Central investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.
Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og
har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning ogde risici, der er
forbundet med at investere i fonden. De tilrådes at læsedokumentet for at
kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuelinvestering.
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Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF
Aktieklasse: 2C - EUR Hedged, ISIN: LU0429790743, Sikkerhedskode: DBX0CZ, Valuta: EUR
en afdeling af Xtrackers. Administrationsselskabet er DWS Investment S.A., der er medlem af DWS-koncernen.

Mål og investeringspolitik
Fonden forvaltes passivt. Målet er, at din investering skal afspejle
resultaterne af Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month
Forward (index) (indekset) og samtidig søge at minimere
valutakursudsving på aktieklasseniveau. Indekset er udformet til at
være et meget likvidt og differentieret benchmark for
længerevarende råvareinvesteringer og repræsenterer afkastet af
en diversificeret pulje af råvarefuture. Femogtyve råvarer er
kvalificeret til at blive optages i indekset: aluminium, kakao, kaffe,
kobber, majs, bomuld, råolie, guld, bly, magre svin, levende kvæg,
svovlfattig gasolie, naturgas, nikkel, platin, benzin i form af
reformuleret blandingsmateriale til iltblandings (RBOB), sølv,
sojaskrå, sojaolie, sojabønner, sukker, tin, svovlfattig diesel (ULS),
hvede og zink. Alle de påpegede råvarefuture, der er kvalificeret til
at blive optaget i indekset, vægtes ud fra følgende relative tal: (i)
procent af råvareproduktion (baseret på den gennemsnitlige
amerikanske dollar-justerede værdi af produktionen, som måler den
økonomiske betydning af råvaren) og (ii) råvarelikviditetsprocent
(baseret på den gennemsnitlige handelsmængde). Blandt de
udpegede råvarefuture, der er valgt til at blive optaget, anvendes
der årligt vægtningsbegrænsninger, både for enkeltråvarer og
råvaregrupper. Enkeltråvarer skal have en minimumsvægtning på 2
% i indekset og er begrænset til 15 %. Enkeltråvarer er sammen

med deres derivater, f.eks. West Texas Intermediate (WTI) råolie
og Brent råolie samt ULS diesel og blyfri gas, begrænset til 25 % af
indekset. Dertil relaterede varegrupper (fx energi, ædle metaller,
kvæg eller korn) er begrænset til 33 % af indekset. Indeksets
sammensætning vægtes og rebalanceres på årsbasis. Mellem
rebalanceringerne, kan vægtninger svinge til niveauer, der ligger
uden for ovennævnte grænser. Indekset beregnes på basis af det
samlede nettoafkast, hvilket betyder, at selskabernes udbytte og
udlodning efter skat geninvesteres i aktierne. For at nå målet vil
fonden i) investere i omsættelige værdipapirer og indgå finansielle
kontrakter (derivater) med en eller flere swap-modparter, som
vedrører omsættelige værdipapirer og indekset med henblik på, at
opnå et afkast på indekset, og ii) indgå finansielle kontrakter
(derivater), der har til formål at søge at reducere virkningen af
valutakursudsving mellem indekskomponenternes valuta og dine
aktiers valuta. Fonden kan anvende teknikker og instrumenter med
henblik på at styre risici, reducere omkostninger og forbedre
resultater. Disse teknikker og instrumenter kan omfatte brugen af
finansielle kontrakter (derivater). Valutaen i underordnede fonden er
USD. Afkast og avancer udloddes ikke, men geninvesteres i
fonden. Du kan generelt anmode om indløsning af aktier dagligt.
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Beregningen af risiko- og afkastprofilen er baseret på historiske
data, der ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for den
fremtidige risikoprofil. Denne risikoindikator kan blive ændret;
fondens klassifikation kan ændre sig med tiden og kan ikke
garanteres. Selv en fond, der er klassificeret i den laveste kategori
(kategori 1), repræsenterer ikke en helt risikofri investering. Fonden
er klassificeret i kategori 5, da dens aktiekurs bevæger sig
forholdsvis meget, og sandsynligheden for både tab og gevinst er
derfor relativt stor. Især nedenstående risici kan være af betydning
for fonden: Fonden investerer ikke direkte i komponenter i
indekset, og dens afkast vil afhænge af udviklingen i de anvendte
derivater. Fonden kan indgå en eller flere derivataftaler med en
eller flere modparter. Hvis en af modparterne ikke betaler
(eksempelvis som følge af insolvens), kan det betyde, at du lider
tab på din investering. DWS-enheder og tilknyttede virksomheder
kan optræde i flere roller i relation til fonden, f.eks. som distributør
og forvaltningsselskab, hvilket kan medføre interessekonflikter.
Fonden er ikke garanteret, og du kan således tabe på din

investering. Værdien af din investering kan både stige og falde.
Fonden skaber en eksponering for råvarer. Råvarepriser reagerer
blandt andet på økonomiske faktorer såsom en ændring ift.
udbuds- og efterspørgselsforhold, vejrforhold eller andre naturlige
begivenheder, landbrugs-, handels-, finans og monetærpolitikker
og andre politikker fra regeringer, samt andre uforudsigelige
begivenheder, som alle kan påvirke din investering. Indekset kan
ligeledes
være
genstand
for
sammenbrud
eller
tilpasningshændelser, som kan forhindre beregningen eller
medføre tilpasninger til indeksets regler, hvilket kan betyde, at du
lider tab på din investering. Derivatet, som anvendes til at opnå
eksponering for indekset, kan justeres til at afspejle visse udgifter i
forbindelse med skatter og afgifter og/eller købs-, salgs-, låne-,
finansierings- eller deponeringsomkostninger. Disse omkostninger
for replikering kan resultere i, at fonden og du lider tab. Fonden kan
anvende derivater med henblik på, at (i) forsøge at forvalte sine
investeringer mere effektivt og (ii) forsøge at reducere
valutaudsving mellem indekskomponenternes valuta og fondens
aktiers valuta. Dette vil muligvis ikke altid lykkes og kan resultere i
større udsving i fondens værdi. Dette kan påvirke fondens værdi og
din investering negativt.
En mere detaljeret beskrivelse af risici og andre generelle
oplysninger kan findes i afsnittet/afsnittene om risikofaktorer i
prospektet.

Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til betaling af fondens driftsomkostninger, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse
gebyrer reducerer deres investerings potentielle vækst.
Investorer på sekundære markeder (de, der køber eller
Engangsgebyrer før eller efter investering
sælger aktier på en børs) kan blive opkrævet visse gebyrer
Indtrædelsesgebyr
Intet
af deres børsmægler. Disse gebyrer kan, hvis de foreligger,
Udtrædelsesgebyr
Intet
rekvireres fra den pågældende børsmægler. Godkendte
Dette er det maksimale beløb, som De vil kunne komme til at betale, inden
deltagere, der handler direkte med fonden, betaler
Deres penge investeres (indtrædelsesgebyr), og inden provenuet af Deres
transaktionsomkostningerne for deres tegninger og
investering udbetales (udtrædelsesgebyr).
indløsninger.
Gebyrer afholdt af fonden i løbet af et år
De løbende gebyrer tager udgangspunkt i udgifterne for det
Løbende gebyr
0,24 %
år, der slutter ved udgangen af 31.12.2021. Det kan variere
Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder
fra år til år. De løbende gebyrer omfatter ikke eventuelle
Resultatbetinget honorar
Intet
omkostninger
ved
porteføljetransaktioner
samt
resultatbetingede honorarer.
Yderligere oplysninger om omkostninger kan findes i
afsnittet/afsnittene om omkostninger i prospektet.

Tidligere resultater
aaa

Hidtidige resultater er ikke en pålidelig
indikator for fremtidige resultater. Alle
omkostninger og gebyrer, som er
tilbageholdt fra aktieklassen 2C - EUR
Hedged
i
Xtrackers
Bloomberg
Commodity Swap UCITS ETF, er
fratrukket ved beregningen. Aktieklassen
2C - EUR Hedged i Xtrackers Bloomberg
Commodity Swap UCITS ETF blev
lanceret i 2009.

─── Fra og med den 14. maj 2021 har fonden ændret sit investeringsmål, så det afspejler resultat af Bloomberg Commodity Index
Total Return 3 Month Forward. Aktieklassens investeringsmål forblev uændrede og fortsatte med at afdække valutarisiko. De tidligere
resultater fra 2012-2020 (inkl.) er de samme som Deutsche Bank Commodity Booster – Bloomberg EUR Index. 2021 viser det samlede
resultat for Deutsche Bank Commodity Booster – Bloomberg Index (som er den uafdækkede version af Deutsche Bank Liquid
Commodity Booster – Bloomberg EUR Index) og Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward.

Praktiske oplysninger
Depotbank er State Street Bank International GmbH, Afdeling
Luxembourg. Kopier af prospektet og de løbende rapporter er
tilgængelige gratis på dette dokuments sprog eller på engelsk.
Dokumenterne samt andre oplysninger (herunder de seneste
aktiepriser og den vejledende indre værdi) er tilgængelige gratis.
Dokumenterne er tilgængelige på dit lokale DWS-websted eller på
www.Xtrackers.com, hvor du også kan finde en fuldstændig
beskrivelse af, hvordan fondens portefølje er sammensat, og af
aktierne i indekset. Oplysninger om den aktuelle aflønning for
administrationsselskabet, herunder en beskrivelse af aflønningen
og
de
øvrige
bidrag,
finder
du
på
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remunerationpolicy?setLanguage=en. Ved henvendelse kan du få tilsendt en
gratis version af disse i papirform. Den gældende skattelovgivning
for Fonden i Luxembourg kan påvirke Deres personlige
skattemæssige stilling. Xtrackers kan alene blive holdt ansvarlig på

grundlag af erklæringer i dette dokument, der er misvisende,
upræcise eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af
salgsprospektet. Denne fond er en afdeling af Xtrackers, og
prospektet og de løbende rapporter udarbejdes for disse som
helhed. Aktierne og passiverne i de enkelte afdelinger er adskilt i
henhold til gældende lov. Aktiverne i én afdeling er derfor ikke
tilgængelige i tilfælde af krav mod en anden afdeling eller en anden
afdelings insolvens. Der kan være flere tilgængelige aktieklasser
for denne fond - se det relevante afsnit i prospektet for at få
yderligere oplysninger. De kan ikke ombytte deres aktier i denne
fond til andre fonde under Xtrackers. Denne fond er godkendt i
Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du
Secteur Financier. DWS Investment S.A. er registreret i
Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du
Secteur Financier.

Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 11.02.2022.
“Bloomberg®” og Bloomberg Commodity Index Total Return 3 Month Forward, er servicemærker tilhørende Bloomberg Finance L.P. og dets tilknyttede
virksomheder, herunder Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), der er administrator af indekset (samlet kaldet for "Bloomberg") og er licenseret til brug af
Xtrackers. Bloomberg er ikke tilknyttet Xtrackers, og Bloomberg hverken godkender, støtter, vurderer eller anbefaler Xtrackers Bloomberg Commodity Swap
UCITS ETF. Bloomberg garanterer ikke rettidigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de data eller oplysninger, der vedrører Bloomberg Commodity
Index Total Return 3 Month Forward.

