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KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE PRE INVESTOROV
Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné zo zákona, aby vám pomohli pochopiť povahu a riziká investovania do tohto fondu.
Odporúčame vám ho prečítať, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, či investovať.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF – Acc (ďalej len „fond“)
ISIN: LU1829218749 - Podfond investičnej spoločnosti s názvom MULTI UNITS LUXEMBOURG (ďalej len "Spoločnosť") so sídlom v Luxembursku.
Spravuje Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Ciele a investičná politika
Fond je pasívne spravovaný UCITS so sledovaním indexu.
Investičným cieľom Fondu je sledovať vzostupný aj zostupný vývoj Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index (ďalej len „Benchmark Index“) 
denominovaného v amerických dolároch a konvertovaného v eurách, reprezentujúceho trh s komoditami. Benchmark Index sleduje zmeny cien futures 
kontraktov na energiu, kovy a poľnohospodárske produkty.
Aby bola expozícia zachovaná, pozície futures musia byť „rolované“. Rolovacie termínové kontrakty pozostávajú z prevodu pozície na termínovaných kontraktoch s blížiacou
sa splatnosťou (a v každom prípade pred uplynutím termínových kontraktov) na termínované kontrakty s dlhšou splatnosťou. Investori sú vystavení riziku straty alebo 
zisku vyplývajúceho z operácie rolovania futures kontraktov.
Predpokladaná úroveň chyby sledovania za normálnych trhových podmienok je uvedená v prospekte. Ďalšie
informácie o Benchmark Index možno nájsť na http://online.thomsonreuters.com/indices
Benchmark Index je index celkovej návratnosti. Index celkových výnosov vypočítava výkonnosť zložiek indexu na základe toho, že všetky dividendy alebo 
distribúcie sú zahrnuté vo výnosoch indexu.
Fond sa snaží dosiahnuť svoj cieľ prostredníctvom nepriamej replikácie uzatvorením mimoburzovej swapovej zmluvy (finančný derivátový nástroj, „PZI“). Fond môže tiež investovať do 
diverzifikovaného portfólia medzinárodných akcií, ktorých výkonnosť sa bude vymieňať za výkonnosť benchmarkového indexu prostredníctvom priamych zahraničných investícií.

Aktualizované zloženie majetku fondu je dostupné na www.lyxoretf.com.
Okrem toho je indikatívna čistá hodnota aktív zverejnená na stránkach fondu Reuters a Bloomberg a môže byť uvedená aj na webových stránkach búrz, kde je 
fond kótovaný.
Akciovou menou je euro (EUR).

Investované finančné nástroje:Medzinárodné akcie, PZI.

Dividendová politika:čiastky Fondu, ktoré sú k dispozícii na rozdelenie (ak nejaké existujú), nebudú rozdelené medzi akcionárov, ale budú reinvestované. Čistá 

hodnota aktív: vypočítava sa denne za predpokladu, že príslušné burzy sú otvorené na obchodovanie a objednávky môžu byť pokryté.

Výplaty:investori môžu odkúpiť svoje akcie na primárnom trhu každý deň ocenenia pred 17:00 Európa/Luxembursko a predať svoje akcie na
sekundárnom trhu kedykoľvek počas obchodných hodín na kótovacích miestach Fondu.

Profil rizika a odmeny

Nižšie riziko Vyššie riziko

Potenciálne nižšia odmena Potenciálne vyššia odmena

Vyššie uvedená kategória rizika a výnosu je založená na historickej výkonnosti 
aktív zahrnutých do Fondu alebo výkonnosti jeho benchmarkového indexu 
alebo vypočítanej výkonnosti portfóliového modelu. Tento odhad rizika preto 
nemusí predstavovať spoľahlivý ukazovateľ budúceho rizika a môže sa časom 
meniť. Najnižšia kategória neznamená investíciu bez rizika.
V dôsledku vystavenia sa benchmarkovému indexu bol fond zaradený do 
kategórie 6. Kategória 6 naznačuje, že za normálnych trhových podmienok je 
možné utrpieť vážnu stratu kapitálu; hodnota vašej investície sa môže 
podstatne zmeniť a môže mať dosť veľké denné výkyvy smerom nahor alebo 
nadol.

Hlavné riziká nepokryté vyššie uvedeným ukazovateľom, ktoré by mohli viesť 
k zníženiu čistej hodnoty aktív vo Fonde a ktoré je Fond oprávnený zverejniť 
v tomto dokumente (podrobnejšie o rizikách nájdete v časti Rizikový profil v 
prospekte ):

Riziko protistrany:Fond je vystavený riziku, že ktorákoľvek protistrana, 
s ktorou má uzatvorenú zmluvu alebo transakciu, sa môže stať platobne
neschopnou alebo inak platobne neschopná, a to najmä vtedy, keď 
uzatvorila mimoburzové finančné deriváty alebo transakcie požičiavania 
cenných papierov. Ak k takejto udalosti dôjde, čistá hodnota aktív Fondu
sa môže výrazne znížiť. Podľa nariadenia platného pre Fond takéto riziko
nemôže presiahnuť 10 % celkových aktív Fondu na protistranu.

Riziko finančných derivátových nástrojov:Fond investuje do finančných 
derivátových nástrojov. Tieto finančné derivátové nástroje môžu vyvolať 
rôzne typy rizík, ako napríklad (ale nielen) riziko pákového efektu, riziko 
vysokej volatility, riziko ocenenia alebo riziko likvidity. Ak sa toto riziko 
vyskytne, čistá hodnota aktív Fondu sa môže výrazne znížiť.

Operačné riziko:V prípade prevádzkového zlyhania správcovskej 
spoločnosti alebo niektorého z jej zástupcov by investori mohli 
zaznamenať stratu, oneskorenie pri spracovaní úpisov, konverzií, 
príkazov na spätné odkúpenie alebo iného typu narušenia.
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Poplatky za tento fond
Poplatky, ktoré platíte, sa používajú na úhradu nákladov na prevádzku fondu vrátane nákladov na marketing a distribúciu. Tieto poplatky znižujú potenciálny 
rast vašej investície. Akékoľvek ďalšie informácie o poplatkoch nájdete v príslušnej časti o poplatkoch v prospekte fondu, ktorá je k dispozícii na adrese 
www.lyxoretf.com.

Jednorazové poplatky účtované pred alebo po investícii

Vstupný poplatok: Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu*

Výstupný poplatok: Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu*
Toto je maximum, ktoré možno vybrať z vašich peňazí pred ich investovaním a pred vyplatením výnosov z vašej investície.
*Sekundárny trh: pretože fond je ETF, investori, ktorí nie sú autorizovanými účastníkmi, budú môcť vo všeobecnosti kupovať alebo predávať akcie iba na sekundárnom
trhu. V súlade s tým budú investori platiť maklérske poplatky a/alebo transakčné náklady v súvislosti s ich obchodovaním na burze (burzách). Tieto maklérske poplatky 
a/alebo transakčné náklady nie sú účtované ani splatné Fondu ani správcovskej spoločnosti, ale vlastnému sprostredkovateľovi investora. Okrem toho môžu investori 
znášať aj náklady na „bid-ask“ spready; čo znamená rozdiel medzi cenami, za ktoré možno akcie kúpiť a predať.

Primárny trh: Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom, zaplatia súvisiace transakčné náklady na primárnom trhu.

Viac informácií nájdete v príslušných častiach Prospektu fondu.

Poplatky vyberané z fondu počas jedného roka.

Priebežný poplatok: 0,35 %.

Sadzba priebežných poplatkov je založená na výdavkoch za posledný rok (vrátane daní, ak nejaké existujú) za rok končiaci sa decembrom 2021 a môže sa z roka na rok líšiť. Nezahŕňa 

výkonnostné poplatky a transakčné náklady portfólia, s výnimkou prípadu vstupného/výstupného poplatku, ktorý platí Fond pri nákupe alebo predaji podielových listov

alebo akcií podkladových schém kolektívneho investovania.

Poplatky vyberané z fondu za určitých špecifických podmienok

Výkonnostný poplatok: Nepoužiteľný.

Minulá výkonnosť
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Minulé výkony nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. 
Výkonnosť sa uvádza v eurách (EUR) a po odpočítaní všetkých poplatkov 
účtovaných fondu. Fond bol vytvorený 21. februára 2019.

(*) (*) Keď je Benchmark Index denominovaný v inej mene ako je mena Fondu, 
výkonnosť Benchmark Indexu sa pre účely porovnania prevedie na menu
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Fondu. FOREX transakcie sa vykonávajú na dennej báze (kurz WM Reuters 
17:00 v príslušný deň).

(*) Do 21. 2. 2019 zodpovedá uvedená výkonnosť fondu výkonnosti fondov Lyxor 
Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (Absorbovaný fond). 
Ten fond absorboval 21.02.2019.
(*) Do 13. 1. 2021 bol názov Benchmark Indexu Fondu Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktické informácie
Správca:Société Générale Luxembourg.

Ďalšie praktické informácie o fonde, najnovší prospekt, ako aj najnovšie výročné správy a všetky následné polročné správy sú bezplatne k dispozícii vo 
francúzštine alebo v angličtine na oddelení starostlivosti o klientov správcovskej spoločnosti, 91-93, bulvár Pasteur, 75015 Paríž, Francúzsko.
Fond je podfondom spoločnosti MULTI UNITS LUXEMBOURG. Prospekt, ako aj posledné výročné správy a všetky následné polročné správy sú zostavené pre 
celú Spoločnosť.
Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené (tj aktíva Fondu nemožno použiť na úhradu záväzkov iných podfondov Spoločnosti). V prípade 
potreby sú pravidlá konverzie medzi podfondmi podrobne uvedené v prospekte Spoločnosti.

Ďalšie informácie:čistá hodnota aktív a ďalšie informácie o triede akcií (ak existujú) sú k dispozícii nawww.lyxoretf.com.
Informácie o tvorcoch trhu, burzách a ďalšie obchodné informácie sú dostupné na webovej stránke venovanej Fonduwww.lyxoretf.com. Indikatívnu čistú 
hodnotu aktív zverejňuje burza v reálnom čase počas obchodných hodín.

daň:daňová legislatíva platná v členskom štáte, v ktorom je Fond registrovaný, môže mať vplyv na investorov. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte svojho 
obvyklého daňového poradcu.

Lyxor International Asset Management môže niesť zodpovednosť výlučne na základe akéhokoľvek vyhlásenia uvedeného v tomto dokumente, ktoré je zavádzajúce, 
nepresné alebo v rozpore s príslušnými časťami prospektu fondu.
Podrobnosti o aktualizovanej politike odmeňovania správcovskej spoločnosti sú dostupné nawww.lyxor.com alebo bezplatne na základe písomnej žiadosti
správcovskej spoločnosti. Táto politika opisuje najmä metódy výpočtu odmien a benefitov určitých kategórií zamestnancov, orgány zodpovedné za ich 
prideľovanie a zloženie výboru pre odmeňovanie.
Fond je schválený v Luxemburgu a dohliada naň Commission de surveillance du secteur finančnír. Lyxor International Asset Management je regulovaný 
Autorité des marchés finančnírs.
Kľúčové informácie pre investorov sú presné a aktuálne k 18. februáru 2022.
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