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 All Commodities UCITS ETF
Andelsklass USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BF0BCP69. 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 All Commodities UCITS ETF ("fonden”) är en passivt förvaltad
börshandlad fond ("ETF") som syftar till att följa utvecklingen för
Bloomberg Commodity Index Total Return ("indexet") som är föremål
för avdrag för årliga avgifter och andra kostnader som är knutna till
fondens drift.
 Handel.Andelar i den här andelsklassen (”andelarna”) är noterade i
USD och kan köpas och säljas på börser av vanliga investerare som
använder en mellanhand (t.ex. en aktiemäklare).Generellt kan endast
auktoriserade aktörer köpa och sälja andelar direkt av
bolaget.Auktoriserade aktörer kan lösa in sina andelar på begäran
enligt "handelsschemat" som publiceras på http://www.lgimetf.com.
 Index.Indexet ger en avkastning som motsvarar en till fullo "säkrad"
investering i en diversifierad portfölj av råvaruterminskontrakt i följande
sektorer:(1) Energi (2) Ädelmetaller (3) Industrimetaller (4) Boskap (5)
Spannmål och (6) Softs.I indexet viktas råvarorna primärt i förhållande
till sin relativa likviditet (ett mått på den historiska handeln i råvaran) och
ekonomisk betydelse (som beräknas utifrån historiska
produktionsnivåer).
 Indexavkastningen består av:(1) "spot"-avkastningen som återspeglar
dagliga förändringar i priserna på råvaruterminskontrakten; (2) "roll
return", dvs. den avkastning som uppstår när man periodiskt säljer
terminskontrakt som närmar sig sina förfallodatum och ersätter dem
med terminskontrakt med ett senare datum för att bibehålla den
löpande exponeringen mot råvaruterminen; och (3) "collateral return"
som speglar den ränta råvaruinvesterare skulle erhålla vid








bankinsättning (deponering) av de kontanta medel de behöver för att
avräkna kontraktet på det framtida förfallodatumet.
Ett “terminskontrakt” är ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång
(t.ex. en råvara) på ett framtida datum, till ett pris som avtalas på den
aktuella dagen.
Replikering.För att ge andelsklassen exponering mot indexet
kommer företaget främst att ingå avtal om totalavkastningsswappar
med en eller flera motparter (dvs. investmentbanker), enligt vilka
andelsklassen får indexets finansiella utveckling från motparten i
utbyte mot en avgift.Enligt swappavtalen tar andelsklassen emot
betalningar från motparterna om indexet går upp och gör
utbetalningar till motparterna om det går ner.Swappar gör det möjligt
för andelsklassen att effektivt replikera indexets utveckling uppåt och
nedåt utan att behöva köpa de råvaruterminskontrakt som ingår i
indexet.
Dessa swappavtal är "ofinansierade" vilket innebär att fonden
behåller alla medel som erhålls när investerare tecknar andelar
(istället för att överföra dem till motparten i swappaffären). Dessa
medel förvaltar fonden genom att investera i en diversifierad portfölj
av tillgångar med låg risk.
Utdelningspolicy.Den här andelsklassen betalar inte ut
utdelning.Alla inkomster som kan uppstå genom 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

 Om motparten i en swappaffär höjer kostnaden för att ingå
swappavtal med fonden påverkas fondens resultat negativt.
 Tredjepartsleverantörer (t.ex. motparter i swappaffärer eller bolagets
förvaringsinstitut) kan gå i konkurs och kan därmed inte fullgöra sina
betalningsskyldigheter till fonden eller återlämna tillgångar som
tillhör den.

 Fondens riskkategori är 5 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".

 Om indexleverantören upphör att beräkna indexet eller om fondens
tillstånd att följa indexutvecklingen avslutas kanske fonden måste
stängas.

 Handel med råvaruterminskontrakt kan vara extremt volatil.Det betyder
att kurserna på de terminskontrakt som ingår i indexet kan fluktuera
snabbt på grund av ett antal faktorer. Till dessa hör förhållandet mellan
utbud och efterfrågan, väder, jordbruk, handel, ekonomiska och
politiska händelser, teknisk utveckling, räntor och regeringens politik.

 Det finns ingen kapitalgaranti och inget skydd beträffande fondens
värde.Investerare kan förlora allt det kapital som de har investerat i
fonden.

 Om en motpart i swappaffärer inte längre vill eller kan fortsätta att ingå
swappavtal med fonden kan fonden inte längre följa indexet.

 Det är kanske inte alltid möjligt att köpa och sälja aktier/andelar på
en aktiebörs till priser som nära återspeglar NAV.

 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

0,16 %

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året
Resultatrelaterad avgift

0,00%

 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 2020. 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.

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

TIDIGARE RESULTAT
10

 Fonden har funnits sedan den 11 maj 2017.Den här andelsklassen har
funnits sedan den 11 maj 2017.
 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 kan vara ett otillförlitligt mått på framtida resultat.
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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 17 februari 2021.

