Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som
krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så
att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF
Andelsklass USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BFXR5W90. Fonden är en delfond i bolaget Legal & General UCITS ETF Plc ("bolaget").
Förvaltad av LGIM Managers (Europe) Limited, medlem i Legal & General group (”Förvaltaren”)

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
 L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (”fonden”) är en
börshandlad fond (”ETF”) som har som mål att följa avkastningen för
Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap
USD Index NTR(”indexet”) med avdrag för årliga avgifter och andra
driftskostnader för fonden.
 Handel.Andelar i denna andelsklass (”andelarna”) är noterade i USdollar och kan köpas och säljas på fondbörser av vanliga investerare
genom att använda en förmedlare (t.ex. en fondmäklare).Under
normala förhållanden kan endast auktoriserade aktörer köpa och sälja
andelar direkt i Bolaget.Auktoriserade aktörer kan lösa in sina andelar
på begäran enligt ”Handelstidtabellen” som publiceras på
http://www.lgimetf.com.
 Index.Indexet är avsett som ett jämförelseindex för den utvecklade
aktiemarknaden i Stillahavsregionen (utom Japan) och mäter
utvecklingen för stora och medelstora publikt handlade företag från
olika utvecklade marknader i Stillahavsregionen (utom Japan) som
uppfyller minimikraven i fråga om likviditet och storlek. Däremot
exkluderas företag:(a) inom kolgruvdrift, (b) som är inblandade i
produktion av kontroversiella vapen som klustervapen, anti-personella
landminor, biologiska eller kemiska vapen eller (c) som under en period
av tre år anses ha brutit mot minst en av FN:s Global Compact-

principer, en global uppsättning bestämmelser på områdena mänskliga
rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.Komponenterna viktas
utifrån sitt free-floatjusterade marknadsvärde, som är ett mått på det
totala marknadsvärdet på den andel av bolagets aktier som handlas
publikt (”fritt”) på aktiemarknaden, till skillnad från inlåsta aktier som
innehas av sponsorer, befattningshavare inom företaget, investerare
med kontrollerande intresse eller offentliga myndigheter.
 Indexet komponeras om på kvartalsbasis den första onsdagen i
februari, maj, augusti och november.
 Replikering.Fonden kommer primärt att investera direkt i de
värdepapper som ingår i indexet i liknande proportioner som deras
viktning i indexet.Fonden kan dessutom investera i (1) företag som inte
är indexkomponenter men vars risk/avkastningsprofil liknar de företag
som ingår i indexet och (2) i finansiella derivatinstrument (”FDI:er”)
(dvs. investeringar vars priser baseras på de företag som ingår i
indexet och/eller andra företag).
 Utdelningspolicy.Denna andelsklass avser inte att ha någon
utdelning.Intäkter som kan uppstå av fondens investeringar kommer att
återinvesteras i fonden.

RISK- OCH AVKASTNINGS PROFIL
Lägre risk

Högre risk

Kan innebära lägre avkastning

1

2

3

Kan innebära högre avkastning

4

5

6

7

 Fondens riskkategori är 6 på grund av de investeringar den gör och
de risker som är förknippade med dessa. Kategorin baseras på
historiska data och kan inte anses vara en tillförlitlig vägledning om
fondens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin kan komma att
förändras med tiden. Den lägsta kategorin på skalan ovan innebär
inte att fonden är "riskfri".
 Tredjepartsleverantörer (t.ex. motparter som ingår i finansiella
derivat (FDI) med fonden eller bolagets förvaringsinstitut) kan gå i
konkurs och därmed vara oförmögna att fullgöra sina
betalningsskyldigheter gentemot fonden eller återlämna tillgångar
som tillhör den.
 Om indexleverantören upphör att beräkna indexet eller om fondens
tillstånd att följa indexutvecklingen avslutas kanske fonden måste
stängas.

 Det är kanske inte alltid möjligt att köpa och sälja aktier/andelar på
en aktiebörs till priser som nära återspeglar NAV.
 Det finns ingen kapitalgaranti och inget skydd beträffande fondens
värde. Investerare kan förlora allt det kapital som de har investerat i
fonden.
 Mer information finns i avsnittet "Risk Factors" i bolagets prospekt
och i bilagan.

AVGIFTER FÖR DENNA FOND
De avgifter du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
0,00%*
Inlösenavgift
0,00%*
Detta är det maxbelopp som kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året
Årlig avgift
0,11 %
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året
Resultatrelaterad avgift

0,00 %

* Auktoriserade aktörer som handlar direkt med bolaget betalar
gällande transaktionskostnader.

 Enskilda investerare (som köper och säljer värdepapper på
aktiebörser) debiteras inte några tecknings- eller inlösenavgifter av
bolaget men kan debiteras courtageavgifter och kostnader av sin
mäklare. Rådgör med din mäklare och/eller investeringsrådgivare för
information om sådana avgifter.
 Siffran för årliga avgifter bygger på kostnaderna för det år som löpte ut
den december 2019. Denna siffra kan variera från år till år.Siffran för
årliga avgifter är exklusive portföljtransaktionskostnader (förutom
kostnaderna för förvaring som betalas till depåombudet och som
ingår).
 Mer information om avgifter finns i avsnittet "Fees and Expenses" i
bolagets prospekt samt i "Dealing Procedures" och "Dealing
Information" i bilagan som finns tillgänglig på:
http://www.lgimetf.com.

TIDIGARE RESULTAT
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 Fonden har funnits sedan den 8 oktober 2018.Denna andelsklass har
funnits sedan den 8 oktober 2018.
 Diagrammet visar den årliga avkastningen för andelsklassen i USD för
varje helt kalenderår under den period som anges i diagrammet.
 Fondens årliga avgift har tagits med vid beräkningen av tidigare
resultat.Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.
 Tidigare resultat är ingen garanti för en viss avkastning i framtiden.
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PRAKTISK INFORMATION
 Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch.
 Fonden är en av flera delfonder i bolaget. Delfondernas tillgångar och skulder är segregerade enligt irländsk lag. Även om investerarnas och
fordringsägarnas rättigheter vanligtvis är begränsade till tillgångarna i varje delfond utgör bolaget en juridisk person och den kan verka i
jurisdiktioner som kanske inte erkänner en sådan åtskiljning.
 Bolaget har sitt säte i Irland i skattesyfte. Detta kan påverka din personliga skattesituation. Kontakta din finansiella rådgivare eller skatterådgivare
för information om dina skatteförpliktelser.
 Förvaltaren kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i
bolagets prospekt.
 Mer information om fonden och andelsklassen finns i bolagets prospekt och i bilagan samt i bolagets årsredovisning och delårsrapporter (som
upprättas för bolaget som helhet). Tillsammans med det senaste nettotillgångsvärdet (NAV) för andelsklassen och information om fondens portfölj
finns dessa tillgängliga på: http://www.lgimetf.com. De här dokumenten kan laddas ned på engelska och vissa andra språk utan kostnad.
 Det är inte tillåtet att byta andelar mellan den här andelsklassen och andra andelsklasser i fonden och/eller andra delfonder.
 Ett indikativt dagligt nettoandelsvärde ("NAV") för andelsklassen finns tillgängligt på: https://www.euronext.com/.
 Mer information om förvaltarens aktuella policy vad gäller ersättning, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka
personer som ansvarar för att fastställa ersättningarna, kan hämtas på följande webbplats: http://www.lgimetf.com. En papperskopia kan också
fås på begäran och utan kostnad från förvaltaren.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Bolaget är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Central Bank of Ireland.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 8 juni 2020.

