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KLJUČNI PODATKI ZA Vlagatelje
Ta dokument vam ponuja ključne informacije za vlagatelje o tem skladu. Ni tržno gradivo. Te informacije zahteva zakon, da vam pomagajo razumeti naravo in tveganja vlaganja v ta sklad. Svetujemo vam, da ga preberete, da se boste lahko informirano odločili, ali boste vlagali.

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ("Sklad")
ISIN: LU1829218749 - Podsklad investicijske družbe z imenom MULTI UNITS LUXEMBOURG ("Družba") s sedežem v Luksemburgu.
Upravlja Lyxor International Asset Management SAS ("LIAM")

Cilji in naložbena politika
Sklad je KNPVP, ki sledi indeksu, ki se pasivno upravlja.
Naložbeni cilj sklada je spremljati navzgor in navzdol indeksa skupne donosnosti Refinitiv/CoreCommodity CRB ("Referenčni indeks"), denominiranega v 
ameriških dolarjih in pretvorjenega v evre, ki je reprezentativen za trg surovin. Referenčni indeks spremlja spremembe cen terminskih pogodb za energijo, 
kovine in kmetijske proizvode.
Za ohranitev izpostavljenosti je treba pozicije terminskih pogodb „zavrniti“. Tekoče terminske pogodbe so sestavljene iz prenosa pozicije o terminskih pogodbah, ki se 
bližajo zapadlosti (in v vsakem primeru pred iztekom terminskih pogodb) na terminske pogodbe z daljšo zapadlostjo. Vlagatelji so izpostavljeni tveganju izgube ali 
dobička, ki izhaja iz operacije zamenjave terminskih pogodb.
Pričakovana stopnja napake pri sledenju v normalnih tržnih razmerah je navedena v prospektu. Dodatne
informacije o referenčnem indeksu najdete na http://online.thomsonreuters.com/indices
Referenčni indeks je indeks skupnega donosa. Indeks skupnega donosa izračuna uspešnost sestavin indeksa na podlagi tega, da so vse dividende ali 
razdelitve vključene v donos indeksa.
Sklad želi doseči svoj cilj s posredno replikacijo s sklenitvijo pogodbe o zamenjavi brez okenca (izvedeni finančni instrument, »FDI«). Sklad lahko vlaga tudi v 
razpršen portfelj mednarodnih lastniških vrednostnih papirjev, katerih uspešnost se bo zamenjala z uspešnostjo referenčnega indeksa prek neposrednih tujih 
naložb.
Posodobljena sestava sredstev sklada je na voljo na www.lyxoretf.com.
Poleg tega je okvirna čista vrednost premoženja objavljena na straneh sklada Reuters in Bloomberg, lahko pa je omenjena tudi na spletnih straneh borz, kjer 
kotira sklad.
Valuta delnice je evro (EUR).

Naloženi finančni instrumenti:Mednarodne delnice, NTI.

Dividendna politika:zneski sklada, ki so na voljo za razdelitev (če obstajajo), se ne razdelijo delničarjem, ampak se reinvestirajo. Čista 

vrednost sredstev: se izračuna dnevno pod pogojem, da so ustrezne borze odprte za trgovanje in so naročila pokrita.

Odkupnine:vlagatelji lahko odkupijo svoje delnice na primarnem trgu vsak dan vrednotenja pred 17. uro Evropa/Luksemburg in svoje delnice prodajo na 
sekundarnem trgu kadar koli v času trgovanja na mestih kotacije sklada.

Profil tveganja in nagrad

Nižje tveganje Večje tveganje

Morebitno nižja nagrada Potencialno višja nagrada

Zgoraj prikazana kategorija tveganja in donosnosti temelji na pretekli uspešnosti 
sredstev, vključenih v sklad, ali uspešnosti njegovega referenčnega indeksa ali 
izračunane uspešnosti portfeljskega modela. Ta ocena tveganja zato morda ne 
predstavlja zanesljiv pokazatelj prihodnjega tveganja in se lahko sčasoma spremeni. 
Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
Zaradi izpostavljenosti referenčnemu indeksu je bil sklad razvrščen v 
kategorijo 6. Kategorija 6 kaže, da je v normalnih tržnih pogojih možno utrpeti
resno izgubo kapitala; vrednost vaše naložbe se lahko bistveno spremeni in 
ima precej velike dnevne spremembe navzgor ali navzdol.

Glavna tveganja, ki niso zajeta v zgornjem kazalniku, ki bi lahko povzročila 
zmanjšanje čiste vrednosti sredstev sklada in ki jih je sklad pooblaščen, da 
razkrije v tem dokumentu (za več podrobnosti o tveganjih glejte razdelek 
Profil tveganja v prospektu ):

Tveganje nasprotne stranke:Sklad je izpostavljen tveganju, da bi lahko
katera koli nasprotna stranka, s katero je sklenil pogodbo ali posel, 
postala insolventna ali kako drugače neplača, zlasti če je sklenila 
izvedene finančne instrumente na prostem trgu ali posle posojanja 
vrednostnih papirjev. Če pride do takšnega dogodka, se lahko čista 
vrednost sredstev sklada znatno zmanjša. V skladu s predpisi, ki veljajo 
za sklad, takšno tveganje ne sme presegati 10 % bilančne vsote sklada 
na nasprotno stranko.

Tveganje izvedenih finančnih instrumentov:Sklad vlaga v izvedene finančne 
instrumente. Ti izvedeni finančni instrumenti lahko povzročijo različne vrste 
tveganj, kot so (vendar ne omejeno na) tveganje finančnega vzvoda, tveganje 
visoke nestanovitnosti, tveganje vrednotenja ali likvidnostno tveganje. Če se to 
tveganje pojavi, se lahko čista vrednost sredstev sklada znatno zmanjša.

Operativno tveganje:V primeru okvare pri poslovanju družbe za 
upravljanje ali enega od njenih predstavnikov lahko vlagatelji doživijo 
izgubo, zamudo pri obdelavi vpisov, konverzije, naročila za odkup ali 
druge vrste motenj.
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Stroški za ta sklad
Stroški, ki jih plačate, se uporabljajo za plačilo stroškov delovanja sklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno 
rast vaše naložbe. Za vse dodatne informacije o stroških glejte ustrezni razdelek o stroških prospekta sklada, ki je na voljo na www.lyxoretf.com.

Enkratni stroški pred ali po vlaganju

Vstopnina: Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu*

Izhodna pristojbina: Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu*
To je najvišji znesek, ki ga lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga vložite in preden se izplača izkupiček vaše naložbe.
*Sekundarni trg: ker je sklad ETF, bodo vlagatelji, ki niso pooblaščeni udeleženci, praviloma lahko kupovali ali prodajali delnice le na sekundarnem trgu.
Skladno s tem bodo vlagatelji plačali posredniške provizije in/ali transakcijske stroške v zvezi s posli na borzi(-ah). Teh posredniških provizij in/ali 
transakcijskih stroškov ne zaračunavajo sklad ali družba za upravljanje in jih ne zaračunavajo niti jih plačujejo vlagateljev lastni posrednik. Poleg tega 
lahko vlagatelji krijejo tudi stroške razmikov "ponudba-povprašaj"; kar pomeni razliko med cenami, po katerih je mogoče kupiti in prodati delnice.

Primarni trg: Pooblaščeni udeleženci, ki poslujejo neposredno s skladom, bodo plačali povezane transakcijske stroške primarnega trga.

Za več informacij si oglejte ustrezne razdelke v prospektu sklada.
Stroški, vzeti iz sklada več kot eno leto.

Tekoča bremenitev: 0,35 %.

Stopnja tekočih stroškov temelji na lanskih stroških (vključno z davki, če obstajajo) za leto, ki se konča decembra 2021, in se lahko iz leta v leto razlikuje. 
Izključuje provizije za uspešnost in stroške portfeljskih transakcij, razen v primeru vstopnih/izstopnih stroškov, ki jih plača sklad pri nakupu ali prodaji enot
ali delnic osnovnih kolektivnih naložbenih shem.
Stroški, vzeti iz sklada pod določenimi posebnimi pogoji

Pristojbina za uspešnost: Se ne uporablja.

Pretekli nastop

Letna uspešnost
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Pretekle uspešnosti niso zanesljiv pokazatelj prihodnjih rezultatov. Donosnost 
je razkrita v evrih (EUR) in brez vseh provizij, zaračunanih Skladu. Sklad je bil 
ustanovljen 21. februarja 2019.

(*) (*) Če je referenčni indeks denominiran v valuti, ki ni valuta sklada, se uspešnost
referenčnega indeksa za namene primerjave pretvori v valuto sklada. FOREX
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transakcije se izvajajo na dnevni bazi (WM Reuters tečaj 17:00 na ustrezni 
datum).

(*) Do 21. 2. 2019 navedena uspešnost sklada ustreza uspešnosti skladov Lyxor 
Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (prevzeti sklad). 
Slednjega je Sklad prevzel 21. 2. 2019.
(*) Do 13. 1. 2021 je bil indeks referenčne vrednosti sklada Thomson 
Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index.
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Praktične informacije
Skrbnik:Société Générale Luksemburg.

Dodatne praktične informacije o skladu, najnovejši prospekt, pa tudi zadnja letna poročila in vsa naslednja polletna poročila so brezplačno na voljo v 
francoskem ali angleškem jeziku pri oddelku za storitve strank družbe za upravljanje, 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Pariz, Francija.
Sklad je podsklad družbe MULTI ENOTS LUXEMBOURG. Prospekt ter zadnja letna poročila in vsa naslednja polletna poročila se oblikujejo za celotno družbo.

Sredstva in obveznosti vsakega podsklada so zakonsko ločeni (tj. sredstev sklada ni mogoče uporabiti za plačilo obveznosti drugih podskladov družbe). Če je 
primerno, so pravila pretvorbe med podskladi podrobno opisana v prospektu družbe.

Dodatne informacije:čista vrednost sredstev in drugi podatki o razredu delnic (če obstajajo) so na voljo nawww.lyxoretf.com.
Informacije o vzdrževalcih trga, borzah in druge informacije o trgovanju so na voljo na strani, ki je namenjena Skladu na spletni straniwww.lyxoretf.com. 
Okvirno neto vrednost sredstev borza objavi v realnem času v času trgovanja.

davek:davčna zakonodaja, ki velja v državi članici, kjer je sklad registriran, lahko vpliva na vlagatelje. Za vse dodatne informacije se obrnite na svojega 
običajnega davčnega svetovalca.

Lyxor International Asset Management je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali neskladna z 
ustreznimi deli prospekta sklada.
Podrobnosti o posodobljeni politiki prejemkov družbe za upravljanje so na voljo nawww.lyxor.com ali brezplačno na pisno zahtevo družbi za upravljanje. Ta 
pravilnik opisuje zlasti načine za izračun osebnih prejemkov in ugodnosti določenih kategorij zaposlenih, organe, ki so odgovorni za njihovo razporejanje in 
sestavo Komisije za prejemke.
Sklad ima dovoljenje v Luksemburgu in ga nadzoruje Komisija za nadzor financ. Lyxor International Asset Management ureja avtorité des marchés financiers. 

Ključni podatki za vlagatelje so točni in posodobljeni na dan 18. februarja 2022.
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