Nøkkelinformasjon for investorer
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om fondet for investorer.Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale.Dette er obligatorisk
informasjon som skal hjelpe deg med å forstå de generelle betingelsene og risikoen ved å investere i dette fondet.Vi anbefaler at du leser det,
slik at du kan ta en informert beslutning om du skal investere eller ikke.

L&G Gold Mining UCITS ETF
Aksjeklasse USD Accumulating ETF – ISIN:IE00B3CNHG25. Fondet er et underfond av Legal & General UCITS ETF Plc («Selskapet»).
Forvaltes av LGIM Managers (Europe) Limited, som er en del av Legal & General group ("Forvalteren")

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIKK
 L&G Gold Mining UCITS ETF («Fondet») er et passivt forvaltet
børsomsatt fond («ETF») som har som mål å følge utviklingen til Global
Gold Miners Index («Indeksen»), med forbehold om fradrag for
løpende gebyrer og andre kostnader knyttet til driften av fondet.
 Fondet vektlegger flere miljømessige og sosiale karakteristikker som
oppfylles ved å følge indeksen. Du finner mer informasjon om hvordan
slike karakteristikker oppfylles av fondet i fondstillegget.
 Handel. Aksjer i denne aksjeklassen («aksjene») er utstedt i USD og
kan kjøpes og selges på aksjebørser av ordinære investorer gjennom
en formidler (f.eks. en aksjemegler).Under normale omstendigheter kan
bare autoriserte deltakere kjøpe og selge andeler direkte til og fra
selskapet.Autoriserte deltakere kan løse inn aksjene sine på
forespørsel i henhold til «Tidtabell for handel» som er publisert på
http://www.lgim.com.
 Indeks. Indeksen er utviklet for å gi eksponering mot globale selskaper
som er aktivt engasjert i gullgruvedrift. Gullutvinning anses å omfatte
leteboring, geologisk vurdering, finansiering, utvikling, utvinning,
innledende raffinering og levering av gullmalm. Bestanddelene i
indeksen er utelukkende selskaper som genererer minst 50 prosent av

inntektene sine fra gullproduksjon. Indeksen søker å utelukke
selskaper som (i) er involvert i produksjon av kontroversielle våpen,
(ii) vedvarende ikke oppfyller FNs bærekraftsmål, og/eller (iii) rene
kullgruveselskaper. Slike utelukkelser fastsettes basert på Future
World Protection List (FWPL), som publiseres av Legal & General
Investment Management Limited og er tilgjengelig på
https://www.lgim.com/uk/en/capabilities/corporategovernance/assessing-companies-esg/.
 Replikering. Fondet vil primært investere direkte i verdipapirene som
er representert i indeksen i samme forhold som deres vekting i
indeksen. Fondet kan også investere i (1) selskaper som ikke er
bestanddeler i indeksen og som har lignende risiko- og
verdiutviklingsegenskaper som selskapene i indeksen og (2)
finansielle derivater. ("derivater") (dvs. investeringer hvis kurser er
basert på selskapene i indeksen og/eller andre slike selskaper).
Justeringer i fondets portefølje, deriblant som følge av en
rekonstituering av indeksen, vil medføre transaksjonskostnader.
 Utbyttepolitikk.Denne andelsklassen utbetaler ikke utbytte.Enhver
inntekt som er et resultat av fondets investeringer vil bli reinvestert i
fondet.
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 Fondet har en rangering på 7 pga. investeringenes natur og risikoer.
Rangeringen er beregnet på grunnlag av historiske data og er kanskje
ikke en pålitelig indikasjon på fondets fremtidige risikoprofil.
Risikoklassifiseringen kan endres over tid. Den laveste kategorien på
skalaen over betyr ikke "risikofri".
 Investering i fondet kan utsette investorene for spesifikke risikoer knyttet
til gullgruveindustrien, inkludert myndighetenes politikk og regulering,
økonomiske krefter og prisen på gullbarrer.Prisen på gullbarrer kan
variere vesentlig i korte perioder, og prisen på aksjer i fondet kan derfor
være mer volatil enn andre typer investeringer.

 Tredjepartsleverandører (for eksempel motpartene som inngår FDIer med fondet eller selskapets depotmottaker) kan gå konkurs og
ikke klare å betale penger som fondet har til gode eller returnere
eiendom som tilhører fondet.
 Dersom indeksleverandøren stanser beregning av indeksen eller
dersom fondets lisens til å følge indeksen inndras, kan det skje at
fondet må stenges.
 Det kan skje at det ikke alltid er mulig å kjøpe og selge aksjer på en
børs eller til priser som avspeiler NAV nøyaktig.
 Det gis ingen kapitalgaranti, og fondets verdi er ikke beskyttet.
Investorene kan miste all kapital som er investert i fondet.
 Se "Risikofaktorer" i selskapets prospekt og fondssupplementet.

GEBYRER FOR DETTE FONDET
Gebyrene du betaler brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, blant annet markedsførings- og distribusjonskostnader. Disse gebyrene kan redusere
den potensielle avkastningen på investeringen din.
Éngangsgebyrer ved tegning eller innløsning
Tegningsgebyr

0,00 %*

Innløsningsgebyr

0,00 %*

 Ordinære investorer (dvs. som kjøper og selger aksjer på
aksjebørser) belastes ikke med inngangs- eller utgangsgebyrer av
selskapet, men kan bli belastet med handelskostnader og avgifter av
sin børsmegler.Ta kontakt med din aksjemegler og/eller
investeringsrådgiver for nærmere opplysninger om slike gebyrer.
 Tallet for løpende gebyrer er basert på utgifter for 12månedersperioden som ble avsluttet desember 2021. Dette tallet kan
variere fra år til år.Tallet for løpende gebyrer omfatter ikke
porteføljetransaksjonskostnader (med unntak av
depottransaksjonskostnader som betales til depositaren, som er
inkludert).
 For mer informasjon om gebyrer, vennligst se avsnittet «Avgifter og
kostnader» i selskapets aksjeinnbydelse og avsnittene
«Handelsprosedyrer» og «Handelsinformasjon» i fondsbilaget som er
tilgjengelig på: http://www.lgim.com.

Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes av dine penger før
de investeres eller før inntekten av din investering utbetales.
Gebyrer tatt fra aksjeklassen i løpet av et år
Løpende utgifter

0,65%

Gebyrer tatt fra aksjeklassen i løpet av et år
Resultathonorar

Ingen

*Autoriserte deltakere som handler direkte med selskapet vil betale
tilhørende transaksjonskostnader

HISTORISK AVKASTNING
*Utviklingen forut for dette tidspunktet var under forhold som ikke lenger gjelder.
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 Fondet har eksistert siden 29 august 2008. Andelsklassen har eksistert
siden 29 august 2008.
 Diagrammet viser den årlige verdiutviklingen til andelsklassen i USD
hvert hele kalenderår i perioden som vises i diagrammet.
 Løpende gebyrer er tatt med i beregningen av historisk avkastning.
Eventuelle åpnings-/avslutningsgebyrer er ikke tatt med i beregningen.
 Historisk avkastning kan ikke brukes som indikator for fremtidig
avkastning.
 Fondet endret sin indeks 22 februar 2021*. Før denne datoen vises
utviklingen mot DAXglobal® Gold Miners (TR) USD.
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PRAKTISKE OPPLYSNINGER
 Fondets depotmottaker er The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin-filialen.
 Fondet er et av et antall underfond i selskapet.Aktiva og passiva i hvert underfond er atskilt fra hverandre etter irsk lov.Selv om rettighetene til
investorer og kreditorer normalt er begrenset til eiendelene i hvert underfond, er selskapet en juridisk enhet som kan operere i jurisdiksjoner som
ikke anerkjenner en slik atskillelse.
 Selskapet er hjemmehørende i Irland av skattemessige årsaker.Dette kan ha innvirkning på din personlige beskatning.Ta kontakt med din
investerings- eller skatterådgiver for råd om dine egne skatteforpliktelser.
 Forvalteren kan kun holdes ansvarlig for uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller uforenlige med de relevante delene av
selskapets prospekt.
 Ytterligere informasjon om fondet og aksjeklassen kan hentes fra selskapets aksjeinnbydelse og fondsbilag og års- og delårsregnskapene (som
utarbeides for selskapet i sin helhet), som er tilgjengelig – i tillegg til den siste tilgjengelige NAV-informasjonen for aksjeklassen og detaljer om
fondets portefølje – på: http://www.lgim.com.Disse dokumentene er gratis tilgjengelig på engelsk og enkelte andre språk.
 Bytte av andeler mellom fondet og andre andelsklasser i fondet og/eller andre underfond i selskapet, er ikke tillatt.
 En indikativ netto andelsverdi i løpet av en dag («iNAV») for andelsklassen vil være tilgjengelig på: https://www.solactive.com/.
 Detaljer av forvalterens ajourførte policy med hensyn til godtgjørelse, inklusive en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og fortjenester er beregnet
og identitetene til personene som er ansvarlige for å tildele disse kan man få tilgang til fra følgende nettsted: http://www.lgim.com.En papirutgave
er også gratis tilgjengelig fra forvalteren på forespørsel.

LGIM Managers (Europe) Limited er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken.
Legal & General UCITS ETF Plc er godkjent i Irland og regulert av den irske sentralbanken.
Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per. 16 februar 2022.

