Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over 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, zodat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

L&G Clean Water UCITS ETF
Aandelenklasse USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BK5BC891. Het Fonds is een subfonds van Legal & General UCITS ETF Plc (het
“Bedrijf”).
Beheerd door LGIM Managers (Europe) Limited, lid van de Legal & General-groep (de "Beheerder")

DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID
 Het L&G Clean Water UCITS ETF (het “Fonds”) is een op de beurs
verhandeld fonds (“ETF”) dat ernaar streeft om de prestaties van de
Solactive Clean Water Index NTR (de “Index”) te volgen en is
onderhevig aan aftrek van lopende kosten en andere kosten die
verband houden met het beheer van het Fonds.
 Handel.Aandelen in deze Aandelenklasse (de “Aandelen”) luiden in
USD en kunnen worden gekocht en verkocht op aandelenbeurzen door
gewone beleggers via een tussenpersoon (bijv.
effectenmakelaar).Onder normale omstandigheden kunnen alleen
Geautoriseerde Participanten Aandelen direct bij het Bedrijf kopen en
verkopen.Geautoriseerde Participanten kunnen hun Aandelen op
verzoek laten terugkopen in overeenstemming met de “Dealing
Timetable” (Handelsplanning) die is gepubliceerd op
http://www.lgimetf.com.
 Indexbeschrijving:De index bestaat uit bedrijven die zijn genoteerd
aan verschillende aandelenbeurzen in de wereld en die expertise
hebben in het leveren van bepaalde diensten op het gebied van onder
meer, maar niet alleen, “technologie”, “digitaal”, “nutsvoorzieningen”
en/of “bouwkunde” voor de internationale watersector (de “Aan Water
Gerelateerde Diensten”) en een bepaald deel van de omzet verkrijgen
uit de levering van Aan Water Gerelateerde Diensten.Een bedrijf komt
alleen in aanmerking voor opname in de Index indien het voldoende

omvang heeft (bepaald op basis van de totale marktwaarde van zijn
aandelen) en voldoende “liquide” is (meting hoe actief zijn aandelen
dagelijks worden verhandeld).Het universum van bedrijven op basis
waarvan de Indexselectie wordt gemaakt, wordt jaarlijks in maart
ververst.Alle bestanddelen van de Index worden even zwaar gewogen
binnen de Index, waarbij bepaalde liquiditeitsaanpassingen worden
uitgevoerd om te verzekeren dat minder liquide effecten niet
oververtegenwoordigd zijn in de Index.
 Replicatie.Het Fonds zal hoofdzakelijk direct in de in de Index
aanwezige effecten beleggen in dezelfde verhoudingen als hun
wegingen in de Index.Het fonds kan ook beleggen in (1) bedrijven die
geen onderdeel uitmaken van de Index en die soortgelijke risico- en
prestatiekenmerken hebben als de bedrijven die in de Index zijn
opgenomen en (2) afgeleide financiële instrumenten (“FDI’s”) (d.w.z.
beleggingen waarvoor de prijzen zijn gebaseerd op de bedrijven die in
de Index zitten en/of andere dergelijke bedrijven).Aanpassingen aan de
portefeuille van het Fonds, inclusief die als gevolg van het opnieuw
samenstellen van de Index, brengen transactiekosten met zich mee.
 Dividendbeleid.Deze Aandelenklasse beoogt geen dividenden uit te
keren.Enig inkomen dat kan voortvloeien uit de beleggingen van het
Fonds wordt opnieuw in het Fonds belegt.
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 Het Fonds is ingedeeld in categorie 6 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.
 Omdat de Index zeer kleine, kleine en middelgrote beursgenoteerde
bedrijven omvat, is het Fonds onderhevig aan het risico dat
dergelijke bedrijven gevoeliger zijn voor negatieve zakelijke of
economische gebeurtenissen en grotere en meer onvoorspelbare
prijsveranderingen dan grotere bedrijven of de aandelenmarkt als
geheel.
 Het Fonds is onderhevig aan risico’s verbonden met op technologie
gerichte bedrijven die met name gevoelig zijn voor snelle
technologische ontwikkelingen (die hun producten verouderd
kunnen maken), overheidsregels en concurrentie van binnenlandse
en buitenlandse concurrenten die lagere productiekosten kunnen
hebben. Dergelijke bedrijven kunnen ook moeite hebben met het
vastleggen en behouden van patenten, auteursrechten,
handelsmerken en bedrijfsgeheimen met betrekking tot hun
producten, wat hun waarde negatief kan beïnvloeden.
 Externe dienstverleners (zoals wederpartijen die FDI’s met het
Fonds of de bewaarnemer van het Bedrijf aangaan) kunnen failliet
gaan of nalaten de aan het Fonds verschuldigde bedragen te
betalen of om aan het Fonds behorend eigendom terug te geven.
 Indien de Indexaanbieder de Index niet langer berekent of als de
licentie van het Fonds om de Index te volgen wordt ingetrokken,
moet het Fonds mogelijk worden opgeheven.

 Het is niet altijd mogelijk om Aandelen op een aandelenbeurs of
tegen een koers te kopen of verkopen die de intrinsieke waarde
nauwgezet weerspiegelt.
 Er is geen kapitaalgarantie of -bescherming met betrekking tot de
waarde van het Fonds.Beleggers kunnen al het in het Fonds
belegde kapitaal verliezen.
 Zie het hoofdstuk “Risk Factors” (Risicofactoren) van de Prospectus
van het Bedrijf en het Fondssupplement.

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
0,51 %
Kosten onttrokken aan de Aandelenklasse gedurende een jaar
Prestatievergoeding

0,00%

* Geautoriseerde Participanten die direct met het Bedrijf handelen,
betalen de bijbehorende transactiekosten

 Aan gewone beleggers (d.w.z. die de Aandelen op aandelenbeurzen
kopen en verkopen) worden door het Bedrijf geen instap- of
uitstapkosten in rekening gebracht. Wel kunnen handelskosten en vergoedingen in rekening worden gebracht door hun
effectenmakelaar.Informeer bij uw effectenmakelaar en/of
beleggingsadviseur voor meer informatie over dergelijke kosten.
 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).
 Zie voor meer informatie over de kosten het hoofdstuk “Fees and
Expenses” (Kosten en uitgaven) van de Prospectus van het Bedrijf en
de hoofdstukken “Dealing Procedures” (Handelsprocedures) en
“Dealing Information” (Handelsinformatie) van het Fondssupplement.
Deze zijn beschikbaar op: http://www.lgimetf.com.

IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN
 Het Fonds bestaat sinds 17 juni 2019.Deze Aandelenklasse bestaat
sinds 17 juni 2019.
 Er zijn onvoldoende gegevens om beleggers een bruikbare indicatie te
kunnen geven van de in het verleden behaalde resultaten.
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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 verschillende subfondsen van het Bedrijf.De activa en passiva van elk subfonds zijn op grond van de Ierse wet van elkaar
gescheiden.Hoewel de rechten van beleggers en schuldeisers normaliter worden beperkt tot de activa van elk subfonds, is het Bedrijf een enkele
rechtspersoon die actief kan zijn in jurisdicties die een dergelijke scheiding niet erkennen.
 Het Bedrijf is gevestigd in Ierland voor belastingdoeleinden.Dit kan van invloed zijn op uw persoonlijke fiscale situatie.Informeer bij uw beleggingsof belastingadviseur voor advies over uw fiscale verplichtingen.
 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 in het Prospectus van het Bedrijf is.
 Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse vindt u in de Prospectus van het Bedrijf en het Fondssupplement en de jaarlijkse en
tussentijdse financiële verslagen (die voor het Bedrijf als geheel worden opgesteld). Deze zijn naast de laatst beschikbare intrinsieke waarde voor
de Aandelenklasse en details over de portefeuille van het Fonds te vinden op: http://www.lgimetf.com.Deze documenten zijn kosteloos
beschikbaar in het Engels en bepaalde andere talen.
 Wisselen van aandelen tussen deze Aandelenklasse en andere aandelenklassen van het Fonds en/of andere subfondsen van het Bedrijf is niet
toegestaan.
 Een indicatieve intrinsieke intradaywaarde (“iIW”) voor de Aandelenklasse kunt u vinden op: https://www.solactive.com/.
 Details van het bijgewerkte beleid van de Beheerder ten aanzien van vergoedingen, inclusief een beschrijving van de wijze waarop vergoedingen
en voordelen worden berekend en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen hiervan, zijn op de volgende website
te vinden: http://www.lgimetf.com.Tevens kan bij de Beheerder kosteloos een papieren versie worden opgevraagd.

De Beheerder heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
Het Bedrijf heeft een vergunning in Ierland en staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 15 juli 2020.

