KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORA
Tento dokument poskytuje investorům klíčové informace o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Zahrnuté
informace jsou vyžadovány zákonem a mají vám pomoci pochopit povahu a rizika investice do tohoto fondu. Doporučujeme,
abyste si je přečetli a mohli tak učinit informované rozhodnutí o tom, zda investovat.

Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF – Acc („Fond“)
ISIN: LU2023678282 – Podfond investiční společnosti Lyxor Index Fund („Společnost“) sídlící v Lucembursku.

Manažerem je Lyxor International Asset Management S.A.S. („LIAM“)

Cíle a investiční politika
Investičním cílem je sledovat jak pozitivní tak negativní vývoj MSCI ACWI IMI Disruptive Technology ESG Filtered Net Total Return Index („Referenční Index“)
denominovaný v amerických dolarech (USD) a minimalizovat odchylku mezi výkoností Fondu a výkoností Referenčního Indexu.
Očekávaná odchylka za normálních tržních podmínek je indikována v prospektu.
Cílem Referenčního Indexu je reprezentovat výkonnost společností z odvětví které jsou spojovány s nebo označovány jako „disruptivní technologie“.
Webová stránka MSCI (www.msci.com) obsahuje více detailní informace o MSCI indexech.
Referenční Index je indexem čistého celkového výnosu. Index čistého celkového výnosu vypočítá výkonnost složek indexu tím způsobem, že jakékoli dividendy nebo
výplaty jsou po odečtení srážkové daně zahrnuty do výnosů indexu.
Fond usiluje o dosažení svého cíle přímou replikací, investováním primárně do cenných papírů zahrnutých v Referenčním Indexu. K optimalizaci replikace
Referenčního Indexu může fond použít strategii replikace vzorkováním. Možné použití této techniky je zveřejněno na webových stránkách společnosti Lyxor:
www.lyxoretf.com
Aktuální složení portfolia Fondu je k dispozici na www.lyxoretf.com.
Navíc je indikace hodnoty Fondu publikována na Reuters a Bloombergu a může být také zmíněn na stránkách burz, na kterých je obchodován.
Měnou akcií je americký dolar (USD).
▪
Zainvestované finanční instrumenty: Mezinárodní akcie, FDI.
▪
Politika dividend: obnos Fondu volný k distribuování nebude vyplacen Akcionářům, ale bude reinvestován.
▪
Čistá hodnota aktiv: je počítaná denně za předpokladu, že relevantní burzy jsou otevřené a pokynu mohou být vykonány
▪
Zpětný odkup: investorům je umožněn zpětný odkup na primárním trhu každý den, kdy probíhá valuace, do 18:30 evropského/lucemburského času a
prodat akcie na sekundárním trhu kdykoliv, kdy je otevřená burza, kde je Fond obchodován.

Profil rizika a výnosů
Nižší Riziko
Potenciálně nižší zisky

Vyšší riziko
Potenciálně vyšší zisky

Výše uvedená kategorie je spočítána na základě historických dat aktiv držených
ve Fondu nebo referenčního indexu nebo počítaná výkonnost modelového
portfolia. Tento rizikový odhad nemusí být proto ukazatelem budoucího
rizikového profilu. Riziková kategorie se může v čase měnit. Nejnižší kategorie
neznamená bezrizikovost.
Na základě expozice vůči Referenčnímu Indexu byl Fond zařazen do kategorie
6. Kategorie 6 indikuje, že je možné utrpět ztrátu kapitálu za normálních tržních
podmínek; hodnota vaší investice může výrazně v průběhu dne kolísat.
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Hlavní rizika nezahrnuta v indikátoru výše, která mohou vést k poklesu hodnoty
Fondu, a které Fond může zveřejnit v tomto dokumentu (pro více informací o
riziku se prosím podívejte do sekce Rizikový Profil v prospektu):
▪ Provozní riziko: V případě, že by došlo k selhání provozu správcovské
společnosti nebo některého z jejích zástupců, mohli by investoři
zaznamenat ztrátu, zpoždění při zpracování úpisů, konverzí, příkazů k
odkupu nebo jiný typ narušení fungování.
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Poplatky Fondu
Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů Fondu, včetně nákladů na marketing a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice. Pro další
informace o poplatcích se podívejte do prospektu Fondu, který je k dispozici na www.lyxoretf.com.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice
Vstupní poplatek:
Není aplikován pro investory na sekundárním trhu*
Výstupní poplatek:
Není aplikován pro investory na sekundárním trhu*
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována předtím, než je zainvestována a předtím než je investice vyplacena.
*Sekundární trh: jelikož je Fond ETF (pozn. Exchange Traded Fund), investoři kteří nejsou oprávněnými účastníky budou obecně moci nakupovat nebo prodávat
akcie pouze na sekundárním trhu. V souladu s tím budou investoři platit poplatky za zprostředkování a / nebo transakční náklady v souvislosti s jejich
obchodováním na burze (burzách). Tyto poplatky za zprostředkování a / nebo transakční náklady nejsou účtovány ani splatné Fondu ani Správcovské společnosti,
ale vlastnímu zprostředkovateli investora. Kromě toho mohou investoři nést také náklady na spready „bid-ask“; tedy rozdíl mezi cenami, za které lze akcie
nakupovat a prodávat.
Primární trh: Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem budou platit související transakční náklady na primárním trhu.
Další informace naleznete v příslušných částech Prospektu Fondu.
Poplatky hrazené z Fondu v průběhu roku
Poplatek za správu
0,15 %.
Průběžné poplatky zobrazené výše je odhad nákladů (včetně daní), které může Fond nést ve stávajícím roce. Neobsahuje výkonnostní poplatek a transakční
poplatky, mimo vstupních a výstupních poplatků, které Fond platí při nákupu a prodeji akcií podkladových investičních nástrojů kolektivního investování.
Poplatky hrazené z Třídy akcií za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek
Žádný.

Historická výnosnost
Historická výkonnost
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (v %)

Historická výnosnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
Výkonost je uvedena v amerických dolarech (USD) a očištěná o náklady
účtované Fondu. Fond byl založen 2.března 2020.

- Neexistuje dostatek dat, které by investorovi do tohoto Fondu poskytly
užitečné údaje o historické výkonnosti -

Praktické informace
▪ Depozitář: Société Générale Luxembourg.
Praktické informace o Fondu, nejnovější prospekt, stejně jako aktuální výroční zprávy a následující pololetní zprávy jsou k dispozici ve Francouzštině a v Angličtině,
zdarma v klientském centru správcovské společnosti, 17 Cours Valmy, Tour Société Générale 92800 Puteaux, FRANCIE.
Fond je podfondem Společnosti Lyxor Index Fund. Prospekt, výroční zprávy a pololetní zprávy jsou vydávány za celou Společnost.
Aktiva a pasiva každého podfondu jsou právně oddělena (tj. aktiva Fondu nemohou být použita na pokrytí závazků jiného podfondu Společnosti). Pokud je to možné,
pravidla výměna mezi podfondy jsou uvedená v prospektu Společnosti.
▪ Další informace: čistá hodnota Fondu a ostatní informace o třídě akcií jsou k dispozici na www.lyxoretf.com.
Informace o tvůrcích trhu, burzách a další obchodní informace jsou k dispozici na stránce Fondu na stránkách www.lyxoretf.com. Indikativní čistá hodnota je
publikovaná v reálném čase burzami v průběhu dne v obchodních hodinách.
▪ Daně: daňové zákony platné v zemi registrace Fondu mohou mít dopad na investory. Prosím kontaktujte svého daňového poradce pro více informací.
Lyxor International Asset Management 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.
Detaily odměňovací politiky správcovské společnosti jsou k dispozici na www.lyxor.com nebo zdarma na základě písemné žádosti správcovské společnosti. Tato
politika popisuje metody pro kalkulaci odměn a bonusů, osoby zodpovědné za udělování bonusů, a složení komise pro udělování odměn.
Fond je založený v Lucembursku a je pod dohledem Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor international Asset Management je regulovaný Autorité
des marchés financiers.
Klíčové informace pro investora jsou aktuální k 10.červenci 2020.
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