Central Investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.Det er ikke markedsføringsmateriale.Oplysningerne er lovpligtige og
har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden.Det anbefales at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF
Aktieklasse EUR Accumulating ETF - ISIN: IE00BD87PN14. Fonden er en afdeling i Legal & General UCITS ETF Plc ("selskabet").
Forvaltes af LGIM Managers (Europe) Limited, der indgår i Legal & General-koncernen ("Forvalteren")

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
 L&G Foxberry Germany Large Cap Floored UCITS ETF (”Fonden") er
en børsnoteret fond (”ETF"), hvis mål er at opnå afkast, der følger
udviklingen i Foxberry Floored Beta Germany Large Cap @80% TR
Index ("Indekset"), med fradrag af de løbende gebyrer og andre
omkostninger, der er forbundet med at drive fonden.
 Handel.Aktierne i denne aktieklasse ("aktierne") er denomineret i EUR
og kan købes og sælges på fondsbørser af almindelige investorer
gennem en formidler (f.eks. en børsmægler).Under normale
omstændigheder kan kun autoriserede deltagere købe og sælge aktier
direkte hos selskabet.Autoriserede deltagere kan indløse deres aktier
efter anmodning i overensstemmelse med "Handelsplanen", som er
offentliggjort på http://www.lgimetf.com.
 Indeks.Indekset giver eksponering mod en række af de største
offentligt børsnoterede selskaber på den tyske fondsbørs ("det
underliggende marked"), samtidig med at der bibeholdes en
minimumsbeskyttelse på 80 % af dets højeste værdi i en given løbende
periode på 12 måneder.Sammensætning af indeks:1) DAX®indeksfuturen vælges med henblik på at skulle repræsentere det
underliggende marked ("indeksfuturen").2) Indeksfuturen "rulles"
kvartalsvis (dvs. indeksfuturen, som er tæt på at udløbe, sælges, og
der købes i stedet en med en senere udløbsdato), hvilket gør det muligt
for indekset løbende at bibeholde eksponering mod det underliggende
marked.3) Eksponeringen mod indeksfuturen tilpasses periodisk (dvs.
hæves eller sænkes) for at kunne målrettes et foruddefineret
risikoniveau.Risikoen måles ved at referere til indeksfuturens historiske
"volatilitet" (dvs. variationsgrad for indeksfuturens kurs målt over tid).4)
Slutteligt anvender indekset call-optioner for både at få mere
eksponering mod (dvs. for at deltage i) den risikotilpassede

eksponering mod indeksfuturen samt for at bibeholde en
minimumsbeskyttelse på 80 % af dets højeste værdi i en rullende
periode på 12 måneder.Indekset kan på et hvilket som helst tidspunkt
have en samlet eksponering på op til 354 % mod indeksfuturen (når
størrelsen af eksponeringen mod indeksfuturen overstiger 100 %,
betegnes det som en såkaldt øget "gearet" eksponering).En
"indeksfuture" er en aftale mellem to parter om at købe og sælge en vis
størrelse af eksponering mod et finansindeks til en bestemt pris og på
et bestemt tidspunkt i fremtiden.En "call-option" er en aftale, som giver
køberen ret til at købe en aftalt mængde af indeksfutures fra sælgeren
på et bestemt tidspunkt i fremtiden til en bestemt pris.
 Replikation.For at give fonden eksponering mod indekset vil selskabet
primært indgå "total return swap"-aftaler med "swapmodparter" (dvs.
investeringsbanker) i henhold til hvilke, fonden modtager indeksets
finansielle afkast og betaler transaktionsomkostningerne.Fonden
modtager i henhold til swapaftalerne betaling fra swapmodparterne, når
indekset stiger, og betaler swapmodparterne, når indekset
falder.Swaps gør det muligt for fonden effektivt at følge indeksets opeller nedadgående resultater uden at være nødt til at købe de af
indekset omfattede bestanddele.Swapordningerne er "ikkefinansierede", hvilket betyder, at fonden beholder alle investorernes
tegningsgebyrer (frem for at skulle overføre dem til swapmodparten) og
investerer dem i en diversificeret portefølje bestående af aktier med lav
risiko.
 Udbyttepolitik.Denne aktieklasse udbetaler ikke udbytte.Enhver
indtjening, der hidrører fra fondens investeringer, bliver geninvesteret i
fonden.
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 Fonden vurderes til at ligge i kategori 5 på grund af karakteren af
dens investeringer og dens risici.Fondens rating er beregnet på
grundlag af historiske data og er ikke nødvendigvis en pålidelig
indikation for Fondens fremtidige risikoprofil.Riskokategorien kan
ændre sig over tid.Den laveste kategori på ovennævnte skala
betyder ikke "risikofri".
 Mens indekset er konstrueret til at opretholde et beskyttet
"gulv" på 80% af dets højeste værdi i enhver rullende 12måneders periode, kan fondens indre værdi falde under 80% af
den højeste værdi i samme periode på grund af virkningen af de
løbende gebyrer og andre udgifter, som debiteres fonden, men
som ikke påvirker Index.Følgelig er der er ingen kapitalgaranti
eller beskyttelse af fondens indre værdi.
 I perioder, hvor Euro Overnight Index Average (EONIA) er
negativ, vil fonden opleve en trinvis stigning i omkostninger,
som ikke påvirker IndexDette vil medføre, at fonden yderligere
vil ligge under Index resultatmæssigt.
 Index kan ikke forventes at opnå resultater på linje med det
underliggende Index Future på grund af risikostyring og
gearing funktioner i Index, som kan gøre det mere følsomt over
for bevægelser i prisen på Index Future.

 Hvis en swapmodpart ikke længere er villig eller i stand til at sørge
for swaps til Fonden, kan Fonden ikke nødvendigvis fortsætte med
at følge Indekset.
 Tredjepartsleverandører (som f.eks. swapmodparter eller Selskabets
depotbank) kan gå konkurs og være ude af stand til at betale
skyldige beløb til Fonden eller returnere ejendom, som tilhører
Fonden.
 Hvis indeksleverandøren bringer Index til ophør, eller hvis Fondens
tilladelse til at følge Index ophører, kan det blive nødvendigt, at
Fonden lukkes.
 Det er ikke altid muligt at købe og sælge Aktier på en børs eller til
kurser, der nøje afspejler den indre værdi (NAV).
 Der er ingen kapitalgaranti eller beskyttelse af Fondens
værdi.Investorer kan miste hele den kapital, der er investeret i
Fonden.
 Der henvises til "Risikofaktorer" i Selskabets prospekt og det
fondsspecifikke bilag.

OMKOSTNINGER TIL DENNE FOND
De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale omkostningerne ved at drive fonden, herunder omkostningerne ved markedsføring og udlodning. Disse gebyrer
reducerer det potentielle afkast af din investering.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr
0,00%*
Udtrædelsesgebyr
0,00%*
Det er det maksimale beløb, du kan komme ud for at betale, før
dine penge investeres, og før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer taget fra aktieklassen over et år
Løbende gebyrer
0,19 %
Gebyrer taget fra aktieklassen over et år
Resultatbetinget honorar

Ingen

*Autoriserede deltagere, der handler direkte med Selskabet, skal
betale relevante transaktionsomkostninger.

 Almindelige investorer (dvs. som køber og sælger aktier på børser)
bliver ikke afkrævet indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer fra
selskabets side, men kan blive afkrævet handelsomkostninger og
gebyrer af deres børsmægler.Kontakt venligst din børsmægler og/eller
din investeringsrådgiver for at få nærmere oplysninger om sådanne
gebyrer.
 De løbende gebyrer er et skøn over de omkostninger, der vil blive
fratrukket aktieklassen i løbet af et år. De løbende gebyrer omfatter
ikke porteføljens transaktionsomkostninger (bortset fra
transaktionsomkostninger betalt til depotbanken, som er omfattet).
 Læs mere om gebyrer i afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og
omkostninger") i selskabets prospekt og afsnittet "Dealing Procedures"
("Handelsprocedurer") og "Dealing Information" ("Handelsinformation")
i de fondsspecifikke bilag, som findes på: http://www.lgimetf.com.

TIDLIGERE RESULTATER
 Fonden har eksisteret siden den 23. februar 2017.Aktieklassen har
eksisteret siden den 23. februar 2017.
 Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investorerne en nyttig
indikation om tidligere resultater.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
 Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
 Fonden er én i en række af afdelinger i Selskabet. Hver afdelings aktiver og passiver er i henhold til irsk lovgivning adskilt fra hinanden. Selv om
investorers og kreditorers rettigheder normalt er begrænset til aktiverne i hver enkelt afdeling, er Selskabet én juridisk enhed, der vil kunne have
aktiviteter i jurisdiktioner, som ikke anerkender en sådan adskillelse.
 Selskabet er hjemmehørende i Irland i skattemæssig henseende. Dette kan have en indvirkning på en investors personlige skattemæssige stilling.
Kontakt din investerings- eller skatterådgiver for vejledning omkring dine egne skatteforpligtelser.
 Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de
relevante dele i Selskabets prospekt.
 Yderligere information om Fonden og Aktieklassen kan findes i Selskabets prospekt og de fondsspecifikke bilag samt årsrapporten og
perioderegnskaberne (som udarbejdes for selskabet som helhed), som er tilgængelige på engelsk sammen med den senest tilgængelige NAV og
yderligere oplysninger om Fondens portefølje på: http://www.lgimetf.com. Disse dokumenter fås gratis på engelsk og visse andre sprog.
 Det er ikke tilladt at bytte aktier mellem denne Aktieklasse og andre Aktieklasser i Fonden og/eller andre afdelinger i Selskabet.
 Oplysninger om forvalterens aktuelle politik vedrørende vederlag, herunder en beskrivelse af hvordan vederlag og andre fordele beregnes, og
navnene på de personer, som er ansvarlige for at tildele disse, kan ses på følgende websted: http://www.lgimetf.com.Der kan også anmodes om
en gratis papirudskrift fra forvalteren.

Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Virksomheden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 31 marts 2020.

