CENTRAL INVESTORINFORMATION

LYXOR FUNDS SOLUTIONS S.A.

Dette dokument indeholder central investorinformation
om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne
er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de
risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. De tilrådes at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF
en afdeling i Lyxor
Andelsklasse I D (ISIN: LU1033693638 / WKN: ETF007 / Valor: 23721493)
Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF ("afdelingen") forvaltes af Lyxor Funds Solutions S.A., 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
("forvaltningsselskabet"), der er et 100 %-ejet datterselskab af Lyxor International Asset Management S.A.S.

Mål og investeringspolitik
Afdelingen er et passivt forvaltet indeksreplikerende
investeringsinstitut. Afdelingen replikerer MDAX® TR Index (ISIN
DE0008467416) ("indekset") som referenceindeks og har som
investeringsmål at give investorerne et afkast, der er på niveau
med afkastet på indekset.
Performanceindekset MDAX® TR, der er beregnet af Deutsche
Börse AG, omfatter 50 mellemstore virksomheder, såkaldte
midcaps, fra de traditionelle industrisektorer, herunder medier,
kemi, industri og finansielle tjenesteydelser, som ligger direkte
under værdierne i aktieindekset DAX®, baseret på
ordrebogsomsætning og markedsværdi. For at være kvalificeret
til medtagelse i MDAX® skal virksomheder have en eksisterende
børsnotering i Prime Standard-segmentet på Frankfurter
Wertpapierbörse og løbende handles på Xetra. Desuden skal
virksomhederne dokumentere, at de har deres juridiske og
driftsmæssige hovedsæde i Tyskland, eller den overvejende del
af deres handelsomsætning på Frankfurter Wertpapierbörse og
har deres hovedsæde i en EU-medlemsstat eller et land i Den
Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA). Indekset
beregnes som performanceindeks, dvs. det tager ved
indeksberegningen hensyn til de enkelte indekskomponenters
udbytte- og bonusbetalinger. Oplysninger om indekset findes på
www.deutsche-boerse.com.
For at opnå investeringsmålet tilstræber afdelingen under
overholdelse af investeringsbegrænsningerne at replikere
indekset ved at erhverve alle (eller i undtagelsestilfælde en

væsentlig del af) indeksets elementer i samme forhold som
indekset (som fastsat af investeringsforvalteren).
Afdelingen besidder under visse omstændigheder ikke hvert
enkelt element i indekset eller ikke den nøjagtige vægtning af et
element i indekset. I stedet kan det tilstræbes at replikere
indeksets resultater gennem optimeringsteknikker og/eller
investeringer i værdipapirer, der ikke indgår i indekset og/eller
ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Anvendelse af
afledte finansielle instrumenter er mulig, såfremt det er i
investorernes interesse.
Der kan indgås værdipapirhandler for afdelingen.
Den vejledende indre værdi offentliggøres på webstedet
www.boerse-frankfurt.de/etf samt af andre udbydere af
finansielle oplysninger (f.eks. Bloomberg, Reuters, Telekurs).
Den vejledende indre værdi kan også offentliggøres på andre
websteder.
Afdelingen kan indløses på en hvilken som helst bankdag til den
indre værdi (NAV), eller kan handles på børsen eller OTC til den
aktuelle markedskurs. Forvaltningsselskabet kan udskyde
udtrædelsen, når ekstraordinære forhold synes at nødvendiggøre
dette af hensyn til investorernes interesser.
Afdelingens basisvaluta er EUR.
Afdelingen er udloddende, dvs. alle afkast udloddes.
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Denne risikoindikator er baseret på historiske data. Det er
således ikke muligt at forudsige den fremtidige udvikling.
Afdelingens placering kan ændre sig over tid og er ingen garanti.
Heller ikke en afdeling, der er indplaceret i kategori 1, er lig med
en helt risikofri investering.
Afdelingen er en aktiefond med 100 % aktierisiko og er således
indplaceret i kategori 6, idet prisen for dens andele udviser relativt
store udsving, og chancen for gevinst, men også risikoen for tab,
kan være høj.
Ved indplaceringen af afdelingen i en risikoklasse kan det
forekomme, at ikke alle risici medtages på grund af
beregningsmodellen. En udførlig beskrivelse findes i prospektet i
afsnittet "Risikofaktorer".
Følgende risici har ikke nogen umiddelbar indflydelse på
placeringen, men kan alligevel være af betydning for afdelingen:

Aktierisiko: Aktier er erfaringsmæssigt udsat for større
kursudsving og dermed også for risiko for kursfald. Ligeledes kan
markedsdeltagernes tillid til den respektive virksomhed påvirke
kursudviklingen.
Modpartsrisiko: Afdelingen er udsat for risikoen for, at en
modpart, som den har indgået en aftale eller transaktion med,
bliver insolvent eller på anden måde misligholder sine
forpligtelser, og navnlig når den har handlet afledte finansielle
instrumenter på OTC-markedet eller indgået værdipapirhandler.
I dette tilfælde kan afdelingens indre værdi falde væsentligt. I
henhold til de bestemmelser, der gælder for afdelingen, må
denne risiko højst modsvare 10 % af afdelingens samlede aktiver
pr. modpart.
Derivatrisici: Afdelingen investerer i afledte finansielle
instrumenter. Disse afledte finansielle instrumenter kan indebære
forskellige former for risici, som f.eks. gearingrisiko,
volatilitetsrisiko, værdiansættelsesrisiko eller likviditetsrisiko. Når
en sådan risiko forekommer, kan afdelingens indre værdi falde
væsentligt.
Operationelle
risici:
I
tilfælde
af
driftssvigt
i
forvaltningsselskabet eller en af dettes repræsentanter kan
investorerne lide tab, opleve forsinkelser ved behandling af
tegninger, konvertering, indfrielser eller andre svigt.

Omkostninger
De omkostninger, som investoren skal afholde, dækker de løbende omkostninger (inklusive markedsføring og salg af andele i
afdelingen). Disse omkostninger reducerer afdelingens afkast.
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Engangsomkostninger før og efter investeringen
Indtrædelsesgebyr:
(Indtrædelsesgebyr 0
indtil 3 %, mindst 5 000 EUR pr. ordre
% ved handel via
børsen)
Udtrædelsesgebyr:
(Udtrædelsesgebyr 0
indtil 3 %, mindst 5 000 EUR pr. ordre
% ved handel via
børsen
Det beløb, der maksimalt fratrækkes investeringen
Omkostninger afholdt af afdelingen i årets løb.
Løbende
0,30 % p.a.
omkostninger:
Omkostninger afholdt af afdelingen under visse særlige
omstændigheder:
Resultatbetingede
ingen
gebyrer

De viste gebyr for indtrædelse og udtrædelse er den maksimale
sats, og opkræves udelukkende ved handel i afdelingen. I det
konkrete tilfælde kan gebyret blive lavere Investorer kan få
oplysning om de aktuelle indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer
hos deres distributør. Ved erhvervelse af andele i afdelingen
på børsen eller OTC på det sekundære marked skal der ikke
betales noget indtrædelses- eller udtrædelsesgebyr.
Investorer betaler i stedet den købs- eller salgspris, der stilles af
en market maker, og som under visse omstændigheder kan
afvige fra den indre værdi, samt en kurtage til den ordreudførende
bank.
De her angivne løbende gebyrer er baseret på afgiftens udgifter i
det foregående år. De kan variere fra år til år. De her angivne
løbende omkostninger er et fast gebyr.
Detaljerede oplysninger fremgår af kapitlet "Skatter og
omkostninger" i salgsprospektet, der kan rekvireres gratis på
www.lyxoretf.com.

Historiske afkast
Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.
Ved beregningen er fratrukket samtlige omkostninger og gebyrer,
med undtagelse af udtrædelses- og/eller indtrædelsesgebyret.
Afdelingen blev oprettet i 2014.
Afdelingens tidligere resultater er beregnet i EUR.

Praktiske oplysninger
•

Depositar for Lyxor er BNP Paribas Securities Services S.C.A., filialen i Luxembourg.

•

Dette dokument beskriver en afdeling. Prospektet samt års- og halvårsrapporten vedrører hele investeringsselskabet Lyxor, en
luxembourgsk investeringsforening (SICAV) ("société d'investissement à capital variable"), og kan, tillige med de aktuelle andelspriser,
rekvireres gratis på tysk på www.lyxoretf.com eller på forlangende udleveres gratis i papirform af distributørerne – Lyxor International
Asset Management S.A.S, Frankrig, dennes datterselskaber og filialer samt i Tyskland af Lyxor International Asset Management S.A.S.
Tyskland.

•

Disse dokumenter kan, sammen med andre oplysninger, f.eks. andelspriser, rekvireres pr. e-mail til info@lyxorETF.de, på
www.lyxoretf.com (efter valg af land) eller telefonisk på +49 (0) 69 7174 444. Oplysninger om market makers, børser og andre
handelsoplysninger findes på fondens side på webstedet https://www.lyxoretf.de. Den vejledende indre værdi offentliggøres i realtid inden
for åbningstiderne på www.boerse-frankfurt.de/etf af børsen og af andre underleverandører af finansielle oplysninger (f.eks. Bloomberg,
Reuters, Telekurs) i handelsperioden for de pågældende aktier i den pågældende afdeling. Oplysninger om porteføljens sammensætning
kan rekvireres hos forvaltningsselskabet.

•

De nærmere enkeltheder om forvaltningsselskabets aktuelle aflønningspolitik, for så vidt angår aflønningsstrategi, aflønningssystem,
samt de generelle aflønningsprincipper navnlig med hensyn til den samlede aflønnings faste og variable bestanddele, er udformet på
grundlag af ESMA's Final Reports om "Guidelines on sound remuneration policies under the UCITS Directive and AIFMD"
(ESMA/2016/411) under anvendelse af proportionalitetsprincippet i kapitel 7. Der blev på grundlag af proportionalitetsprincippet f.eks.
ikke nedsat et aflønningsudvalg. Forvaltningsselskabets aflønningspolitik findes på https://www.lyxor.com/de/fondsloesungen-von-lyxor.
Derudover kan der gratis rekvireres en papirversion hos forvaltningsselskabet.

•

De forskellige afdelinger er juridisk adskilt og hæfter ikke for andre afdelingers forpligtelser eller tab.

•

Investorer kan ikke ombytte deres andele til aktier i en anden afdeling.

•

Skattelovgivningen i afdelingens oprindelsesmedlemsstat kan påvirke investorens personlige skattemæssige stilling.

•

Lyxor Funds Solutions S.A. kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er i
overensstemmelse med de relevante dele i afdelingens prospekt.

•

Denne afdeling og dens forvaltningsselskab er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF).

•

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 18. februar 2022.
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