem sofrer 
perdas, atrasos no processamento de subscrições, conversões, ordens 
de resgate ou outro tipo de perturbações.
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Encargos para este Fundo

Os encargos que você paga são usados para pagar os custos de funcionamento do Fundo, incluindo os custos de marketing e distribuição. Esses encargos reduzem o potencial de 
crescimento do seu investimento. Para quaisquer informações adicionais sobre encargos, consulte a seção de encargos relevante do prospecto do Fundo, disponível em 

www.lyxoretf.com.

Encargos únicos cobrados antes ou depois de investir

Taxa de entrada: Não aplicável para investidores do mercado secundário*

Taxa de Saída: Não aplicável para investidores do mercado secundário*

Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de ser investido e antes que os rendimentos do seu investimento sejam pagos.

*Mercado secundário: como o Fundo é um ETF, os Investidores que não são Participantes Autorizados geralmente só poderão comprar ou vender ações no mercado secundário.

Assim, os investidores pagarão taxas de corretagem e/ou custos de transação relacionados às suas transações na(s) bolsa(s) de valores. Estas comissões de corretagem e/ou 

custos de transacção não são cobrados ou pagáveis ao Fundo nem à Sociedade Gestora, mas sim ao próprio intermediário do investidor. Além disso, os investidores também 

podem arcar com os custos dos spreads "bid-ask"; significando a diferença entre os preços pelos quais as ações podem ser compradas e vendidas.

Mercado Primário: Os Participantes Autorizados que negociarem diretamente com o Fundo pagarão os custos de transação relacionados ao mercado primário.

Para mais informações, consulte as secções relevantes do Prospecto do Fundo.

Encargos retirados do Fundo ao longo de um ano.

Cobrança contínua: 0,35%.

A taxa de cobranças contínuas é baseada nas despesas do último ano (incluindo impostos, se houver), para o ano que termina em dezembro de 2021 e pode variar de ano para ano. Exclui 

comissões de desempenho e custos de transacção da carteira, excepto no caso de uma comissão de entrada/saída paga pelo Fundo na compra ou venda de unidades ou acções de esquemas

de investimento colectivo subjacentes.

Encargos retirados do Fundo sob certas condições específicas

Taxa de performance: Não aplicável.

Performance passada

Desempenho anual de
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc (em

%)

Desempenhos passados não são um indicador confiável de resultados futuros. O desempenho
é divulgado em euros (EUR) e líquido de todas as comissões cobradas ao Fundo. O Fundo foi 
criado em 21 de fevereiro de 2019.

(*) (*) Quando o Índice de Referência é denominado em uma moeda diferente da 
moeda do Fundo, o desempenho do Índice de Referência é convertido na
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moeda do Fundo para fins de comparação. As transações FOREX são 
executadas diariamente (taxa WM Reuters 17:00 na data relevante).

(*) Até 21/02/2019, o desempenho do Fundo indicado corresponde ao dos fundos Lyxor
Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (o fundo Absorvido).
Este último foi absorvido pelo Fundo em 21/02/2019.
(*) Até 13/01/2021, o nome do Índice de Referência do Fundo era Thomson

Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Informação prática
Custodiante:Société Générale Luxembourg.

Mais informações práticas sobre o Fundo, o último prospecto, bem como os últimos relatórios anuais e qualquer relatório semestral subsequente estão disponíveis em 
francês ou inglês, gratuitamente no departamento de atendimento ao cliente da sociedade gestora, 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, França.
O Fundo é um subfundo da Sociedade MULTI UNITS LUXEMBOURG. O prospecto, bem como os últimos relatórios anuais e qualquer relatório semestral subsequente são
estabelecidos para toda a Companhia.
Os ativos e passivos de cada Subfundo são segregados por lei (ou seja, os ativos do Fundo não podem ser usados para pagar os passivos de outros subfundos da 
Sociedade). Se aplicável, as regras de conversão entre subfundos são detalhadas no prospecto da Sociedade.

Informações adicionais:o valor patrimonial líquido e outras informações de classe de ações (se houver), estão disponíveis emwww.lyxoretf.com.

Informações sobre formadores de mercado, bolsas e outras informações de negociação estão disponíveis na página dedicada ao Fundo no sitewww.lyxoretf.com. O valor patrimonial 
líquido indicativo é publicado em tempo real pela bolsa durante o horário de negociação.

Imposto:a legislação fiscal aplicável no Estado-Membro onde o Fundo está registado pode ter impacto nos investidores. Entre em contato com seu advogado fiscal habitual para 
obter mais informações.

A Lyxor International Asset Management pode ser responsabilizada exclusivamente com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, imprecisa ou 
inconsistente com as partes relevantes do prospecto do Fundo.
Os detalhes da política de remuneração atualizada da sociedade gestora estão disponíveis emwww.lyxor.com ou gratuitamente mediante pedido escrito à sociedade
gestora. Esta política descreve nomeadamente os métodos de cálculo das remunerações e benefícios de determinadas categorias de colaboradores, os órgãos 
responsáveis pela sua atribuição e a composição da Comissão de Vencimentos.

O Fundo está autorizado no Luxemburgo e é supervisionado pela Commission devigilance du secteur financier. A Lyxor International Asset Management é 
regulamentada pela Autorité des marchés financiers.

As principais informações dos investidores são precisas e atualizadas em 18 de fevereiro de 2022.
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