Klíčové informace pro investora
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou poskytovány ze
zákona, k porozumění povahy investice do tohoto Fondu a souvisejícím rizikům. Doporučujeme vám, abyste se s nimi seznámili a mohli tak
učinit informované rozhodnutí o tom, zda investovat.

L&G Cyber Security UCITS ETF
Třída Akcií USD Akumulativní ETF – ISIN: IE00BYPLS672 DE ISIN: DE000A14ZT85. Fond je sub-fondem Legal & General UCITS ETF Plc
(„Společnost“).
Fond je spravovaný LGIM ETF Managers Limited, člen skupiny Legal & General („Manažer“)

Cíle a Investiční politika
• L&G Cyber Security UCITS EETF („Fond“) je burzovně
obchodovaný fond („ETF“), který se snaží napodobit výkonost
indexu ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return
(„Index“).
• Obchodování. Akcie v této Třídě Akcií („Akcie“) jsou
denominovány v dolarech a mohou být koupeny nebo prodány na
burzách běžnými investory skrze prostředníka (např. brokera). Za
normálních okolností, pouze Kvalifikované Protistrany mohou
koupit a prodat Akcie přímo od Společnosti. Kvalifikované
Protistrany mohou zažádat o zpětný odkup jejich akcií dle
„Obchodního Rozvrhu“ publikovaném na
http://www.lgimetf.com.
• Index. Index se skládá ze společností, které jsou veřejně
obchodované na různých burzách kolem světa, a které generují
značnou část svých příjmů z odvětví kybernetické bezpečnosti.
Toto odvětví se skládá z těchto 2 podsektorů: (1) Poskytovatelé
Infrastruktury, kteří vyrábí hardware a software pro ochranu a
zabezpečení interního a externího přístupu k souborům, stránkám
a sítím; a (2) Poskytovatelé Služeb, kteří nabízí konzultace a služby
související s kybernetickou bezpečností. Společnost může být
zařazena do Indexu, dosahuje-li dostatečné velikosti (posuzováno

podle celkové tržní hodnoty akcií) a nabízí dostatečnou „likviditu“
(měřítko toho, jak aktivně jsou akcie obchodovány na denní bázi).
Alokace vah Poskytovatelů Infrastruktury a Poskytovatelů Služeb
v Indexu je určena na základě relativní velikosti každého sektoru
(tj. celková tržní hodnota akcií v každém podsektoru). Zpočátku
mají všechny společnosti stejnou váhu v daném podsektoru.
Nicméně může dojít k úpravě vah, pokud některý z titulů
neprojde testem likvidity, který se provádí na každý cenný papír
zvlášť.
• Replikace. Fond převážně investuje do společností obsažených
v Indexu, a to v podobném poměru vah jako je jejich zastoupení
v Indexu. Fond může také investovat do (1) „informačnětechnologických“ společností, které mají podobný profil rizika a
výkonnosti jako společnosti obsažené v Indexu a (2) finanční
deriváty („FDIs“) (tj. investice, jejich cena se odvíjí od společností
obsažených v Indexu a/nebo jiné „informačně-technologické“
společnosti).
• Dividendová politika. Tato třída akcií neplánuje vyplácet
dividendy. Jakýkoliv příjem, který Fond obdrží ze svých investic,
bude reinvestován ve Fondu.

Profil rizika a výnosů
Nižší Riziko
Potenciálně nižší zisky

Vyšší riziko
Potenciálně vyšší zisky

• Fond je v kategorii 6 na základě jeho rizikovosti a typu investice.
Kategorie je spočítána na základě historických dat a nemusí být
spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu. Riziková
kategorie se může v čase měnit. Nejnižší kategorie neznamená
bezrizikovost.
• Jelikož Fond obsahuje malé a střední podniky, může být vystaven
riziku, jelikož tyto společnosti jsou více náchylné na businesové a
ekonomické události a jejich cena může být více nepředvídatelná
a více kolísat než u velkých společností nebo než u celkového
trhu.
• Fond investuje do technologických společností, jejichž produkty
se mohou stát zastaralými díky pokroku v technologiích a častému
představování nových produktů. Tyto společnosti mohou čelit
změnám v rychlosti růstu nebo konkurenci, jak domácí tak
zahraniční, včetně zahraniční konkurence s nižšími náklady na
výrobu. Takovéto společnosti jsou dosti závislé na patentech a
duševním vlastnictví. Ztráta těchto práv může značně omezit
ziskovost těchto společností.

• Navíc společnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti se mohou
sami stát terčem kyberútoků, které, pokud budou úspěšné,
mohou výrazně poškodit reputaci společnosti, její finanční stav a
schopnost dělat business v budoucnu.
• Poskytovatelé služeb (jako například protistrany FDIs obchodů
nebo depozitář Společnosti) mohou zbankrotovat a neuhradit své
závazky nebo vrátit majetek Fondu.
• Pokud poskytovatel Indexu přestane Index počítat nebo pokud
Fond ztratí licenci Index sledovat, může dojít k zavření Fondu..
• Nemusí být vždy možné koupit nebo prodat Akcie na burze nebo
je koupit nebo prodat za cenu, která odpovídá NAV (celková čistá
hodnota)
• Neexistuje žádná garance kapitálu ani ochrana hodnoty Fondu.
Investoři mohou přijít o všechen investovaný kapitál.
• Prosím podívejte se také na sekci „Rizikové Faktory“ v prospektu
Společnosti a na doplňující informace o Fondu.

Poplatky
Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů Sub-Fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst
vaší investice.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění
investice
Vstupní poplatek
0,00%*
Výstupní poplatek
0,00%*
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována
před vyplacením investice.
Poplatky hrazené z Třídy akcií v průběhu roku
Poplatek za správu
0,75%
Poplatky hrazené z Třídy akcií za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek
Není

• Obyčejným investorům (tj. ti, kteří kupují a prodávají Akcie na
burze) nejsou účtovány Vstupní a Výstupní poplatky Společností.
Tito investoři platí poplatky svému brokerovi. Zeptejte se svého
brokera nebo finančního poradce na tyto poplatky.
• Průběžné poplatky jsou vypočteny na základě nákladů za
posledních 12 měsíců, končících 31.prosince 2018 a mohou se rok
od roku lišit. Tato hodnota neobsahuje transakční náklady (mimo
nákladů na úschovu cenných papírů placené depozitáři, které jsou
zahrnuté).
• Pro více informací o poplatcích se prosím podívejte na sekci
„Poplatky a výdaje“ v prospektu Společnosti a sekci „Obchodní
procedury“ a „Obchodní informace“ doplňujících informací
Fondu, které jsou k dispozici na: http://www.lgimetf.com.

*Kvalifikované Protistrany, které obchodují přímo se Společností,
budou platit příslušné transakční náklady.

Historická výnosnost
• Fond existuje od 11.září 2015. Tato Třída akcií existuje od 11.září
2015.
• Graf ukazuje roční vývoj Třídy Akcií v amerických dolarech pro
každý kalendářní rok po dobu zobrazenou v grafu.
• Průběžné poplatky byly zahrnuty do kalkulace výnosů. Vstupní a
výstupní poplatky nebyly ve výpočtu zohledněny.
• Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.

Praktické informace
•
•

•
•
•

•
•
•

Depozitářem Fondu je BNY Mello Trust Company (Ireland) Limited.
Fond je jedním z podfondů Společnosti. Aktiva a pasiva každého podfondu jsou drženy odděleně dle irského práva. Přestože práva
investorů a věřitelů jsou zpravidla limitovány na aktiva každého podfondu, Společnost je jedna právnická entita, která může
působit v jurisdikci, kde nemusí platit právo oddělení majetku.
Společnost je daňový rezidentem Irska. Toto může mít vliv na vaše osobní daně. Prosím zkonzultujte vaši osobní situaci se svým
daňovým poradcem.
Společnost může být považována za odpovědnou pouze na základě jakéhokoliv tvrzení, obsaženého v tomto dokumentu, které je
zavádějící, nepřesné nebo nedůsledné a je nekonzistentní s relevantní části prospektu Fondu.
Další informace o Fondu a Třídě Akcií jsou dostupné v prospektu Společnosti a výročních správách (které jsou připraveny za celou
společnost), které naleznete včetně posledního ohodnocení Fondu a složení portfolia na: http://www.lgimetf.com. Tyto
dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a vybraných dalších jazycích.
Výměna akcií mezi Třídou Akcií a jinou třídou akcií Fondu a/nebo jinými podfondy Společnosti není možná.
Indikativní intraday hodnota („iNAV“) pro Třídu Akcií je dostupná na: https://www.euronext.com/.
Detaily odměňovací politiky Manažera, včetně popisu, jak jsou odměny a benefity počítány a identita lidí, kteří o odměnách a
benefitech rozhodují, jsou k dispozici na stránkách: https://www.lgimetf.com. Tištěná verze je k dispozici zdarma od Manažera
na vyžádání.

Manažer je registrovaný v Irsku a regulovaný Centrální Bankou Irska.
Společnost je registrovaná v Irsku a regulovaná Centrální Bankou Irska.
Tyto klíčové informace pro investora jsou aktuální k 18.únoru 2019.

