Central Investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.Det 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.Det anbefales at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF
Aktieklasse EUR Hedged Accumulating ETF - ISIN: IE000ZO4CUT7. Fonden er en afdeling i Legal & General UCITS ETF Plc
("selskabet").
Forvaltes af LGIM Managers (Europe) Limited, der indgår i Legal & General-koncernen ("Forvalteren")

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
 L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF
(“Fonden”) er en passivt forvaltet, børshandlet fon ("ETF"), der sigter
mod at spore resultaterne fra J.P. Morgan ESG CEMBI Broad
Diversified Custom Maturity Index ("Indekset") med fradrag af løbende
gebyrer og andre omkostninger forbundet med fondens drift.
 Fonden støtter en række miljømæssige og sociale karakteristika, der
opfyldes ved at følge indekset. Yderligere oplysninger om, hvordan
fonden opfylder sådanne karakteristika, findes i fondstillægget.
 Handel. Aktier i denne aktieklasse (“aktierne”) er denomineret i EUR,
og kan købes og sælges på børser af almindelige investorer gennem en
mellemmand (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 den tidsplan “Dealing Timetable”,
der offentliggøres på http://www.lgimetf.com.
 Indeks. Indekset måler resultaterne af visse vækstmarkedsobligationer
denomineret i US dollar med fast og variabel rente udstedt af
virksomheder fra vækstmarkedslande. Indekset tilbyder eksponering til
obligationer, der har mindst millioner USD i udestående udstedelser.
Obligationerne skal have mindst 2,5 års løbetid for at være berettiget til
optagelse i indekset og skal have mere end 6 måneders løbetid for at
forblive berettigede ved hver måneds genbalancering. Der er intet

kreditvurderingskriterie for inkludering i indekset. Indekset
genbalanceres hver måned på den sidste US-bankdag i måneden.
Indekset er udformet med henblik på at give eksponering til
værdipapirer fra udstedere, der opfylder visse miljømæssige, sociale
og ledelsesmæssige krav (“ESG”), der er fastlagt af
indeksudbyderen. Indekset anvender en ESG-scorings- og
screeningsmetode, der hælder i retning af udstedere, der er højere
placeret på ESG-kriterier og grønne obligationsudstedelser, og til at
tillægge mindre vægt til og udelukke udstedere, der ligger lavere.
Indekset udelukker udstedere med indkomst fra følgende brancher:
a) termisk kul, b) tobak og c) våben.
 Kopieringsmetode. Fonden vil primært investere i et repræsentativt
udsnit af de obligationer i Indekset, hvis risiko og resultater ligner
Indekset som helhed. Fonden kan også investere i 1) obligationer og
lignende værdipapirer, som ikke er indeksbestanddele, hvis risiko- og
resultatkarakteristika ligner karakteristikaene for obligationerne i
Indekset, og 2) afledte finansielle instrumenter (”derivater") (dvs.
investeringer, hvis kurs afhænger af obligationerne i Indekset og/eller
andre obligationer eller lignende værdipapirer).
 Udbyttepolitik.Denne Aktieklasse udbetaler ikke udbytte.Enhver
indtægt fra Fondens investeringer geninvesteres i Fonden.
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 Fonden vurderes til at ligge i kategori 4 på grund af karakteren af dens
investeringer og dens risici. Fondens rating er beregnet på grundlag af
historiske data og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikation for
Fondens fremtidige risikoprofil. Riskokategorien kan ændre sig over tid.
Den laveste kategori på ovennævnte skala betyder ikke "risikofri".
 Investeringer i virksomhedsobligationer på vækstmarkeder vil
eksponere Fonden for politisk, social og økonomisk ustabilitet i de
relevante lande.
 Investering i det kinesiske Interbank Bond Market via Bond Connect er
udsat for administrative risici. De regler og forskrifter, der regulerer
denne ordning, kan blive ændret med minimalt varsel og vil kunne blive
anvendt med tilbagevirkende kraft. Enhver suspension, de kinesiske
myndigheder gennemfører for handel med værdipapirer via Bond
Connect, vil have negative følger for erhvervelsen og afhændelsen af
fondens aktiver.
 Ændringer i valutakurser kan påvirke dit investeringsafkast negativt.
Valutasikring kan anvendes, men det garanteres ikke at eliminere
valutarisiko fuldstændigt.

 Ændringer i rentesatser har en betydelig indvirkning på
obligationskurser og Fondens værdi.
 Hvis en obligationsudsteder ikke betaler planlagte kuponudbytter
eller ikke tilbagebetaler en obligationshovedstol ved udløb (dvs.
"misligholder sine betalingsforpligtelser"), kan dette have en
betydelig indvirkning på Fondens værdi.
 Obligationsmarkeder kan være "illikvide" (dvs. have begrænset
handelsaktivitet), og det kan derfor være vanskeligt for Fonden at
opnå en rimelig kurs i forbindelse med købs- og salgstransaktioner.
 Tredjepartsleverandører (som f.eks. modparter, der indgår
derivataftaler med Fonden eller Selskabets depotbank) kan gå
konkurs og være ude af stand til at betale skyldige beløb til Fonden
eller returnere ejendom, som tilhører Fonden.
 Hvis indeksleverandøren ophører med at beregne Indekset, eller
hvis Fondens tilladelse til at følge Indekset ophører, er det muligt, at
Fonden skal lukkes.
 Det er ikke altid muligt at købe og sælge Aktier på en børs eller til
kurser, der nøje afspejler den indre værdi (NAV).
 Der er ingen kapitalgaranti eller beskyttelse af Fondens
værdi.Investorer kan miste hele den kapital, der er investeret i
Fonden.
 Der henvises til "Risikofaktorer" i Selskabets prospekt og det
fondsspecifikke bilag.

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%*

 Almindelige investorer (dvs. som køber og sælger aktier på børser)
bliver ikke afkrævet indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer fra
selskabets side, men kan blive afkrævet handelsomkostninger og
gebyrer af deres børsmægler.Kontakt venligst din børsmægler
og/eller din investeringsrådgiver for at få nærmere oplysninger om
sådanne 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).
 Læs mere om gebyrer i afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og
omkostninger") i selskabets prospekt og afsnittet "Dealing
Procedures" ("Handelsprocedurer") og "Dealing Information"
("Handelsinformation") i de fondsspecifikke bilag, som findes på:
http://www.lgimetf.com.

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

0,38%

Gebyrer taget fra aktieklassen over et år
Resultatbetinget honorar

Ingen

*Autoriserede deltagere, der handler direkte med Selskabet, skal
betale relevante transaktionsomkostninger.

TIDLIGERE RESULTATER
 Fonden har eksisteret siden 22 oktober 2020. Aktieklassen har
eksisteret siden 15 juli 2021.
 Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at give investorerne en nyttig
indikation om tidligere resultater.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
 Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
 Fonden er én i en række af afdelinger i Selskabet.Hver afdelings aktiver og passiver er i henhold til irsk lovgivning adskilt fra hinanden.Selv om
investorers og kreditorers rettigheder normalt er begrænset til aktiverne i hver enkelt afdeling, er Selskabet én juridisk enhed, der vil kunne have
aktiviteter i jurisdiktioner, som ikke anerkender en sådan adskillelse.
 Selskabet er hjemmehørende i Irland i skattemæssig henseende.Dette kan have en indvirkning på en investors personlige skattemæssige
stilling.Kontakt din investerings- eller skatterådgiver for vejledning omkring dine egne skatteforpligtelser.
 Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de
relevante dele i Selskabets prospekt.
 Yderligere information om Fonden og Aktieklassen kan findes i Selskabets prospekt og de fondsspecifikke bilag samt årsrapporten og
perioderegnskaberne (som udarbejdes for selskabet som helhed), som er tilgængelige på engelsk sammen med den senest tilgængelige NAV og
yderligere oplysninger om Fondens portefølje på: http://www.lgimetf.com.Disse dokumenter fås gratis på engelsk og visse andre sprog.
 Det er ikke tilladt at bytte aktier mellem denne Aktieklasse og andre Aktieklasser i Fonden og/eller andre afdelinger i Selskabet.
 En vejledende intra-dags indre værdi ("iNAV") for Aktieklassen kan findes på: https://www.solactive.com/.
 Oplysninger om forvalterens aktuelle politik vedrørende vederlag, herunder en beskrivelse af hvordan vederlag og andre fordele beregnes, og
navnene på de personer, som er ansvarlige for at tildele disse, kan ses på følgende websted: http://www.lgimetf.com.Der kan også anmodes om
en gratis papirudskrift fra forvalteren.

Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Virksomheden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 4 januar 2022.

