Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.Detta är inte reklammaterial.Det är information som krävs enligt
lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta.Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta
ett välgrundat investeringsbeslut.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF
Andelsklass USD Accumulating ETF - ISIN:IE00BK5BCD43. Fonden är en delfond i Legal & General UCITS ETF Plc (”Bolaget”).
Förvaltad av LGIM Managers (Europe) Limited, medlem i Legal & General group (”Förvaltaren”)

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING
 L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (”fonden”) är en passivt förvaltad
börshandlad fond (”ETF”) som strävar efter att följa resultatet på ROBO
Global® Artificial Intelligence Index (”indexet”), som är föremål för
avdrag för årliga avgifter och andra kostnader som är knutna till fondens
drift.
 Fonden främjar en rad miljömässiga och socialt ansvarstagande
egenskaper som uppfylls genom att följa jämförelseindexet. I fondens
bilaga finns det mer information om hur fonden uppfyller sådana
egenskaper.
 Handel.Andelar i denna andelsklass (”andelarna”) är noterade i USdollar och kan köpas och säljas på fondbörser av vanliga investerare
genom att använda en förmedlare (t.ex. en fondmäklare).Under
normala förhållanden kan endast auktoriserade aktörer köpa och sälja
andelar direkt i Bolaget.Auktoriserade aktörer kan lösa in sina andelar
på begäran enligt ”Handelstidtabellen” som publiceras på
http://www.lgimetf.com.
 Index.Indexet består av företag som handlas publikt på olika fondbörser
världen runt och vilka genererar en del av sina intäkter från branschen
artificiell intelligens.Branschen anses bestå av följande två
undersektorer:(1) Teknik, som omfattar big data-/analysföretag,
molntjänsteleverantörer, kognitiv databehandling, nätverk och
halvledare och (2) applikationer och tjänster, som omfattar

affärsprocesser, konsulttjänster, konsumenttjänster, e-handel,
fabriksautomatisering och hälsovård.Ett företag är endast godkänt att
ingå i indexet om det är tillräckligt stort (vilket fastställs genom
referens till aktiernas totala marknadsvärde) och att rörelsen är
tillräckligt ”likvid” (ett mått på hur aktivt företagets aktier handlas på
daglig basis).I indexet tilldelas företag inom branschen för artificiell
intelligens en poäng som är ett mått på företagets intäkter,
investeringsexponering och företagets marknadspositionering i
branschen för artificiell intelligens (”poängen”).Komponenterna viktas
enligt erhållna poäng.Varje komponents viktning beräknas genom att
dela dess poäng med summan av alla tillgängliga poäng i det
tillgängliga investeringsområdet.
 Replikering.Fonden kommer primärt att investera i de företag som
ingår i indexet i liknande proportioner som deras viktning i
indexet.Fonden kan även investera i (1) ”teknikföretag” som inte ingår
i indexet och som har liknande risk- och avkastningsegenskaper för
de företag som ingår i indexet och (2) finansiella derivatinstrument
(”FDI:er”) (dvs. investeringar vars kurser baseras på de företag som
ingår i indexet och/eller sådana övriga ”teknikföretag”).
 Utdelningspolicy.Denna andelsklass avser inte att ha någon
utdelning.Intäkter som kan uppstå av fondens investeringar kommer
att återinvesteras i fonden.
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 Fonden klassificeras som 6 på grund av investeringarnas art och dess
risker.Klassificeringen grundas på historiska uppgifter och kanske inte
är en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil.Riskkategorin kan
förändras med tiden.Den lägsta kategorin i ovanstående skala innebär
inte att den är ”riskfri”.
 Då indexet innehåller små och medelstora företag som handlas publikt,
är fonden föremål för risken att sådana företag kan vara mer sårbara för
negativa företagsrelaterade och ekonomiska händelser och större och
mer oförutsägbara kursförändringar än större företag eller
aktiemarknaden i sin helhet.
 Fonden är föremål för de risker som är knutna till teknikinriktade företag
som är särskilt sårbara för en snabb teknikutveckling (som kan göra att
deras produkter blir föråldrade), myndighetsbestämmelser och
konkurrens från inhemska och utländska konkurrenter som kan har

lägre produktionskostnader.Sådana företag kan även ha svårigheter
att söka och behålla patent, upphovsrätt, varumärken och
handelshemligheter som rör deras produkter, vilket kan påverka
deras värde negativt.
 Tjänsteleverantörer från tredje part (som till exempel motparter som
ingår finansiella derivatinstrument med fonden eller Bolagets
förvaringsinstitut) kan gå i konkurs och bli oförmögna att genomföra
betalningar till fonden eller att återlämna egendom som tillhör
fonden.
 Om indexleverantören upphör att beräkna indexet eller om fondens
licens att följa indexet sägs upp, kan fonden tvingas avvecklas.
 Det kanske inte alltid är möjligt att köpa och sälja andelar på en
fondbörs eller till kurser som nära återspeglar NAV-kursen.
 Fondvärdet omfattas inte av någon kapitalgaranti eller något
värdeskydd.Investerare kan förlora allt kapital som investerats i
fonden.
 Se avsnittet ”Riskfaktorer” i Bolagets prospekt och fondbilagan.

AVGIFTER FÖR DENNA FOND
De avgifter du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter
minskar investeringens potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift

0,00%*

Inlösenavgift

0,00%*

Detta är det maxbelopp som kan tas ut av dina pengar innan de
investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.
Avgifter som tagits ur andelsklassen under året
Årlig avgift

0,49 %

Avgifter som tagits ur andelsklassen under året
Resultatrelaterad avgift

0,00 %

 Vanliga investerare (dvs. de som köper och säljer andelar på
fondbörser) debiteras inga tecknings- eller inlösenavgifter men kan
debiteras handelskostnader och avgifter av sin mäklare.Rådfråga din
fondmäklare och/eller investeringsrådgivare om information om
sådana avgifter.
 Siffran för årliga avgifter bygger på kostnaderna för det år som löpte
ut den december 2020. Denna siffra kan variera från år till år.Siffran
för årliga avgifter är exklusive portföljtransaktionskostnader (förutom
kostnaderna för förvaring som betalas till depåombudet och som
ingår).
 För mer information om avgifter se avsnittet ”Avgifter och kostnader” i
Bolagets prospekt och avsnitten ”Handelsmetoder” och
”Handelsinformation” i fondbilagan som finns på:
http://www.lgimetf.com.

Auktoriserade aktörer som handlar direkt i Bolaget kommer betala
relaterade transaktionsavgifter

TIDIGARE RESULTAT
80

 Fonden har funnits sedan den 17 juni 2019. Denna andelsklass har
funnits sedan den 17 juni 2019.
 Diagrammet visar den årliga avkastningen för andelsklassen i USD för
varje helt kalenderår under den period som anges i diagrammet.
 Fondens årliga avgift har tagits med vid beräkningen av tidigare
resultat.Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.
 Tidigare resultat är ingen garanti för en viss avkastning i framtiden.
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PRAKTISK INFORMATION
 Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA / NV, Dublin Branch.
 Fonden är en av ett antal delfonder i Bolaget.Tillgångar och skulder för varje delfond är segregerade från varandra enligt irländsk lag.Även om
investerarnas och fordringsägarnas rättigheter vanligen är begränsade till tillgångarna i varje delfond, är Bolaget en enda juridisk person som kan
verka i jurisdiktioner som kanske inte godkänner en sådan segregering.
 Bolaget har sitt säte i Irland ur skattehänseende.Detta kan påverka din personliga skattesituation.Kontakta din investerings- eller skatterådgivare
för information om din egen skattssituation.
 Förvaltaren kan endast hållas ansvarig på grundval av ett yttrande i detta dokument som är missledande, inkorrekt eller inkonsekvent med aktuella
delar i Bolagets prospekt.
 Mer information om fonden och andelsklassen finns i Bolagets prospekt och i fondbilagan och års- och halvårsrapporterna (som sammanställs för
hela Bolaget) och som, utöver den senast tillgängliga NAV-kursen för andelsklassen samt uppgifter om fondens portfölj, finns på:
http://www.lgimetf.com.Dessa dokument finns att få kostnadsfritt på engelska och på vissa andra språk.
 Det är inte tillåtet att byta andelar mellan denna andelklass och andra andelsklasser i fonden och/eller andra delfonder i Bolaget.
 Ett vägledande intradagsubstansvärde (”iNAV”) för andelsklassen kommer att finnas på: https://www.solactive.com/.
 Information om förvaltarens uppdaterade ersättningspolicy, inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka de personer
är som är ansvariga för att tilldela dessa, finns på följande webbplats http://www.lgimetf.com.På begäran kan även en papperskopia erhållas
kostnadsfritt från förvaltaren.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.
Företaget är auktoriserat i Irland och tillsyn utövas av Irlands centralbank.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 februari 2021.

