Central Investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.Dokumentet 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.Du tilrådes
at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt du ønsker at investere.

L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF
Aktieklasse USD Accumulating ETF - ISIN: IE00BK5BC677. Fonden er en underfond af Legal & General UCITS ETF Plc ("selskabet").
Forvaltes af LGIM Managers (Europe) Limited, der indgår i Legal & General-koncernen ("Forvalteren")

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
 L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF ("fonden") er en
børsnoteret fond ("ETF"), som har til formål at følge resultaterne for
ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index TR
("indekset") efter fradrag af de løbende gebyrer og andre
omkostninger, der er forbundet med fondens drift.
 Handel.Aktierne i denne aktieklasse ("aktierne") er denomineret i USD
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 består af selskaber, som handles offentligt på
forskellige fondsbørser i hele verden, og som genererer en del af deres
indtægter fra industrien for sundhedsteknologi.Industrien anses for at
bestå af følgende ni delsektorer: diagnosticering, automatisering af
laboratorieprocesser, genomik, regenerativ medicin,
præcisionsmedicin, telesundhed, dataanalyser, robotteknologi samt
lægeinstrumenter.For at være kvalificeret til optagelse i indekset skal et
selskab have en vis størrelse (som bestemmes på grundlag af den
samlede markedsværdi af selskabets aktier) og være tilstrækkeligt

"likvidt" (et mål for, hvor aktivt selskabets aktier handles fra dag til
dag).I indekset får selskaber, som beskæftiger sig med industrien for
sundhedsteknologi, tildelt point baseret på a) selskabets indtjening fra
sundhedsteknologi, b) investeringsniveauet for sundhedsteknologi og
c) markedspositioneringen i industrien for sundhedsteknologi
("pointene").De omfattede bestanddele vægtes i henhold til deres
point.Hver bestanddels vægt beregnes ved at dividere bestanddelens
point med summen af alle de point, der er til rådighed for den relevante
gruppe.
 Replikation.Fonden vil primært investere i de i indekset indeholdte
selskaber i forhold svarende til deres vægtning i indekset.Fonden kan
også investere i 1) "teknologi"-selskaber, der ikke er indeholdt i
indekset, men som har lignende risiko- og resultatkarakteristika, som
de selskaber, der er indeholdt i indekset, og 2) afledte finansielle
instrumenter ("FDI'er") (dvs. investeringer, hvis pris er baseret på de
selskaber, der er indeholdt i indekset, og/eller andre tilsvarende
"teknologi"-selskaber).
 Udbyttepolitik.Denne aktieklasse udbetaler ikke udbytte.Enhver
indtjening, der hidrører fra fondens investeringer, bliver geninvesteret i
fonden.
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 Fonden er vurderet til 6 på baggrund af arten af dens investeringer
og dens risici.Vurderingen er beregnet ud fra historiske data og er
muligvis ikke en pålidelig indikator for fondens fremtidige
risikoprofil.Risikokategorien kan ændre sig over tid.Den laveste
kategori på ovenstående skala betyder ikke "risikofri".
 Da indekset omfatter små og mellemstore børsnoterede selskaber,
underlægges fonden den risiko, der er ved, at sådanne
virksomheder kan være mere sårbare over for ugunstige
forretningshændelser eller økonomiske hændelser samt større og
mere uforudsigelige prisændringer end større selskaber eller
aktiemarkedet som helhed.
 Fonden er underlagt de risici, der er forbundet med
teknologifokuserede virksomheder, som er særligt sårbare over for
hurtige udviklingstendenser inden for teknologi (der kan gøre deres
produkter forældede), statslig regulering samt konkurrence fra
indenlandske og udenlandske konkurrenter, som muligvis har lavere
produktionsomkostninger.Sådanne virksomheder kan også have
vanskeligheder med at opnå og opretholde patenter,
ophavsrettigheder, varemærker og forretningshemmeligheder
vedrørende deres produkter, hvilket kan påvirke deres værdi
negativt.
 Tredjepartstjenesteydere (f.eks. modparter, der indgår i FDI'er med
fonden eller med selskabets depositar) kan gå konkurs og undlade
at betale penge, der skyldes til fonden, eller returnere ejendom, der
tilhører fonden.
 Hvis indeksudbyderen ophører med at beregne indekset, eller hvis
fondens licens til at spore indekset udløber, kan det blive nødvendigt
at lukke fonden.

 Det vil muligvis ikke altid være muligt at købe og sælge aktierne på
en børs eller til priser, der ligger tæt på fondens indre værdi.
 Der er ingen kapitalgaranti eller beskyttelse af fondens
værdi.Investorer kan miste hele den kapital, der er investeret i
fonden.
 Se afsnittet "Risikofaktorer" i selskabets prospekt og i
fondssupplementet.

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
0,50 %
Gebyrer taget fra aktieklassen over et år
Resultatbetinget honorar

0,00%

*Autoriserede deltagere, der handler direkte med selskabet, betaler
relaterede transaktionsomkostninger

 Almindelige investorer (dvs. dem, der køber og sælger andele på
børser,) betaler ikke indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer til
selskabet, men kan blive afkrævet handelsomkostninger og honorarer
af deres børsmægler.Kontakt din børsmægler og/eller
investeringsrådgiver for at få nærmere oplysninger om de pågældende
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).
 Yderligere oplysninger om gebyrer kan findes i afsnittet "Gebyrer og
udgifter" i selskabets prospekt og i afsnittene om "Handelsprocedurer"
og "Handelsinformation" i fondstillægget, som er tilgængelige på:
http://www.lgimetf.com.

TIDLIGERE RESULTATER
 Fonden har eksisteret siden 17. juni 2019.Denne aktieklasse har
eksisteret siden 17. juni 2019.
 Der er ikke tilstrækkelige data til at give investorer en nyttig indikator for
tidligere resultater.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
 Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
 Fonden er én ud af en række underfonde i selskabet.Aktiverne og passiverne i hver underfond er adskilt fra hinanden i henhold til irsk lov.Selv om
investorernes og kreditorernes rettigheder normalt er begrænset til aktiverne i hver underfond, er selskabet én enkelt juridisk enhed, der kan drive
virksomhed i jurisdiktioner, som muligvis ikke anerkender en sådan adskillelse.
 Selskabet har skattemæssigt domicil i Irland.Dette kan få indflydelse på din personlige skattemæssige situation.Kontakt din investerings- eller
skatterådgiver med henblik på rådgivning om dine egne skattemæssige forpligtelser.
 Administratoren drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er overensstemmende med de
relevante dele i selskabets prospekt.
 Yderligere oplysninger om fonden og aktieklassen kan udledes af selskabets prospekt og fondssupplement samt årsregnskaberne og
delårsregnskaberne (der udarbejdes for selskabet som helhed), hvilket sammen med den senest tilgængelige indre værdi for aktieklassen og
oplysninger om fondens portefølje findes på: http://www.lgimetf.com.Disse dokumenter stilles gratis til rådighed på engelsk og visse andre sprog.
 Ombytning af aktier mellem denne aktieklasse og andre aktieklasser i fonden og/eller andre underafdelinger i selskabet er ikke tilladt.
 Det vil være muligt at finde en vejledende dagsværdi for aktieklassens indre værdi ("iNAV") på: https://www.solactive.com/.
 Nærmere oplysninger om administrators ajourførte vederlagspolitik, herunder en beskrivelse af, hvordan vederlag og andre ydelser beregnes, og
identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af samme, kan fås på følgende websted: http://www.lgimetf.com.En papirkopi fås efter
anmodning også gratis hos administrator.

Administratoren er godkendt i Irland og under tilsyn af Central Bank of Ireland.
Selskabet er godkendt i Irland og under tilsyn af Central Bank of Ireland.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 20 april 2020.

