Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om fondet for investorer.Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.Dette er obligatorisk
informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoen ved å investere i dette fondet.Vi anbefaler at du leser
det, slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere eller ikke.

L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF
Aksjeklasse EUR Accumulating ETF – ISIN:IE00BKLTRN76. 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 Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF («Fondet»)
er et børsnotert fond («ETF») som tilstreber å spore utviklingen til
Foxberry Sustainability Consensus Europe Total Return Index
(«Indeksen»), med fradrag av de løpende gebyrene og andre
kostnader forbundet med å drive fondet.
 Omsetning.Andeler i denne andelsklassen (“andelene”) er pålydende
EUR og kan kjøpes og selges på børs av investorer som bruker en
mellommann (for eksempel en aksjemegler).Under normale
omstendigheter kan bare autoriserte deltakere kjøpe og selge andeler
direkte til og fra selskapet.Godkjente deltakere kan innløse sine
andeler ved behov i samsvar med "handelstidsplanen" som
offentliggjøres på http://www.lgimetf.com.
 Indeks.Indeksen er utviklet for å være et referanseindeks for
europeiske aksjer og måler resultatene til små, mellomstore og store
offentlig omsatte selskaper fra forskjellige europeiske land som
tilfredsstiller minimumskriterier knyttet til likviditet og størrelse
("underliggendeunivers ") og utelukker:(a) selskaper som driver med
tobakk eller kontroversielle våpen; (b) selskaper med betydelig
engasjement innenfor kulldrift; (c) selskaper med vesentlig grad av
foreldet realkapital; (d) de ti selskapene med høyest CO2utslippsintensitet i det underliggende universet; og (e) selskaper på en
svarteliste over aksjer som fastsettes av Foxberry Sustainability

Committee ("bærekraftskomiteen") i samsvar med retningslinjene
som er angitt i bærekraftskomiteens dokument (samlet betegnet som
"retningslinjene forutelukkelse").Listen over aksjer som ikke er
ekskludert i retningslinjene for utelukkelse ("kvalifiserteaksjer")
fastsettes av bærekraftskomiteen og blir lagt frem for
indeksadministratoren med tanke på inkludering i indeksen.Kvalifiserte
aksjer som er inkludert i det underliggende universet, anses å være
bestanddeler i indeksen.Bestanddelene vektes i henhold til deres "frittflytende markedsverdi", som er et mål på den totale markedsverdien av
andelen av et selskaps aksjer som omsettes offentlig (dvs. "er i flyt") i
aksjemarkedet, i motsetning til låste aksjer, som eies av tilretteleggere,
ledende ansatte, investeringsinteresser eller statlige myndigheter.
 Replikering.Fondet vil primært investere i selskaper som er
representert i indeksen i samme forhold som vektingen deres i
indeksen.Fondet kan også investere i (1) selskaper som ikke er
bestanddeler i indeksen og (2) finansielle derivater ("FDI") (dvs.
investeringer hvor kursene er basert på selskapene som er med i
indeksen og/eller andre selskaper).
 Utbyttepolitikk.Denne andelsklassen utbetaler ikke utbytte.Eventuell
inntekt som kan oppstå fra fondets investeringer, vil bli reinvestert i
fondet.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL
Høyere risiko

 Det kan skje at det ikke alltid er mulig å kjøpe og selge aksjer på en
børs eller til priser som avspeiler NAV nøyaktig.

Potensielt høyere avkastning

 Det gis ingen kapitalgaranti, og fondets verdi er ikke
beskyttet.Investorene kan miste all kapital som er investert i fondet.

Lavere risiko
Potensielt lavere avkastning
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 Fondet har en rangering på 6 pga. investeringenes natur og
risikoer.Rangeringen er beregnet på grunnlag av historiske data og
er kanskje ikke en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige
risikoprofil.Risikoklassifiseringen kan endres over tid.Den laveste
kategorien på skalaen over betyr ikke "risikofri".
 Tredjepartsleverandører (for eksempel motpartene som inngår FDIer med fondet eller selskapets depotmottaker) kan gå konkurs og
ikke klare å betale penger som fondet har til gode eller returnere
eiendom som tilhører fondet.
 Dersom indeksleverandøren stanser beregning av indeksen eller
dersom fondets lisens til å følge indeksen inndras, kan det skje at
fondet må stenges.

 Se "Risikofaktorer" i selskapets prospekt og fondssupplementet.

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
0,16 %
Gebyrer tatt fra aksjeklassen i løpet av et år
Resultathonorar

0,00 %

 Ordinære investorer (dvs. som kjøper og selger aksjer på aksjebørser)
belastes ikke inngangs- eller utgangsgebyrer av selskapet, men kan
bli belastet med handelskostnader og avgifter av sin aksjemegler.Ta
kontakt med din aksjemegler og/eller investeringsrådgiver for nærmere
opplysninger om slike gebyrer.
 De løpende gebyrene er et estimat av gebyrene som vil bli trukket fra
andelsklassen i løpet av et år. Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke
porteføljetransaksjonskostnader (med unntak av
transaksjonskostnader som betales til depositaren, som er inkludert).
 For mer informasjon om gebyrer, se "Gebyrer og utgifter" i selskapets
prospekt og avsnittene "Omsetningsprosedyrer" og
"Omsetningsinformasjon" i fondssupplementet, som er å finne
påhttp://www.lgimetf.com.

*Godkjente deltakere som handler direkte med selskapet vil betale
tilhørende transaksjonskostnader

HISTORISK AVKASTNING
 Fondet har eksistert siden 6. august 2019. Denne aksjeklassen har
eksistert siden 6. august 2019.
 Det er utilstrekkelige data for å gi en nyttig indikator av tidligere
utvikling til investorer.
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
 Fondets depotmottaker er The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin-filialen.
 Fondet er ett av en rekke underfond i selskapet.Aktiva og passiva i hvert underfond er skilt fra hverandre etter irsk lov.Selv om rettighetene til
investorer og kreditorer normalt er begrenset til aktivaene i hvert underfond, er selskapet ett rettssubjekt som kan arbeide i jurisdiksjoner som
kanskje ikke anerkjenner et slikt skille.
 Selskapet er hjemmehørende i Irland av skattemessige årsaker.Dette kan ha innvirkning på din personlige beskatning.Ta kontakt med din
investerings- eller skatterådgiver for råd om din egen skatt.
 Forvalteren kan kun holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av
selskapets prospekt.
 Ytterligere informasjon om fondet og andelsklassen er å finne i selskapets prospekt og fondssupplement samt års- og delårsregnskapet (som
utarbeides for selskapet som helhet), som er tilgjengelig, i tillegg til den nyeste tilgjengelige NAV for andelsklassen samt detaljer om fondets
portefølje, påhttp://www.lgimetf.com.Disse dokumentene er gratis tilgjengelig på engelsk og enkelte andre språk.
 Bytte av andeler mellom fondet og andre andelsklasser i fondet og/eller andre underfond i selskapet, er ikke tillatt.
 En indikativ intradag substansverdi («iNAV») for aksjeklassen er tilgjengelig på: https://www.solative.com/.
 Detaljer av forvalterens oppdaterte policy med hensyn til honorar, blant annet en beskrivelse av hvordan honorarer og fortjenester er beregnet og
identitetene til personene som er ansvarlige for å tildele disse, kan hentes på følgende nettsted:http://www.lgimetf.com.En papirutgave er også
gratis tilgjengelig fra forvalteren på forespørsel.

Forvalteren er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken.
Selskapet er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per. 15 juli 2020.

