Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om fondet.Det er ikke markedsføringsmateriale.Informasjonen er påkrevd etter
loven for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoene ved å investere i fondet.Du rådes til å lese den, slik at du kan ta en informert
beslutning om hvorvidt du vil investere.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
Aksjeklasse USD Accumulating ETF – ISIN:IE00BK5BCD43. Fondet er et underfond av Legal & General UCITS ETF Plc («Selskapet»).
Forvaltes av LGIM Managers (Europe) Limited, som er en del av Legal & General group ("Forvalteren")

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK
 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF («Fondet») er et passivt forvaltet
børsomsatt fond («ETF») som har som mål å følge utviklingen til ROBO
Global® Artificial Intelligence Index («Indeksen») med forbehold om
fradrag av de løpende gebyrene og andre kostnader forbundet med å
drive fondet.
 Fondet vektlegger flere miljømessige og sosiale karakteristikker som
oppfylles ved å følge indeksen. Du finner mer informasjon om hvordan
slike karakteristikker oppfylles av fondet i fondstillegget.
 Handling.Andelene i denne andelsklassen («Andelene») er utstedt i
USD og kan kjøpes og selges på aksjebørser av ordinære investorer
som bruker en formidler (dvs. en aksjemegler).Under normale
omstendigheter kan kun autoriserte deltakere kjøpe og selge andeler
direkte med selskapet.Autoriserte deltakere kan innløse sine aksjer på
begjæring i henhold til «Handlingstidsplanen» publisert på
http://www.lgimetf.com.
 Indeks.Indeksen består av selskaper som er børsnotert på ulike
aksjebørser rundt i verden som genererer en andel av sine inntekter fra
næringen kunstig intelligens.Næringen anses å bestå av følgende to
undersektorer:(1) Teknologi, som inkluderer stordata/analyse,
nettskyleverandører, kognitiv databehandling, nettverk og sikkerhet, og
halvledere (2) Applikasjoner og tjenester, som inkluderer

forretningsprosess, konsulenttjenester, konsument, netthandel,
fabrikkautomatikk og helsestell.Et selskap er kun kvalifisert for
inkludering i indeksen hvis det er av en tilstrekkelig størrelse (bestemt
ved referanse til den totale markedsverdien av dets aksjer) og er
tilstrekkelig «likvid» (et mål på hvor aktivt dets aksjer handles
daglig).Innenfor indeksen, tildeles selskapene som er involvert i
helseteknologinæringen en score basert på (a) et selskaps inntekt fra
helseteknolgi, (b) graden av investering i helseteknologi og (c)
markedsposisjon i helseteknologisektoren («Score»).Bestanddelene
er vektet i henhold til tilhørende score.Hver bestanddels vekt er
beregnet ved å dividere scoren med summen på alle tilgjengelige
scorer i det kvalifiserte universet.
 Replikering.Fondet vil hovedsakelig investere i selskaper i indeksen
i lignende proporsjon til deres vekting i indeksen.Fondet kan også
investere i (1) «teknologi»-selskaper som ikke er bestanddeler i
indeksen, som har lignende risiko- og utviklingskarakteristikker som
selskapene i indeksen, og (2) derivater («FDI-er)» (dvs. investeringer
hvis priser er basert på selskapene i indeksen og/eller slike andre
«teknologi»-selskaper).
 Utbyttepolitikk. Andelsklassen akter ikke å betale utbytte.Enhver
inntekt som er et resultat av fondets investeringer vil bli reinvestert i
fondet.
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 Fondet er klassifisert 6 pga. investeringenes og risikoenes
karakter.Klassifiseringen er beregnet på historiske data og er kanskje
ikke en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige
risikoprofil.Risikokategorien vil kunne endres over tid.Den laveste
kategorien på skalaen ovenfor betyr ikke «risikofri».

og konkurranse fra innenlandske og utenlandske konkurrenter som
kan ha lavere produksjonskostnader. Slike selskaper kan også ha
vanskeligheter med å etablere og opprettholde patenter,
opphavsretter, varemerker og handelshemmeligheter forbundet med
sine produkter, noe som vil kunne påvirke verdien negativt.
 Tredjeparts tjenesteytere (slik som motparter som tar del i
utenlandske direkteinvesteringer (FDI) med fondet eller selskapets
depotinstitutt) kan gå konkurs og unnlate å betale penger pga.
fondet eller avkastningseiendommen som tilhører fondet.
 Hvis indeksleverandøren slutter å beregne indeksen eller hvis
fondets lisens til å følge indeksen opphører, kan fondet også lukkes.

 Da indeksen inkluderer små og mellomstore børsnoterte selskaper, er
fondet utsatt for risikoen at slike selskaper kan være mer sårbare for
negative forretningsmessige eller økonomiske hendelser og større og
mer uforutsigbare prisendringer enn store selskaper eller aksjemarkedet
som helhet.

 Det er kanskje ikke alltid mulig å kjøpe og selge andeler på en
aksjebørs eller til priser som nært reflekterer NAV.

 Fondet er utsatt for risikoene forbundet med teknologifokuserte
selskaper som er spesielt sårbare for den raske utviklingen innen
teknologi (som kan gjøre deres produkter umoderne), statlig regulering

 Vennligst konsulter avsnittet «Risikofaktorer» i selskapets prospekt
og fondsbilaget.

 Det er ingen kapitalgaranti eller beskyttelse av verdien på
fondet.Investorer kan tape all kapitalen som er investert i fondet.

GEBYRER FOR DETTE FONDET
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene kan redusere
den potensielle avkastningen på investeringen din.
Éngangsgebyrer ved tegning eller innløsning
Tegningsgebyr

0,00 %*

Innløsningsgebyr

0,00 %*

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes av dine penger før
de investeres eller før inntekten av din investering utbetales.
Gebyrer tatt fra aksjeklassen i løpet av et år
Løpende utgifter

0,49 %

Gebyrer tatt fra aksjeklassen i løpet av et år
Resultathonorar

0,00%

 Ordinære investorer (dvs. som kjøper og selger andeler på
aksjebørser) belastes ikke adgangs- eller utgangsgebyrer av
selskapet, men kan bli belastet for handelsgebyrer av sin
aksjemegler.Vennligst konsulter din aksjemegler og/eller
investeringsrådgiver for detaljer om slike gebyrer.
 Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for 12månedersperioden som ble avsluttet desember 2020. Dette tallet kan
variere fra år til år.Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke
porteføljetransaksjonskostnader (med unntak av
depottransaksjonskostnader som betales til depositaren, som er
inkludert).
 For mer informasjon om gebyrer, vennligst konsulter avsnittet
«Gebyrer og kostnader» i prospektet til selskapet og avsnittene
«Handleprosedyrer» og «Handleinformasjon» i fondsbilaget som er
tilgjengelig på: http://www.lgimetf.com.

*Autoriserte deltakere som handler direkte med selskapet betaler
tilknyttede transaksjonskostnader.

HISTORISK AVKASTNING
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 Fondet har eksistert siden 17. juni 2019. Denne andelsklassen har
eksistert siden 17. juni 2019.
 Diagrammet viser årlig avkastning for andelsklassen i USD for hvert
hele kalenderår i perioden som vises i diagrammet.
 Løpende gebyrer er tatt med i beregningen av historisk
avkastning.Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er ikke tatt med i
beregningen.
 Tidligere resultater kan ikke brukes som indikator for fremtidige
resultater.
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
 Fondets depotmottaker er The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin-filialen.
 Fondet er ett av et antall underfond av selskapet.Aktiva og passiva for hvert underfond holdes adskilt etter irsk lov.Selv om rettighetene til
investorer og kreditorer normalt er begrenset til aktivaene i hvert underfond, er selskapet et eget rettssubjekt som kan operere i jurisdiksjoner som
kanskje ikke godkjenner en slik adskillelse.
 Selskapet er hjemmehørende i Irland av skattemessige grunner.Dette kan ha betydning for din personlige skattesituasjon.Vennligst konsulter din
investerings- eller skatterådgiver for råd om dine skatteplikter.
 Forvalteren vil kunne holdes ansvarlig kun på grunnlag av noen erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller uforenlig med de
relevante delene av selskapets prospekt.
 Ytterligere informasjon om fondet og andelsklassen kan skaffes fra selskapets prospekt og fondsbilag og årsregnskapet og mellomregnskapet
(som utarbeides for selskapet i sin helhet), som er tilgjengelige, i tillegg til den siste tilgjengelige NAV for andelsklassen og detaljer om fondets
portefølje, på: http://www.lgimetf.com.Disse dokumentene er tilgjengelige kostnadsfritt på engelsk og visse andre språk.
 Bytte av andeler mellom denne andelsklassen og andre andelsklasser i fondet og/eller andre underfond i selskapet er ikke tillatt.
 En indikativ intradag netto andelsverdi («iNAV») for andelsklassen vil være tilgjengelig på: https://www.solactive.com/.
 Detaljer om forvalterens oppdaterte retningslinjer med hensyn til honorar, inklusive en beskrivelse av hvordan honoraret og ytelsene er beregnet
og identitetene til personene som er ansvarlige for å tildele disse er å finne på følgende nettsted: http://www.lgimetf.com.En papirkopi er også
tilgjengelig kostnadsfritt fra forvalteren på forespørsel.

Den daglige leder er godkjent i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
Selskapet er godkjent i Irland og regulert av Central Bank of Ireland.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per. 17 februar 2021.

