
1/2Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - 
Acc

INFORMAȚII CHEIE PENTRU INVESTITORI
Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori despre acest fond. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest fond. Sunteți sfătuit să îl citiți pentru a putea lua o decizie informată dacă să investiți.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc („Fondul”)
ISIN: LU1829218749 - Un subfond al societății de investiții denumit MULTI UNITS LUXEMBOURG („Compania”) cu domiciliul în Luxemburg.
Administrat de Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Obiective si politica investitionala

Fondul este un OPCVM indexat administrat pasiv.
Obiectivul de investiții al Fondului este de a urmări atât evoluția ascendentă, cât și cea descendentă a Indicii Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return
(„Indicele de referință”) denominat în dolari SUA și convertit în euro, reprezentativ pentru piața de mărfuri. Indicele de referință urmărește modificările
prețurilor contractelor futures pe energie, metale și produse agricole.
Pentru ca expunerea să fie menținută, pozițiile contractelor futures trebuie să fie „rulate”. Contractele futures rulante constă în transferul unei poziții pe contracte futures 
aproape de scadență (și, în orice caz, înainte de expirarea contactelor futures) pe contracte futures cu o scadență mai lungă. Investitorii sunt expuși unui risc de pierdere 
sau câștig care rezultă din operațiunea de rulare a contractelor futures.
Nivelul anticipat de eroare de urmărire în condiții normale de piață este indicat în prospect. Informații suplimentare 
despre indicele de referință pot fi găsite la http://online.thomsonreuters.com/indices
Indicele de referință este un indice de rentabilitate totală. Un indice de rentabilitate totală calculează performanța componentelor indicelui pe baza faptului că orice dividende sau 
distribuții sunt incluse în randamentele indicelui.
Fondul urmărește să-și atingă obiectivul prin replicare indirectă prin încheierea unui contract de swap over-the-counter (instrument financiar derivat, „ISD”). Fondul poate
investi, de asemenea, într-un portofoliu diversificat de acțiuni internaționale, a căror performanță va fi schimbată cu performanța indicelui de referință prin intermediul 
ISD.
Compoziția actualizată a deținerilor Fondului este disponibilă pe www.lyxoretf.com.
În plus, valoarea indicativă a activului net este publicată pe paginile Reuters și Bloomberg ale Fondului și poate fi menționată și pe site-urile burselor de valori 
unde este cotat Fondul.
Moneda acțiunii este euro (EUR).

Instrumente financiare investite:Acțiuni internaționale, ISD.

Politica dividendelor:sumele Fondului disponibile pentru distribuire (dacă există) nu vor fi distribuite Acționarilor, ci vor fi reinvestite. Valoarea 

activului net: este calculat zilnic cu condiția ca bursele relevante să fie deschise pentru tranzacționare și să poată fi acoperite ordine.

Răscumpărări:investitorii își pot răscumpăra acțiunile de pe piața primară în fiecare zi de evaluare înainte de ora 17:00 Europa/Luxemburg și își pot vinde acțiunile pe piața 
secundară în orice moment în timpul orelor de tranzacționare de la locurile de listare a Fondului.

Profil de risc și recompensă

Risc mai mic Risc mai mare

Recompensă potențial mai mică Recompensă potențial mai mare

Categoria de risc-randament prezentată mai sus se bazează pe performanța istorică 
a activelor incluse în Fond sau pe performanța indicelui său de referință sau pe 
performanța calculată a unui model de portofoliu. Este posibil ca această estimare a
riscului să nu reprezinte un indicator de încredere al riscului viitor și poate fi supusă 
modificării în timp. Cea mai joasă categorie nu înseamnă investiții fără riscuri.
Ca urmare a expunerii sale la Indicele de referință, Fondul a fost clasificat în 
categoria 6. Categoria 6 indică faptul că este posibil să suferiți o pierdere 
severă de capital în condiții normale de piață; valoarea investiției dvs. se poate
modifica substanțial și poate avea variații zilnice destul de mari în sus sau în 
declin.

Principalele riscuri neacoperite de indicatorul de mai sus care ar putea duce la o scădere a

valorii activelor nete a Fondului și pe care Fondul este autorizat să le dezvăluie în acest 

document (pentru mai multe detalii despre riscuri, vă rugăm să consultați secțiunea Profil 

de risc din prospect ):

Riscul de contrapartidă:Fondul este expus riscului ca orice contraparte cu 
care a încheiat un acord sau o tranzacție să devină insolvabilă sau să devină 
în situație de nesolvabilitate în alt mod și mai ales atunci când a încheiat 
tranzacții de instrumente financiare derivate over-the-counter sau de 
împrumut de valori mobiliare. Dacă are loc un astfel de eveniment, valoarea 
activului net al Fondului poate scădea semnificativ. Conform reglementărilor 
aplicabile Fondului, un astfel de risc nu poate depăși 10% din activele totale 
ale Fondului per contraparte.

Riscul instrumentelor financiare derivate:Fondul investește în instrumente 
financiare derivate. Aceste instrumente financiare derivate pot induce diferite 
tipuri de riscuri, cum ar fi (dar fără a se limita la) riscul de levier, riscul de 
volatilitate ridicată, riscul de evaluare sau riscul de lichiditate. Dacă apare acest 
risc, valoarea activului net al Fondului poate scădea semnificativ.

Risc operational:În cazul unei eșecuri operaționale a societății de 
administrare sau a unuia dintre reprezentanții acesteia, investitorii ar putea 
întâmpina pierderi, întârzieri în procesarea subscrierilor, conversii, ordine de 
răscumpărare sau alte tipuri de perturbări.
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Taxe pentru acest fond

Taxele pe care le plătiți sunt folosite pentru a plăti costurile de funcționare a Fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuire. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției  dumneavoastră. 
Pentru orice informații suplimentare cu privire la comisioane, vă rugăm să consultați secțiunea privind comisioanele relevante din prospectul Fondului, disponibil la adresa www.lyxoretf.com.

Taxe unice luate înainte sau după investiție

Taxa de intrare: Nu se aplică pentru investitorii de pe piața secundară*

Taxă de ieșire: Nu se aplică pentru investitorii de pe piața secundară*

Acesta este valoarea maximă care ar putea fi scoasă din banii dvs. înainte de a fi investiți și înainte ca veniturile din investiția dvs. să fie plătite.
*Piață secundară: deoarece Fondul este un ETF, Investitorii care nu sunt Participanți Autorizați vor putea, în general, să cumpere sau să vândă acțiuni doar pe piața secundară. 

În consecință, investitorii vor plăti comisioane de intermediere și/sau costuri de tranzacție în legătură cu tranzacțiile lor la bursele de valori. Aceste comisioane de intermediere 

și/sau costuri de tranzacționare nu sunt percepute de Fond și nici nu sunt plătibile către Fond sau Societatea de administrare, ci intermediarul propriu al investitorului. În plus, 

investitorii pot suporta și costurile spread-urilor „bid-ask”; adică diferența dintre prețurile la care acțiunile pot fi cumpărate și vândute.

Piața primară: Participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente pieței primare.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunile relevante din Prospectul Fondului.

Cheltuieli prelevate din Fond pe parcursul unui an.

Taxa curenta: 0,35 %.

Rata cheltuielilor curente se bazează pe cheltuielile anului trecut (inclusiv taxe, dacă există), pentru anul care se încheie în decembrie 2021 și poate varia de la an la an. Exclude 

comisioanele de performanță și costurile de tranzacționare din portofoliu, cu excepția cazului unei taxe de intrare/ieșire plătite de Fond la cumpărarea sau vânzarea de unități

sau acțiuni ale schemelor de investiții colective subiacente.

Comisioane prelevate de la Fond în anumite condiții specifice

Taxa de performanta: Nu se aplică.

Performanță trecută

Performanța anuală a
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 
(in

%)

Performanțele anterioare nu sunt un indicator de încredere al rezultatelor viitoare. 
Performanța este prezentată în euro (EUR) și net de toate comisioanele percepute 
Fondului. Fondul a fost creat la 21 februarie 2019.

(*) (*) Atunci când indicele de referință este denominat într-o altă monedă decât
moneda Fondului, performanța indicelui de referință este convertită în

50 %

40

30

20

10
12,1%12,9% 13,1%13,8%

48,6%49,1%
% 50

40

30

20

10

moneda Fondului în scop de comparație. Tranzacțiile FOREX sunt executate 
zilnic (rata WM Reuters 17:00 la data relevantă).

(*) Până la 21.02.2019, performanța Fondului indicată corespunde cu cea a fondurilor 
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (fondul 
Absorbit). Acesta din urmă a fost absorbit de Fond la 21.02.2019.
(*) Până la 13.01.2021, numele Indicele de referință al Fondului a fost 
Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Informație practică
Custode:Société Générale Luxemburg.

Informații practice suplimentare despre Fond, cel mai recent prospect, precum și cele mai recente rapoarte anuale și orice raport semestrial ulterior sunt disponibile în 
franceză sau în engleză, gratuit de la departamentul de servicii pentru clienți al societății de administrare, 91-93, bulevardul Pasteur, 75015 Paris, Franța.
Fondul este un subfond al Societății MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospectul, precum și cele mai recente rapoarte anuale și orice raport semestrial ulterior
sunt stabilite pentru întreaga Companie.
Activele și pasivele fiecărui Sub-fond sunt separate prin lege (adică activele Fondului nu pot fi utilizate pentru a plăti obligațiile altor sub-fonduri ale 
Companiei). Dacă este cazul, regulile de conversie între subfonduri sunt detaliate în prospectul Societății.

Informatii suplimentare:valoarea activului net și alte informații despre clasa de acțiuni (dacă există) sunt disponibile pewww.lyxoretf.com.

Informații despre formatorii de piață, burse și alte informații de tranzacționare sunt disponibile pe pagina dedicată Fondului de pe sitewww.lyxoretf.com. Valoarea 
orientativă a activului net este publicată în timp real de bursă în timpul orelor de tranzacționare.

Impozit:legislatia fiscala aplicabila in statul membru in care este inregistrat Fondul poate avea un impact asupra investitorilor. Vă rugăm să contactați consilierul fiscal obișnuit 
pentru orice informații suplimentare.

Lyxor International Asset Management poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau 
incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
Detaliile politicii de remunerare actualizate a societății de administrare sunt disponibile la adresawww.lyxor.com sau gratuit la cererea scrisă către societatea
de administrare. Această politică descrie în special metodele de calcul a remunerației și beneficiilor anumitor categorii de angajați, organele responsabile de 
alocarea acestora și componența Comitetului de compensare.
Fondul este autorizat în Luxemburg și supravegheat de Comisia de supraveghere a sectorului financiar. Lyxor International Asset Management este 
reglementat de Autorité des marchés financiers.
Informațiile cheie pentru investitori sunt exacte și actualizate la 18 februarie 2022.
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