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NYCKEL INVESTERARINFORMATION
Detta dokument ger dig basfakta för investerare om denna fond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå karaktären och riskerna med att investera i denna fond. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du ska investera.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ("Fonden")
ISIN: LU1829218749 - En delfond i investeringsbolaget med namnet MULTI UNITS LUXEMBOURG ("Företaget") med hemvist i Luxemburg.
Drivs av Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Mål och investeringspolicy
Fonden är ett indexföljande UCITS som förvaltas passivt.
Fondens investeringsmål är att spåra både den uppåtgående och nedåtgående utvecklingen av Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index 
(”Referensindex”) noterat i US-dollar och omvandlat i euro, representativt för råvarumarknaden. Benchmark Index följer förändringarna i priserna på 
terminskontrakten på energi, metaller och jordbruksprodukter.
För att exponeringen ska bibehållas måste terminskontraktspositionerna "rullas". Rullande terminskontrakt består av att överföra en position på 
terminskontrakt som närmar sig förfall (och i alla fall innan terminskontakterna löper ut) till terminskontrakt med längre löptid. Investerare är exponerade för
en risk för förlust eller vinst till följd av rolloperationen på terminskontrakten.
Den förväntade nivån av tracking error under normala marknadsförhållanden anges i prospektet. 
Ytterligare information om Benchmark Index finns på http://online.thomsonreuters.com/indices
Benchmark Index är ett totalavkastningsindex. Ett totalavkastningsindex beräknar indexbeståndsdelarnas prestanda utifrån att eventuella utdelningar eller 
utdelningar ingår i indexavkastningen.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom indirekt replikering genom att ingå ett swapkontrakt över disk (finansiellt derivatinstrument, "FDI"). Fonden 
kan också investera i en diversifierad portfölj av internationella aktier, vars resultat kommer att växlas mot resultatet av jämförelseindex via FDI.

Uppdaterad sammansättning av fondinnehaven finns tillgänglig på www.lyxoretf.com.
Dessutom publiceras det indikativa nettotillgångsvärdet på fondens Reuters och Bloombergs sidor och kan också nämnas på webbplatserna för de börser där 
fonden är noterad.
Aktievalutan är euro (EUR).

Investerade finansiella instrument:Internationella aktier, FDI.

Utdelningspolicy:Fondens belopp som är tillgängliga för utdelning (om sådana finns) ska inte delas ut till andelsägarna utan 

återinvesteras. Substansvärde: beräknas dagligen förutsatt att relevanta börser är öppna för handel och order kan täckas.

Inlösen:investerare kan lösa in sina aktier på primärmarknaden varje värderingsdag före kl. 17.00 Europe/Luxembourg och sälja sina aktier på 
andrahandsmarknaden när som helst under handelstid på fondens noteringsplatser.

Risk- och belöningsprofil

Lägre risk Högre risk

Potentiellt lägre belöning Potentiellt högre belöning

Risk-avkastningskategorin som visas ovan baseras på den historiska utvecklingen 
för tillgångarna som ingår i fonden eller utvecklingen av dess jämförelseindex eller 
den beräknade utvecklingen för en portföljmodell. Denna riskuppskattning kanske 
därför inte representerar en tillförlitlig indikator på framtida risker och kan 
komma att ändras över tiden. Den lägsta kategorin betyder inte riskfri investering.
Som ett resultat av sin exponering mot jämförelseindex har fonden 
klassificerats inom kategori 6. Kategori 6 indikerar att det är möjligt att 
drabbas av en allvarlig kapitalförlust under normala marknadsförhållanden;
värdet på din investering kan förändras avsevärt och ha ganska stor daglig 
upp- eller nedsidavariation.

Huvudsakliga risker som inte täcks av ovanstående indikator som kan leda till
en minskning av fondens nettotillgångsvärde och som fonden har rätt att 
offentliggöra i detta dokument (för mer information om risker, se avsnittet 
Riskprofil i prospektet ):

Motpartsrisk:Fonden är exponerad för risken att en motpart med 
vilken den har ingått ett avtal eller en transaktion kan bli insolvent eller 
på annat sätt fallera och i synnerhet när den har ingått finansiella 
derivatinstrument över disk  eller  värdepapperslånetransaktioner.  Om 
en sådan händelse inträffar kan fondens nettotillgångsvärde minska 
avsevärt. Enligt den förordning som gäller för fonden får sådan risk inte
överstiga 10 % av fondens totala tillgångar per motpart.

Risk för finansiella derivatinstrument:Fonden investerar i finansiella 
derivatinstrument. Dessa finansiella derivatinstrument kan inducera 
olika typer av risker såsom (men inte begränsat till) hävstångsrisk, hög
volatilitetsrisk, värderingsrisk eller likviditetsrisk. Om denna risk 
inträffar kan fondens nettotillgångsvärde minska avsevärt.

Operativ risk:I händelse av ett driftsfel hos förvaltningsbolaget eller en
av dess representanter kan investerare uppleva förluster, förseningar i 
behandlingen av teckningar, konverteringar, inlösenordrar eller andra 
typer av störningar.
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Avgifter för denna fond
De avgifter du betalar används för att betala kostnaderna för att driva fonden inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar den 
potentiella tillväxten av din investering. För ytterligare information om avgifter, vänligen se det relevanta avgiftsavsnittet i fondprospektet, tillgängligt på 
www.lyxoretf.com.

Engångsavgifter som tas före eller efter att du investerar

Inträdesavgift: Ej tillämpligt för andrahandsmarknadsinvesterare*

Utgångsavgift: Ej tillämpligt för andrahandsmarknadsinvesterare*

Detta är det maximala som kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan intäkterna från din investering betalas ut.
*Sekundärmarknad: eftersom fonden är en ETF kommer investerare som inte är auktoriserade deltagare i allmänhet endast att kunna köpa eller sälja aktier på 
andrahandsmarknaden. Följaktligen kommer investerare att betala courtage och/eller transaktionskostnader i samband med sina affärer på börs(er). Dessa 
mäklararvoden och/eller transaktionskostnader debiteras inte av eller ska betalas till fonden eller förvaltningsbolaget utan till investerarens egen mellanhand. 
Dessutom kan investerarna också stå för kostnaderna för "bud-ask"-spreadar; det vill säga skillnaden mellan de priser till vilka aktier kan köpas och säljas.

Primär marknad: Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden kommer att betala relaterade transaktionskostnader på primärmarknaden.

För mer information, se relevanta avsnitt i fondens prospekt.

Avgifter som tas från fonden under ett år.

Löpande debitering: 0,35 %.

Satsen för de löpande avgifterna baseras på det senaste årets utgifter (inklusive eventuella skatter) för året som slutar december 2021 och kan variera från år till år. Det exkluderar 

resultatbaserade avgifter och portföljtransaktionskostnader, utom i fallet med en insättnings-/uttagsavgift som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar

eller aktier i underliggande kollektiva investeringssystem.

Avgifter som tas från fonden under vissa särskilda villkor

Prestationsavgift: Inte tillämpbar.

Tidigare prestationer

Årlig prestation av
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

(i
%)

Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Resultatet 
anges i euro (EUR) och netto efter alla avgifter som debiteras fonden. Fonden 
skapades den 21 februari 2019.

(*) (*) När jämförelseindexet är denominerat i en annan valuta än fondens valuta, 
omvandlas jämförelseindexets utveckling till fondens valuta i jämförelsesyfte.
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FOREX-transaktioner utförs på daglig basis (WM Reuters 17.00-kurs på det
relevanta datumet).

(*) Fram till 21/02/2019 motsvarar den angivna fondens resultat den för fonderna Lyxor 
Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (den Absorberade 
fonden). Den senare absorberades av fonden den 21/02/2019.
(*) Fram till 2021-01-13 var fondens jämförelseindex namn Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktisk information
Väktare:Société Générale Luxemburg.

Ytterligare praktisk information om fonden, det senaste prospektet, samt de senaste årsrapporterna och eventuella efterföljande halvårsrapporter finns 
tillgängliga på franska eller engelska, kostnadsfritt från förvaltningsbolagets kundtjänstavdelning, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrike.
Fonden är en delfond i företaget MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospektet, samt de senaste årsredovisningarna och eventuella efterföljande halvårsrapporter 
upprättas för hela Bolaget.
Tillgångar och skulder för varje delfond är åtskilda enligt lag (dvs. fondens tillgångar kan inte användas för att betala skulder för andra delfonder i företaget). 
Om tillämpligt finns omvandlingsregler mellan delfonder detaljerade i företagets prospekt.

Ytterligare information:substansvärdet och annan aktieklassinformation (om sådan finns) finns tillgängliga påwww.lyxoretf.com.

Information om marknadsgaranter, börser och annan handelsinformation finns tillgänglig på fondens sida på webbplatsenwww.lyxoretf.com. Det indikativa 
substansvärdet publiceras i realtid av börsen under handelstid.

Beskatta:den skattelagstiftning som är tillämplig i den medlemsstat där fonden är registrerad kan ha en inverkan på investerare. Kontakta din vanliga 
skatterådgivare för ytterligare information.

Lyxor International Asset Management kan hållas ansvarigt enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller 
oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.
Information om förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy finns påwww.lyxor.com eller kostnadsfritt på skriftlig begäran till fondbolaget. Denna 
policy beskriver särskilt metoderna för att beräkna ersättningar och förmåner för vissa kategorier av anställda, de organ som ansvarar för deras tilldelning 
och sammansättningen av ersättningskommittén.
Fonden är auktoriserad i Luxemburg och övervakas av Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset Management regleras av 
Autorité des marchés financiers.
Basfakta för investerare är korrekt och uppdaterad den 18 februari 2022.


	Risk- och belöningsprofil
	Avgifter för denna fond
	%)


