Central investorinformation
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 investeringsinstituttets opbygning og de risici, der er forbundet med at
investere i denne Afdeling. De tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT - UCITS ETF DR
En Afdeling af SICAV AMUNDI INDEX SOLUTIONS
ISIN-kode: (A) LU2109787122
Dette investeringsinstitut har udpeget Amundi Luxembourg SA, en del af Amundi-koncernen, som sit administrationsselskab

Mål og investeringspolitik
Denne afdeling forvaltes passivt.
Afdelingen er et finansielt produkt, som, blandt andre egenskaber, fremmer ESG-karakteristika i henhold til artikel 8 i oplysningsforordningen.
Afdelingens mål er at følge resultaterne af MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index og minimere trackingfejlen mellem Afdelingens indre værdi og
indeksets resultater. Afdelingen søger at opnå et niveau af trackingfejl for Afdelingen og indekset, der normalt ikke overstiger 1 %.
Indekset er et Net Total Return Index: Udbytte efter skat betalt af indeksets bestanddele indgår i indeksafkastet.
MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped Index er et aktieindeks, som er baseret på MSCI World Index ("Det overordnede indeks"), og som er repræsentativt for
large- og mid-cap værdipapirer i de 23 udviklede lande og udstedt af virksomheder med den højeste ESG-vurdering i hver sektor af Det overordnede indeks.
Oplysninger om, hvordan indekset er i overensstemmelse med ESG-karakteristika, er tilgængelige i prospektet.
Yderligere oplysninger om indeksets sammensætningen og reglerne for dets virke er tilgængelige i prospektet og på: msci.com
Indeksværdien er tilgængelig via Bloomberg (MXWOESL5).
Eksponeringen for indekset opnås igennem Direct Replication, hovedsageligt ved at foretage direkte investeringer i omsættelige værdipapirer og/eller andre kvalificerede aktiver,
der repræsenterer indeksets bestanddele i en andel, der er meget tæt på deres andel i indekset.
Investeringsforvalteren kan anvende derivater med henblik på at handle med indgående og udgående kapitalbevægelser, og også hvis det giver en bedre eksponering for en
indeksbestanddel. Afdelingen kan indgå i værdipapirudlån for at generere yderligere indtjening til at modregne omkostningerne.
Afdelingen integrerer bæredygtighedsrisici som beskrevet detaljeret i afsnittet "Bæredygtig investering" i prospektet.
Udbyttepolitik: Den akkumulerende aktie bevarer og geninvesterer automatisk alle tilknyttede indtægter i Afdelingen og akkumulerer derved værdi i kursen på de akkumulerende
aktier.
Den anbefalede mindsteperiode for besiddelse er 5 år.
Afdelingens aktier er noteret og handles på en eller flere børser. Under normale omstændigheder kan De handle med aktier i løbet af børsernes åbningstider, forudsat at
børshandlerne kan opretholde markedslikviditeten. Udelukkende autoriserede deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner) kan handle med aktier direkte med Afdelingen på
det primære marked. Yderligere oplysninger findes i investeringsinstituttets fuldstændige prospekt.
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Risikoniveauet for denne Afdeling afspejler primært markedsrisikoen ved investeringer i
internationale aktiemarkeder.
Historiske data giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af fremtiden.
Den viste risikokategori er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
Den laveste kategori er ikke ensbetydende med en risikofri investering.
Startinvesteringen er ikke omfattet af nogen garanti eller beskyttelse.
Vigtige risici, der kan få væsentlig indvirkning på Afdelingen, og som indikatoren ikke tager
tilstrækkelig højde for:
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Likviditetsrisiko: i tilfælde af lav omsætning på de finansielle markeder kan
ethvert køb eller salg på disse markeder føre til vigtige
markedsvariationer/-udsving, der kan påvirke værdiansættelsen af
porteføljen.
Modpartsrisiko: repræsenterer risikoen for misligholdelse af en
markedsdeltager i forbindelse med opfyldelsen af dennes kontraktmæssige
forpligtelser i forhold til porteføljen.
Operationel risiko: Det er risikoen for misligholdelse eller fejl hos forskellige
tjenesteudbydere, der er involveret i forvaltning og vurdering af porteføljen.
Valutarisiko: De udsættes for valutarisiko mellem valutaerne for aktierne i
indekset og valutaen for aktien, som De har investeret i.
Forekomsten af en hvilken som helst af disse risici kan have en indvirkning på
porteføljens nettoværdi.
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Gebyrer
De gebyrer, der betales, anvendes til at afholde Afdelingens løbende omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med dens markedsføring og distribution. Disse gebyrer
begrænser investeringens potentielle vækst.
Indtrædelses-, udtrædelses- og konverteringsgebyrerne er maksimumbeløb, som
Engangsgebyrer før eller efter investering
udelukkende anvendes på det primære marked. I visse tilfælde skal der muligvis betales
Indtrædelsesgebyr*
3,00 %
mindre, hvilket kan oplyses ved henvendelse til Deres finansielle rådgiver.
Udtrædelsesgebyr*
3,00 %
De løbende gebyrer er baseret på udgifter for året, der sluttede den 30. september
2021. Dette beløb kan variere fra år til år. Det omfatter ikke:
Konverteringsgebyr
Ikke relevant
Resultatbetingede honorarer.
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før
Transaktionsomkostninger for porteføljen, undtagen i tilfælde hvor Afdelingen
investeringsprovenuet udbetales.
betaler en debitering for indtrædelse/udtrædelse i forbindelse med køb eller salg af
Gebyrer afholdt af Afdelingen i løbet af et år
enheder i en anden investeringsforening.

Løbende gebyrer
0,18 %
Gebyrer afholdt af Afdelingen under visse særlige omstændigheder
Resultatbetinget honorar Intet

* De viste indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer pålægges kun, når aktierne tegnes eller indløses direkte hos Afdelingen, og gælder ikke, når investorer køber eller sælger
sådanne aktier på børser. Investorer, der handler på børser, betaler gebyrer, som opkræves af deres formidlere. Oplysninger om sådanne gebyrer kan rekvireres fra formidlerne.
For mere information om gebyrer henvises til afsnittet om gebyrer i investeringsinstituttets fuldstændige prospekt, som er tilgængeligt på: amundi.com eller amundietf.com.
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Diagrammet har en begrænset værdi som indikator for fremtidige
resultater.
De annualiserede resultater, der vises i dette diagram, er beregnet
uden alle gebyrer, der afholdes af Afdelingen.
Afdelingen blev lanceret den 10. marts 2020. Aktieklassen blev
lanceret den 10. marts 2020.
Referencevalutaen er USD.
Referenceindekset er: MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT
5% Issuer Capped
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Praktiske oplysninger
Navn på depositar: CACEIS Bank, Luxembourg-afdelingen.
Yderligere oplysninger om investeringsinstituttet (prospekt, periodiske rapporter) kan fås gratis på engelsk ved henvendelse til følgende adresse: Amundi Luxembourg, 5,
Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Oplysningerne om den ajourførte aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan løn og goder beregnes, identiteten på de personer, der er
ansvarlige for at tildele løn og goder, er tilgængelige via det følgende websted: https://www.amundi.lu/retail/Local-Content/Footer/Quick-Links/Regulatory-information/Amundi.
Der stilles desuden efter anmodning en gratis trykt udgave til rådighed.
Andre praktiske oplysninger (f.eks. den seneste indre værdi, gennemsigtighedspolitik og oplysninger om aktivsammensætning i Afdelingen) kan fås på hjemmesiden
amundi.com eller amundietf.com.
Den indikative indre værdi offentliggøres af de relevante aktiebørser.
Investeringsinstituttet omfatter en lang række andre Afdelinger og andre klasser, som er beskrevet i prospektet. Der kan konverteres til aktier i en anden Afdeling af
investeringsinstituttet på de vilkår, der er fastsat i prospektet.
Hver Afdeling svarer til en særskilt del af investeringsinstituttets aktiver og passiver. Som følge heraf er hver Afdelings aktiver alene tilgængelige til at opfylde kreditorernes
rettigheder i forhold til denne Afdeling og kreditorers rettigheder, hvis krav er opstået i forbindelse med oprettelse, drift eller afvikling af den pågældende Afdeling.
I dette dokument beskrives en Afdeling af investeringsinstituttet. Prospektet og de periodiske rapporter er udarbejdet for hele investeringsinstituttet, der er anført i starten af
dokumentet.
Den skattelovgivning i Luxembourg, der finder anvendelse for investeringsinstitutter, kan få indvirkning på investors personlige skattemæssige stilling.
Amundi Luxembourg SA drages kun til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i
investeringsinstituttets prospekt.
*********************

Dette investeringsinstitut er godkendt i Luxembourg og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
Amundi Luxembourg SA er godkendt i Luxembourg og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 11. februar 2022.
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