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. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret
beslutning om eventuel investering.

Global X Uranium UCITS ETF ("fonden"),
En afdeling af Global X ETFs ICAV ("ICAV")
USD akkumulerende aktieklasse, IE000NDWFGA5

Fonden forvaltes af Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited ("forvalteren")

Mål og retningslinjer for investering
Fondens investeringsmål er at skabe investeringsresultater, der, før
gebyrer og udgifter, generelt nøje svarer til pris- og afkastudviklingen for
Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index
("indekset").

normal forretning.
Mere information om fondens retningslinjer for investering og
strategi kan ses i afsnittene ”Investment Objective” og ”Investment
Policy” i fondstillægget.

Fonden investerer mindst 80% af de samlede aktiver i værdipapirer i
virksomheder, der er aktive inden for uranindustrien i form af minedrift,
forædling, udvinding, produktion af udstyr til uranindustrien, teknologi i
forbindelse med uranindustrien eller produktion af atomkomponenter.
Desuden kan fonden investere i virksomheder, der ikke opnår en
væsentlig procentdel af indtægterne fra aktiviteter, der er relateret til
uranindustrien, men som oparbejder store absolutte indtægter fra
uranindustrien (herunder særligt uranminedrift, udvinding af uran, fysiske
uraninvesteringer, teknologi i forbindelse med uranindustrien eller
produktion af atomkomponenter).
Når det ikke er muligt eller praktisk at fortsætte med at ligge inde med alle
de værdipapirer, der er del af indekset, kan fonden investere i
depotbeviser, der angår enten de pågældende værdipapirer i indekset
eller aktier af ovennævnte type, samt finansielle derivater ("FDI’er"),
nemlig samlet udbytte af "ufinansierede"OTC-swaps og børshandlede
aktiefutures til investeringsformål.
Fonden kan indgå i værdipapirudlånstransaktioner, investere i genkøb og
tilbagekøbstransaktioner og kortvarige ordninger for kollektive
pengemarkedsinvesteringer med henblik på effektiv porteføljeforvaltning.
For akkumulerende aktier vil indtægter automatisk blive geninvesteret i
fonden og komme til udtryk i indre værdi pr. aktie.
Investorer kan købe eller sælge aktier i fonden på enhver arbejdsdag.
Arbejdsdag betyder en dag, hvor New York Stock Exchange er åben for
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Den ovennævnte indikator er baseret på historiske data og er muligvis ikke en
pålidelig indikation for fondens fremtidige risikoprofil. Den viste risikokategori
er ikke garanteret og kan ændre sig over tid. Den laveste kategori betyder ikke
en risikofri investering.
Denne fond er i risikokategori 7 på grund af rækkevidden og hyppigheden af
kursbevægelser (dvs. volatiliteten) for de underliggende investeringer, som
fonden refererer til, og som muligvis ikke er en pålidelig indikator for
aktieklassens fremtidige risikoprofil.
Fonden tilbyder ingen kapitalgaranti eller -beskyttelse.
Fonden kan være udsat for risici, som ikke er inkluderet i beregningen af
risiko/afkastindikator. De vigtigste risikofaktorer er:
Risici i forbindelse med investering i uranminedrift: Værdipapirerne i
fondens portefølje kan være væsentligt eksponeret for virkningerne af det
konkurrencemæssige pres, der er i branchen for uranminedrift og prisen på
uran. Prisen på uran kan påvirkes af ændringer i inflation, rente, pengepolitik,
økonomiske forhold og politisk stabilitet. Prisen på uran kan svinge væsentligt
i løbet af korte perioder, og derfor er fondens aktiekurs mere volatil, end
tilfældet er for andre investeringstyper. Desuden kan virksomheder, der driver
uranminedrift, i høj grad påvirkes af importkontrol, den globale konkurrence,
ansvar for miljøskader, ressourceudtømning og pålagte udgifter til
sikkerhedsudstyr og forureningsbegrænsende udstyr. Den primære
efterspørgsel efter uran stammer fra atomenergisektoren, der anvender uran
som brændstof på atomkraftværker. Efterspørgslen efter atomenergi kan være
behæftet med betydelig risiko som følge af blandt andre risici: hændelser og
ulykker, sikkerhedsovertrædelser, ondsindede handlinger eller terror, flystyrt,
naturkatastrofer (f.eks. oversvømmelse eller jordskælv), udstyrsfejl eller
fejlhåndtering under opbevaring, håndtering, transport, bearbejdning eller
behandling af stoffer og atommateriale.
Markedsrisiko: Risikoen for, at markedet falder i værdi med muligheden for,
at de pågældende ændringer vil være kraftige og uforudsigelige.
Operationel risiko (herunder sikring af aktiver): Fonden og dens aktiver
kan komme ud for væsentlige tab som følge af teknologi-/systemfejl,
menneskelige fejl, tilsidesættelse af retningslinjer og/eller forkert
værdiansættelse af enheder. Den sociale, politiske og økonomiske udvikling
og lovgivningen er forskellige fra region til region. Ændringer i disse kan
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påvirke fonden, f.eks. ændringer, der måtte forekomme på grund af
Storbritanniens udtræden af EU (Brexit).
Risici forbundet med muligheden for at følge et indeks:
Transaktionsomkostninger og andre gebyrer og omkostninger, der skal
afholdes af fonden, samt valutakursfaktorer, hvor de underliggende aktier er
denomineret i en anden valuta end basisvalutaen, eller valutaen for enhver
aktieklasse, vil sandsynligvis påvirke en fonds mulighed for at følge indeksets
resultater.
Likviditetsrisiko: Fonden kan investere i værdipapirer, der på grund af
negative markedsforhold kan blive vanskelige at sælge eller muligvis skal
sælges til en ugunstig pris. Dette kan påvirke fondens samlede værdi.
Yderligere information om risici kan ses i afsnittene ”Risk Factors” i
ICAV’ets prospekt og i tillægget til prospektet.

Gebyrer
De gebyrer, du betaler, anvendes til at afholde fondens løbende
omkostninger,
herunder
omkostninger
i
forbindelse
med
markedsføring og distribution af fonden. Disse gebyrer begrænser
investeringens potentielle vækst.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

Intet *

Udtrædelsesgebyr

Intet *

Dette er det maksimale, der kan afholdes af dine penge, før de
investeres, eller før provenuet af din investering bliver udbetalt.
Gebyrer for fonden over et år:
Løbende gebyrer

0,65% **

Gebyrer afholdt af fonden på visse særlige betingelser:
Resultatgebyr

Intet

De viste ind- og udtrædelsesgebyrer er maksimumtal. I nogle tilfælde skal du
betale mindre - det kan du finde ud af hos din økonomiske rådgiver.
De løbende gebyrer, der er vist her, er baseret på den samlede
omkostningsgrad for fonden, som investeringsforvalteren har accepteret at
begrænse. Investeringsforvalteren forpligter sig til at respektere det viste,
offentliggjorte tal og til at dække eventuelle overskydende beløb af sine egne
midler for så vidt angår alle andre gebyrer og udgifter over den grænse, der
kan opstå.
Tallet for løbende gebyrer omfatter ikke resultatgebyrer og omkostninger til
porteføljetransaktioner, undtagen i tilfælde af, at fonden har betalt et
indtrædelses- eller udtrædelsesgebyr i forbindelse med køb eller salg af
enheder i et andet kollektivt investeringsinstitut.
* Sekundære markedsinvestorer (investorer, der handler på en børs) skal
muligvis betale gebyrer, der opkræves af deres aktiemæglere. Eventuelle
gebyrer kan fås oplyst hos aktiemæglere. Autoriserede deltagere, der
handler
direkte
med
fonden,
betaler
hermed
forbundne
transaktionsomkostninger i forbindelse med deres tegninger og indløsninger.
** I det omfang fonden forpligter sig til udlån af værdipapirer, modtager
fonden 87% af de tilknyttede indtægter fra værdipapirudlånsaktiviteter, og de
resterende 13% tilbageholdes af værdipapirudlånsagenten (hvilket udgør de
ledsagende direkte og indirekte driftsomkostninger og gebyrer af
værdipapirudlånet). Da værdipapirudlån ikke øger omkostningerne ved
driften af fonden, er dette ikke omfattet af de løbende gebyrer.
Se afsnittet ”Fees, Costs and Expenses” i ICAV’ets prospekt og ”Fees
and Expenses” i tillægget til prospektet for yderligere oplysninger om
gebyrer og honorarer for de relevante aktieklasser.

Tidligere resultater
Tidligere resultater er ikke en indikator for fremtidige resultater.
Tidligere resultater tager hensyn til alle gebyrer og omkostninger
Der er ikke tilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere
resultater for aktieklassen.

Resultaterne for denne klasse er opgjort i amerikanske dollar.
Fonden er ikke lanceret endnu.
Klassen er endnu ikke blevet lanceret.

Praktiske oplysninger
Depotbank: SEI Investments – Depositary and Custodial Services
(Ireland) Limited
Yderligere oplysninger: Yderligere information om ICAV, kopier af
prospektet og fondstillægget, de seneste års- og halvårsrapporter samt
anden praktisk information kan fås gratis på https://www.globalxetfs.eu
og på ICAV’ets hjemsted.

Rigtighedserklæring: 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 ICAV-prospektet.
Paraplyfond: Fonden er en afdeling af Global X ETFs ICAV, et irsk
kollektivt organ til forvaltning af aktiver, der er oprettet som en
paraplyfond med særskilt hæftelse i forholdet mellem afdelingerne.

Seneste aktiekurser/indre værdi: De seneste aktiekurser kan fås på
https://www.globalxetfs.eu eller ved at kontakte administrator, SEI
Investments – Global Fund Services Limited.

Særskilt hæftelse: Efter irsk ret er fondens aktiver og passiver adskilt fra
andre afdelinger inden for ICAV’et, og fondens aktiver vil ikke kunne
benyttes til at opfylde en anden ICAV-fonds forpligtelser.

Vederlagsregler: Nærmere oplysninger om vederlagsreglerne for
forvalteren findes på forvalterens websted,
https://www.carnegroup.com/policies. En papirkopi fås gratis fra
forvalterens kontor efter anmodning.

Denne fond er godkendt i Irland og står under tilsyn af Central Bank of
Ireland. Forvalteren er godkendt i Irland og står under tilsyn af Central
Bank of Ireland.

Konvertering af aktier: En aktionær kan konvertere aktier i en fond til
aktier i en anden fond eller aktier i en klasse i en fond til aktier i en anden
klasse inden for samme fond, og der kan forekomme
konverteringsgebyrer. Meddelelse skal gives til bestyrelsen i en sådan
form, som bestyrelsen måtte kræve. Se ICAV’s prospekt for yderligere
detaljer om, hvordan du udøver din ret til at konvertere.
Skattelovgivning: Beskatningen af ICAV og aktionærernes indkomst og
kapitalgevinster er omfattet af skattelovene og praksis i Irland i de lande,
hvor ICAV investerer, og i de lande, hvor aktionærerne er
hjemmehørende i skattemæssig henseende eller på andet grundlag er
skattepligtige. Afhængigt af dit bopælsland kan dette påvirke din
personlige skattemæssige situation. Mht. yderligere oplysninger bedes
du tale med din økonomiske rådgiver.
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Denne centrale investorinformation er korrekt pr.25/02/2022.

