Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds.Het is geen marketingmateriaal.De verstrekte informatie is bij
wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds.Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF
Aandelenklasse USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BD87PT75. Het Fonds is een subfonds van Legal & General UCITS ETF Plc (de
"Maatschappij").
Beheerd door LGIM Managers (Europe) Limited, lid van de Legal & General-groep (de "Beheerder")

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
 Het L&G Foxberry US Large Cap Floored UCITS ETF (het “Fonds") is
een exchange-traded fund ("ETF") dat ernaar streeft de prestaties van
de Foxberry Floored Beta US Large Cap @80% TR Index (de "Index")
te volgen, onder aftrek van de lopende en andere kosten die
samenhangen met het fondsbeheer.
 Transacties.Aandelen in deze Aandelenklasse (de "Aandelen") luiden
in USD en kunnen via een intermediair (bijvoorbeeld een
effectenmakelaar) door gewone beleggers op beurzen worden gekocht
en verkocht.Onder normale omstandigheden kunnen alleen
Geautoriseerde Participanten Aandelen direct bij het Bedrijf kopen en
verkopen.Geautoriseerde Participanten kunnen hun Aandelen laten
terugkopen volgens het tijdschema dat u kunt vinden op
http://www.lgimetf.com.
 Index.De Index biedt blootstelling aan een selectie van de grootste
beursgenoteerde bedrijven in de VS (de “Onderliggende Markt”) en
behoudt een beschermde “ondergrens” van 80% van de hoogste
waarde in een voortschrijdende periode van twaalf
maanden.Indexsamenstelling:(1) De S&P 500-indexfuture wordt
geselecteerd om de Onderliggende Markt (de “Indexfuture”) te
vertegenwoordigen.(2) De Indexfuture wordt elk kwartaal
“doorgewenteld” (i.e. de Indexfuture die zijn vervaldatum nadert wordt
verkocht en er wordt een nieuwe met een latere vervaldatum gekocht)
zodat de Index te allen tijde zijn blootstelling aan de Onderliggende
Markt behoudt.(3) De blootstelling aan de Indexfuture wordt op
regelmatige tijdstippen aangepast (i.e. verhoogd of verlaagd) met het
oog op een vooraf bepaald risiconiveau.Het risico wordt gemeten ten
opzichte van de historische “volatiliteit” van de Indexfuture (i.e. de mate
waarin de prijs van de Indexfuture in de loop van de tijd schommelt).(4)
De Index maakt gebruik van callopties om blootstelling te verkrijgen
aan (i.e. deel te nemen aan) de voor risico gecorrigeerde blootstelling

aan de Indexfuture en om een beschermde drempel aan te houden van
80% van de hoogste waarde in een voortschrijdende periode van
twaalf maanden.De Index kan op elk moment een totale blootstelling
hebben van maximaal 354% aan de Indexfuture (het bedrag waarmee
de blootstelling aan de Indexfuture 100% overschrijdt, is een
zogenaamde toenemende blootstelling met hefboomwerking).Een
“indexfuture” is een overeenkomst tussen twee partijen om een
bepaalde hoeveelheid blootstelling aan een financiële index te kopen of
te verkopen aan een bepaalde prijs en op een bepaalde datum in de
toekomst.Een “calloptie” is een overeenkomst die de koper het recht
geeft een overeengekomen aantal indexfutures te kopen van de
verkoper op een bepaalde datum in de toekomst voor een bepaalde
prijs.
 Replicatie.Om het Fonds blootstelling te bieden aan de Index, sluit het
Bedrijf eerst totaalrendementswapovereenkomsten af met
"swaptegenpartijen" (i.e. investeringsbanken) op grond waarvan het
Fonds de financiële prestaties van de Index ontvangt en
transactiekosten betaalt.Op basis van de swapovereenkomsten
ontvangt het Fonds betalingen van de swaptegenpartijen wanneer de
Index stijgt, en maakt het Fonds betalingen aan de swaptegenpartijen
over wanneer de Index daalt.Via swaps kan het Fonds de stijgingen en
dalingen van de Index efficiënt volgen zonder dat het de onderdelen
van de Index hoeft te kopen.De swapovereenkomsten zijn "niet
gedekt". Dat betekent dat het Fonds al het inschrijvingsgeld van de
belegger aanhoudt (in plaats van het over te dragen aan de
swaptegenpartij) en het herbelegt in een gediversifieerde portefeuille
van activa met een lage risicograad.
 Dividendbeleid.Deze Aandelenklasse beoogt geen dividenden uit te
keren.Alle opbrengsten die voortkomen uit de beleggingen van het
Fonds, worden in het Fonds herbelegd.
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 Het Fonds is ingedeeld in categorie 5 vanwege de aard van zijn
beleggingen en zijn risico's.De risico-rendementscategorie van het
Fonds wordt berekend op basis van historische gegevens en is
mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige
risicoprofiel van het Fonds.De risicocategorie kan in de loop van de
tijd veranderen.De laagste risicocategorie betekent niet dat er
sprake is van een risicoloze belegging.
 Hoewel de Index een beschermingsniveau van 80% van zijn
hoogste waarde in elke voortschrijdende periode van twaalf
maanden kent, kan de IW van het Fonds tot onder de 80% van
zijn hoogste waarde in die periode dalen vanwege de lopende
kosten en andere uitgaven die ten laste komen van het Fonds,
maar die geen invloed hebben op de Index.Er is derhalve geen
kapitaalgarantie en de IW van het Fonds zelf wordt niet
beschermd.
 In tijden waarin de Amerikaanse Federal Funds Rate (FEDL01)
negatief is, heeft het Fonds te maken met een incrementele
kostenstijging die geen invloed heeft op de Index.In dat geval
blijft het Fonds verder achter op de Index.
 Er mag niet van worden uitgegaan dat de Index in lijn met de
onderliggende Indexfuture presteert vanwege het risicobeheer
en de hefboomkenmerken van de Index, waardoor deze
gevoeliger is voor koersschommelingen van de Indexfuture.

 Als een swaptegenpartij het Fonds geen swaps meer wil of kan
bieden, kan het Fonds de Index mogelijk niet meer volgen en moet
het Fonds mogelijk worden gesloten.
 Externe serviceproviders (zoals swaptegenpartijen of de bewaarder
van de Maatschappij) kunnen failliet gaan en niet meer in staat zijn
geld te betalen dat zij aan het Fonds zijn verschuldigd of
eigendommen van het Fonds te retourneren.
 Als de Indexprovider stopt met de Index of als de licentie van het
Fonds om de Index te volgen wordt beëindigd, moet het Fonds
mogelijk worden gesloten.
 Het kan zijn dat het niet altijd mogelijk is om Aandelen op een beurs
te kopen en te verkopen, of te kopen en te verkopen tegen koersen
die de IW nauwkeurig benaderen.
 Er is geen kapitaalgarantie en de IW van het Fonds wordt niet
beschermd.Beleggers kunnen het kapitaal dat ze in het Fonds
beleggen, volledig verliezen.
 Raadpleeg de sectie "Risk Factors" in het Prospectus van de
Maatschappij en het Supplement van het Fonds.

KOSTEN VOOR DIT FONDS
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten
verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden
gebracht
Instapvergoeding
0,00%*
Uitstapvergoeding
0,00%*
Dit is het maximum dat van uw inleg kan worden afgetrokken
voordat uw geld wordt belegd of voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald.
Kosten onttrokken aan de Aandelenklasse gedurende een jaar
Lopende kosten
0,19 %
Kosten onttrokken aan de Aandelenklasse gedurende een jaar
Prestatievergoeding

Geen

 De Maatschappij rekent gewone beleggers (dat wil zeggen beleggers
die Aandelen kopen en verkopen op beurzen) geen instap- of
uitstapvergoedingen aan, maar mogelijk moeten zij handelskosten en vergoedingen betalen aan hun aandelenbroker.Neem voor meer
informatie over dergelijke vergoedingen contact op met uw
aandelenbroker en/of uw beleggingsadviseur.
 Het cijfer van de lopende kosten is een raming van de kosten die in de
loop van een jaar aan de Aandelenklasse worden onttrokken. Het
cijfer voor lopende kosten is exclusief portefeuilletransactiekosten (met
uitzondering van transactiekosten betaald aan de Bewaarder, omdat
die zijn inbegrepen).
 Raadpleeg voor meer informatie over kosten de sectie "Fees and
Expenses" in het Prospectus van de Maatschappij en de secties
"Dealing Procedures" en "Dealing Information" in het Supplement van
het Fonds. Deze kunt u vinden op http://www.lgimetf.com.

*Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met de Maatschappij
handelen, betalen de voor hen geldende transactiekosten.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
 Het Fonds bestaat sinds 23 februari 2017.Deze Aandelenklasse
bestaat sinds 23 februari 2017.
 Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare indicatie
van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.
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PRAKTISCHE INFORMATIE
 De bewaarder van het Fonds is The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch.
 Het Fonds is een van de subfondsen van de Maatschappij. Op grond van de Ierse wet zijn de activa en passiva van de subfondsen van elkaar
gescheiden. Hoewel de rechten van beleggers en schuldeisers zich gewoonlijk beperken tot de activa van elk afzonderlijk subfonds, is de
Maatschappij één rechtspersoon die actief kan zijn in rechtsgebieden waar een dergelijke scheiding niet wordt erkend.
 De Maatschappij is voor belastingdoeleinden gevestigd in Ierland. Dit kan invloed hebben op uw persoonlijke belastingsituatie. Vraag bij uw
beleggings- of belastingadviseur om informatie over uw eigen belastingverplichtingen.
 De Beheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in
overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van de Maatschappij is.
 Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse kunt u vinden in het Prospectus van de Maatschappij en het Supplement van het Fonds en
in de jaarverslagen en tussentijdse cijfers (die voor de Maatschappij als geheel worden opgesteld), die, samen met de laatst beschikbare IW voor
de Aandelenklasse, en informatie over de portefeuille van het Fonds, verkrijgbaar zijn via http://www.lgimetf.com. Deze documenten zijn
kosteloos verkrijgbaar in het Engels en in enkele andere talen.
 Het is niet toegestaan om aandelen te ruilen tussen deze Aandelenklasse en andere aandelenklassen van het Fonds en/of andere subfondsen van
de Maatschappij.
 Details over het actuele beleid van de Beheerder ten aanzien van beloningen, inclusief een beschrijving van hoe de beloningen en bijkomende
voorwaarden worden vastgesteld en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de vaststelling ervan, zijn te raadplegen op de
volgende website: http://www.lgimetf.com.Een papieren exemplaar is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.

Aan de Beheerder is in Ierland vergunning verleend en deze staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
Aan de Maatschappij is in Ierland vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 31 maart 2020.

