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Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold 
til  lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici,  omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at 
sammenligne det med andre produkter.

Produkt
Fondens navn: L&G Global Equity UCITS ETF
Aktieklassens navn: USD Accumulating ETF
Producentens  navn:  LGIM  Managers  (Europe)  Limited,  en  del  af  Legal  &  
General Group
Aktieklassens ISIN: IE00BFXR5S54

Dette PRIIP er godkendt i Irland
Websted: https://www.fundcentres.lgim.com/
Telefon: +44 (0) 203 124 3277
Myndighed: Central Bank of Ireland
Produktionsdato
:

2022-12-26

Hvad dette produkt drejer sig om?
Type: Investeringsfonden er en underfond i Legal & General UCITS ETF Plc ("selskabet"), et investeringsselskab af paraplytypen med variabel kapital 

og adskilt ansvar mellem fondene. Fonden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.

Løbetid: Der er ingen fast løbetid.

Mål: Fonden er en passivt forvaltet og børshandlet fond, der sigter mod at følge resultaterne af Solactive Core Developed Markets Large and Mid 
Cap USD Index NTR ("indekset") med fradrag af løbende gebyrer og andre omkostninger forbundet med driften af fonden.Fonden fremmer et 
udvalg af miljømæssige og sociale karakteristika, hvilket sker ved at følge indekset.  Aktierne i aktieklassen ("aktierne") er udstedt i USD, og 
almindelige investorer kan købe og sælge aktierne på børser gennem en formidler (f.eks. en børsmægler). Under normale omstændigheder er 
det kun autoriserede deltagere, der kan købe og sælge aktier direkte hos selskabet.  Godkendte deltagere kan indløse deres aktier efter 
anmodning  i  henhold  til  "handelstidsplanen",  der  offentliggøres  på  http://www.lgim.com.Indekset  er  udformet  med henblik  på  at  være 
benchmark for de globalt udviklede aktiemarkeder og måler resultaterne fra large cap- og mid cap-virksomheder, der handles offentligt i flere 
lande  med  udviklede  markeder,  som  opfylder  minimumskriterierne  for  likviditet  og  størrelse,  samt  udelukker  virksomheder,  der:  (a)  
beskæftiger  sig  med  ren  kulminedrift,  (b)  er  involveret  i  produktion  af  kontroversielle  våben,  såsom  klyngevåben,  personelminer  eller  
biologiske og kemiske våben eller (c) i en sammenhængende periode på tre år er blevet klassificeret som i strid med mindst ét af FN's Global 
Compact-principper. Fonden vil primært investere direkte i de værdipapirer, der er repræsenteret i indekset, i tilsvarende forhold som deres 
vægtning i indekset. Fonden kan også investere i (1) virksomheder, som ikke er indeksbestanddele, der har lignende karakteristika i forbindelse 
med risiko resultater som virksomheder i indekset og (2)  afledte finansielle instrumenter.Denne aktieklasse har ikke til hensigt at udbetale 
udbytte. Enhver indtægt, som kan komme fra fondens investeringer geninvesteres i fonden.

Påtænkt 
detailinvestor:

ETF'en er beregnet til investorer, der ønsker vækst af en investering i globale virksomhedsaktier fra udviklede markeder. Selvom investorerne 
til enhver tid kan trække deres penge ud, er denne fond muligvis ikke egnet for dem, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem 
år. Fonden er ikke beregnet til investorer, som ikke kan tåle mere end et minimalt tab på deres investering.

Hvilken risiko er der, og hvilket afkast kan jeg få?

1 2 3 4 5 6 7

Typisk lavere afkast Typisk højere afkast

Lavere risiko Højere risiko

Denne risikoindikator forudsætter, at du beholder produktet i 5 
år. Den reelle risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et 
tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.
Du vil måske have svært ved at sælge dit produkt, eller du er 
måske  nødt  til  at  sælge  til  en  pris,  der  får  betydelige  
konsekvenser for, hvor meget du får tilbage.

Den summariske risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette 
produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt 
det er, at produktet vil miste penge på grund af udsving på markederne, 
eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som klasse 5 ud af 7, som er en middelhøj 
risikoklasse.

 

Fondens værdi kan påvirkes af risici, der ikke er medtaget i SRI, herunder 
konkurs  hos  en  modpart,  depositar,  udsteder  eller  indeksudbyder  samt  
afledt brug.



Resultatscenarier
Investering 10.000 USD    
Scenarier  1 år 5 år (Anbefalet investeringsperiode)

Stressscenarie Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger 1,230.0 USD 960.0 USD

Gennemsnitligt afkast hvert år -87.7% -37.4%

Ufordelagtigt scenarie Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger 8,570.0 USD 8,570.0 USD

Gennemsnitligt afkast hvert år -14.3% -3.0%

Moderat scenarie Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger 11,150.0 USD 16,170.0 USD

Gennemsnitligt afkast hvert år 11.5% 10.1%

Fordelagtigt scenarie Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger 15,380.0 USD 20,690.0 USD

Gennemsnitligt afkast hvert år 53.8% 15.7%

Minimum: Der findes intet garanteret minimumsafkast. Du kan miste en del af eller hele din investering.

Ufordelagtigt scenarie: 30-06-2021 til 30-06-2022
Moderat scenarie: 30-06-2013 til 30-06-2018
Fordelagtigt scenarie: 31-10-2016 til 31-10-2021

Denne tabel viser de penge, du kan få tilbage i de kommende 5 år ved forskellige scenarier, hvis det antages, at der investeres 10.000,00 USD.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for 
produktet inden for de seneste 10 år. De viste scenarier er fiktive og er baseret på tidligere resultater og på visse antagelser. Markederne kan udvikle sig meget 
forskelligt i fremtiden.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. 
Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.

Den fremtidige markedsudvikling kan ikke forudsiges præcist. De viste scenarier er kun en indikator for nogle af de mulige resultater baseret på de seneste 
afkast. De reelle afkast kan være lavere.

Hvad sker der, hvis LGIM Managers (Europe) Limited ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Hvis LGIM Managers (Europe) Limited misligholder sine betalingsforpligtelser, vil investorerne i fonden ikke realisere finansielle tab. Dog er værdien af en 
investering og den indkomst, der fås heraf, ikke garanteret, og kan falde såvel som stige. Du kan risikere ikke at få dit oprindeligt investerede beløb tilbage. 
Fonden dækkes ikke af en investorgarantiordningen.

Hvilke omkostninger er der?
Reduktionen i  udbytte  (RIY)  viser,  hvilken  indflydelse  de  samlede omkostninger,  du  betaler,  vil  have  på  det  investeringsafkast,  du  kan  få.  De  samlede 
omkostninger tager højde for engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.

De beløb, der er vist her, er de kumulative omkostninger ved selve produktet for investeringsperioderne. De omfatter potentielle sanktioner for tidlig exit. Det 
antages i tallene, at du investerer 10.000,00 USD. Tallene er estimerede og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og 
hvor  længe  du  beholder  produktet.  De  beløb,  der  vises  her,  er  fiktive  og  baseret  på  et  eksempel  på  investeringsbeløb  og  forskellige  mulige  
investeringsperioder.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om 
beløbet.

Disse tal  omfatter det maksimale distributionsgebyr,  som den person, der sælger produktet,  kan opkræve. Denne person vil  oplyse dig om det faktiske 
distributionsgebyr.

Vi har antaget:
- I løbet af det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig
som vist i det moderate scenarie.
– Der investeres 10.000/1.000 USD pr. år.

Investering 10.000 USD Hvis du indløser efter 1 år Hvis du indløser efter 5 år

Omkostninger i alt 11.00 USD 90.00 USD

Årlig afkastforringelse (RIY) 0.11% 0.12%



Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:
–     De forskellige typer omkostningers indvirkning hvert år på det investeringsafkast, som du kan få ved udgangen af den anbefalede investeringsperiode.
–     Hvad de forskellige omkostningskategorier betyder.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit Ved exit efter 1 år

Oprettelsesomkostninger 0,00 % Der er ikke noget oprettelsesgebyr tilknyttet produktet.
 

0.00 USD

Exitomkostninger 0,00 % Der er ikke noget exitgebyr tilknyttet produktet. 0.00 USD

Løbende omkostninger afholdt hvert år

Forvaltningsgebyrer og andre 
administrations- eller 
driftsomkostninger

0,10 % af værdien af din investering pr. år. 10.00 USD

Transaktionsomkostninger 0,01 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved 
køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb 
vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.

1.20 USD

Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser

Resultatgebyrer og carried interest 0,00 % Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt. 0.00 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
En investor kan beholde sin investering i en hvilken som helst periode, men 5 år anbefales.

Den anbefalede investeringsperiode på 5 år er kun valgt som eksempel. Aktieinvesteringer bør ses som langsigtede investeringer, men der er ingen minimum 
(eller  maksimum)  investeringsperiode  for  aktierne.  Aktierne  kan  sælges  af  almindelige  investorer  gennem  en  formidler  (f.eks.  en  børsmægler),  når  de  
markeder, hvor de handles, er åbne. En formidler vil sandsynligvis beregne sig en kommission for køb og salg.

Den ovennævnte periode er defineret i henhold til produktets karakteristika.

Hvordan kan jeg klage?
Klager kan indsendes skriftligt til complaints@lgim.com eller til LGIM Managers (Europe) Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, DO2 R296, Ireland.

Anden relevant information
Yderligere  oplysninger  om fonden,  herunder  tidligere  resultatscenarier,  som kræves i  henhold til  PRIIP-forordningen,  kan findes  på www.lgim.com.  Der  
foreligger ikke tilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere resultater. Fondens prospekt og års- og halvårsrapport kan også findes der på 
engelsk og visse andre sprog. Dette dokument med central investorinformation opdateres mindst hver 12. måned. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal 
forholde dig, bør du søge uafhængig finansiel rådgivning.


