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 og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. De
tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret
beslutning om eventuel investering.

Xtrackers Switzerland UCITS ETF
Aktieklasse: 1C (ISIN: LU0943504760), (WKN: DBX0NU), (Valuta: CHF)
en afdeling i Xtrackers. Fonden forvaltes af DWS Investment S.A., en del af DWS-koncernen.

Mål & investeringspolitik
Målet er, at Deres investering skal afspejle resultaterne af Solactive
Swiss Large Cap Index (NTR) (Indekset), der er udformet til at afspejle
aktieresultaterne i de 20 største virksomheder, der er stiftet og noteret i
Schweiz. De virksomheder, der er repræsenteret i Indekset, udvælges
på grundlag af den samlede aktieværdi set i forhold til andre
børsnoterede virksomheder. Den største virksomhed kan højst udgøre
32,5 % af Indekset, og de øvrige virksomheder kan højst udgøre 17,5 %
af Indekset. Indeksets sammensætning gennemgås hvert kvartal.
Indekset beregnes på grundlag af et samlet nettoafkast, hvilket betyder,
at alt udbytte og alle udlodninger fra virksomhederne geninvesteres i
aktierne efter skat.

For at nå målet forsøger fonden at replikere indekset ved at købe alle
(eller undtagelsesvist et betydeligt antal af) aktierne i indekset i samme
forhold som i indekset, sådan som det er fastsat af DWS-enheder.
Fonden kan anvende teknikker og instrumenter med henblik på at styre
risici, reducere omkostninger og skabe bedre resultater. Disse teknikker
og instrumenter kan omfatte brugen af derivater. Fonden kan også
indgå lån mod sikkerhed i sine investeringer til visse kvalificerede
tredjeparter for at generere ekstra indtægter til modregning af fondens
omkostninger.
Der udbetales intet udbytte af Deres aktier.
De kan dagligt forlange at få indløst Deres aktier.
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Denne risk/reward-kategori beregnes ved hjælp af historiske
data, som muligvis ikke er en pålidelig indikator for Fondens
fremtidige risikoprofil.
Risk/reward-kategorien kan ændre sig over tid og er hverken et
mål eller en garanti.
Den laveste kategori (dvs. Kategori 1) betyder ikke en risikofri
investering.
Fonden tilhører Kategori 5 på grund af de betydelige og hyppige
kursbevægelser (volatilitet) for de underliggende investeringer,
som Fonden afspejler.
Nedenstående er yderligere risici, som ikke er dækket af risk/
reward-kategorien.
Fonden tilstræber at replikere indeksets resultater med fradrag
af omkostninger, men Deres investering forventes ikke at svare
nøjagtigt til indeksets resultater. Der kan opstå ekstraordinære
omstændigheder, som kan omfatte, men ikke er begrænset til,

forstyrrende markedsforhold, yderligere omkostninger/afgifter
eller ekstremt volatile markeder, som kan bevirke, at fondens
resultater adskiller sig væsentligt fra indeksets resultater.
DWS-virksomhederne og tilknyttede virksomheder kan optræde
i adskillige roller i relation til fonden, f.eks. som distributør og
forvaltningsselskab. Dette kan medføre interessekonflikter.
Fonden er ikke garanteret, og De kan således tabe på Deres
investering. Værdien af Deres investering kan både stige og
falde.
Værdien af en investering i aktier afhænger af en række
faktorer, herunder, men ikke begrænset til, markeds- og
økonomiske vilkår, sektor, geografisk region og politiske
begivenheder.
Fonden kan anvende derivater til at forsøge at administrere
investeringerne mere effektivt. Dette er ikke altid vellykket og
kan medføre større udsving i fondens værdi. Dette kan påvirke
fondens værdi og Deres investering negativt.
Se afsnittet "Risikofaktorer" i prospektet for flere oplysninger om
de generelle risici.
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Gebyrer
De gebyrer, De betaler, anvendes til betaling af Fondens driftsomkostninger, herunder markedsførings- og distributionsomkostninger. Disse gebyrer
reducerer Deres investerings potentielle vækst.

Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr
Udtrædelsesgebyr

Intet
Intet

Dette er det maksimale beløb, som De vil kunne komme til at betale, inden
Deres penge investeres (indtrædelsesgebyr), og inden provenuet af Deres
investering udbetales (udtrædelsesgebyr).

Gebyrer afholdt af Fonden i løbet af et år
Løbende gebyrer

0,30%

Gebyrer afholdt af Fonden under visse særlige
omstændigheder
Resultatbetinget honorar

Investorer på sekundære markeder (de, der køber eller sælger
aktier på en børs) kan blive opkrævet visse gebyrer af deres
børsmægler. Disse gebyrer kan, hvis de foreligger, rekvireres fra
den pågældende børsmægler. Godkendte deltagere, der handler
direkte med fonden, betaler transaktionsomkostningerne for deres
tegninger og indløsninger.
De løbende gebyrer tager udgangspunkt i udgifterne for det år,
der slutter ved udgangen af oktober 2018. Det kan variere fra år til
år. De løbende gebyrer omfatter ikke eventuelle omkostninger ved
porteføljetransaktioner samt resultatbetingede honorarer.
Se afsnittet ”Gebyrer og udgifter” i prospektet for mere detaljerede
oplysninger om gebyrerne.

Intet

I det omfang fonden foretager værdipapirudlån for at generere indtægter, tildeles fonden i sidste ende 70 % af de forbundne indtægter.
Værdipapirudlånsagenten, der er en DWS-enhed eller anden Deutsche Bank-enhed, tildeles 15 %, og de resterende 15 % tildeles den DWS-enhed,
der overvåger sådanne aktiviteter, som anført i prospektet. For at facilitere dette kan fonden modtage forbundne indtægter og tildele indtægter til
værdipapirudlånsagenten og DWS-enheden, der overvåger sådanne aktiviteter, i de forhold, der er anført i prospektet. Idet deling af
værdipapirudlånsprovenuet ikke øger omkostningerne ved at drive Fonden, er dette ikke medtaget i de løbende gebyrer.

Tidligere resultater
Vær opmærksom på, at de tidligere resultater ikke er en pålidelig
indikator for fremtidige resultater.
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Afgifterne til de løbende fondsgebyrer indgår i beregningen af tidligere
resultater. Ind-/udtrædelsesgebyrerne er udeladt i beregningen af
tidligere resultater.
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Fonden blev introduceret i 2007, og aktieklassen blev introduceret i
2013.
Tidligere resultater er beregnet i CHF.
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– – – Pr. 25. maj 2016 ændrede fonden sit investeringsmål med henblik på at afspejle Indeksets resultater. De tidligere resultater, der vises fra 2008
og frem til 2015 (inklusiv), er fra SMI® Index.

Praktiske oplysninger
Depositaren er State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Kopi af prospektet, de seneste årsrapporter og efterfølgende
halvårsrapporter (alle på engelsk) samt andre oplysninger
(herunder de seneste kurser for Fondens andele samt
vejledende indre værdier) kan rekvireres gratis på
www.Xtrackers.com.
Oplysninger om den seneste aflønningspolitik, herunder, men
ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvorledes vederlag og
andre ydelser beregnes, samt angivelse af de personer, som er
ansvarlige for at beregne vederlag og andre ydelser, kan ses på
www.Xtrackers.com under afsnittet ”Yderligere oplysninger”.
Der kan gratis rekvireres en trykt kopi af aflønningspolitikken.
En fuld redegørelse for sammensætningen af Fondens
portefølje og oplysninger om indeksets bestanddele kan
rekvireres gratis hos www.Xtrackers.com.

Der findes muligvis flere tilgængelige aktieklasser for Fonden –
se prospektet for yderligere oplysninger. Vær opmærksom på,
at det muligvis ikke er alle aktieklasser, der er registreret til
markedsføring i Deres jurisdiktion.
Den gældende skattelovgivning for Fonden i Luxembourg kan
påvirke Deres personlige skattemæssige stilling.
Xtrackers kan alene drages til ansvar for oplysninger i dette
dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i
overensstemmelse med de relevante dele i Fondens prospekt.
Xtrackers har en række forskellige fonde. De enkelte fondes
aktiver og passiver er adskilt ved lov. Prospektet og de
periodiske rapporter udarbejdes for Xtrackers som helhed. De
kan ikke ombytte Deres aktier i denne fond til andre fonde
under Xtrackers.

Fonden sponseres, markedsføres, sælges eller støttes på ingen måde af Solactive AG, og Solactive AG fremsætter ingen garanti eller erklæring, for
så vidt angår resultaterne af at anvende Indekset eller Indeksets varemærke. Hverken offentliggørelse eller licensering af Indekset udgør en
anbefaling fra Solactive AG om at investere i Fonden og repræsenterer heller ikke en garanti eller anbefaling, hvad angår investering i Fonden.
Denne Fond er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
DWS Investment S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleret af Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 19-02-2019.
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