Central Investorinformation
Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond.Det 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.Det anbefales at læse
dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

L&G Cyber Security UCITS ETF
Aktieklasse USD Accumulating ETF - ISIN: IE00BYPLS672. Fonden er en afdeling i Legal & General UCITS ETF Plc ("selskabet").
Forvaltes af LGIM Managers (Europe) Limited, der indgår i Legal & General-koncernen ("Forvalteren")

MÅL OG INVESTERINGSPOLITIK
 L&G Cyber Security UCITS ETF (”Fonden") er en passivt forvaltet
børshandlet fond ("ETF"), hvis mål er at opnå afkast, der følger
udviklingen i ISE Cyber Security® UCITS Index Net Total Return
("Indekset"), med forbehold for fradrag for de løbende gebyrer og
andre omkostninger forbundet med driften af fonden.
 Fonden støtter en række miljømæssige og sociale karakteristika, der
opfyldes ved at følge indekset. Yderligere oplysninger om, hvordan
fonden opfylder sådanne karakteristika, findes i fondstillægget.
 Handel på børser. Aktier i denne Aktieklasse ("Aktierne") er udstedt i
USD, og almindelige investorer kan købe og sælge Aktierne på børser
gennem en formidler (f.eks. en børsmægler).Under normale
omstændigheder kan kun autoriserede deltagere købe og sælge Aktier
direkte hos Selskabet.Autoriserede deltagere kan indløse deres aktier
på anfordring i overensstemmelse med den tidsplan ("Dealing
Timetable"), som offentliggøres på http://www.lgimetf.com.
 Indeks. Indekset består af virksomheder, som handles offentligt på
børser i hele verden, og som genererer en væsentlig del af deres
indtægter fra industrien for internetsikkerhed.Industrien består af
virksomheder i følgende to delsektorer:1) Infrastrukturudbydere, der
udvikler hardware og software til sikker intern og ekstern adgang til filer,
websteder og netværk, og 2) serviceudbydere, der yder rådgivning og
sikre internetbaserede ydelser.For at være kvalificeret til optagelse i
Indekset skal en virksomhed have en vis størrelse (som bestemmes på
grundlag af den samlede markedsværdi af den del af virksomhedens
aktier, der handles offentligt) og være tilstrækkeligt "likvid" (et mål for,

hvor aktivt virksomhedens aktier handles fra dag til dag).
Delsektorerne infrastrukturudbydere og serviceudbydere vægtes i
indekset på grundlag af den enkelte sektors relative størrelse (dvs.
den samlede markedsværdi af aktierne for alle virksomheder i hver
enkelt delsektor).Indledningsvis vægtes virksomhederne lige i hver
delsektor.Vægtningerne justeres dog, hvis en virksomhed får et
dårligt resultat i en likviditetstest, som hver enkelt virksomhed
underkastes individuelt. Indekset søger at udelukke virksomheder,
der er i) involveret i fremstilling af kontroversielle våben, ii) er
vedholdende overtrædere af FN's Global Compact og/eller iii) rene
kulmineselskaber. Sådanne udelukkelser bestemmes med
henvisning til "Future World Protection List" ("FWPL") offentliggjort af
Legal & General Investment Management Limited, som kan ses på
https://www.lgim.com/uk/en/capabilities/corporategovernance/assessing-companies-esg/.
 Kopieringsmetode. Fonden vil primært investere i de virksomheder,
der findes i indekset, i tilsvarende forhold som deres vægtning i
indekset.Fonden kan også investere i 1) ”informationsteknologi”virksomheder, som ikke er indeksbestanddele, hvis risiko- og
resultatkarakteristika ligner karakteristikaene for virksomhederne i
Indekset, og 2) afledte finansielle instrumenter ("derivater") (dvs.
investeringer, hvis kurs afhænger af virksomhederne i Indekset
og/eller andre ”informationsteknologi”-virksomheder).
 Udbyttepolitik.Denne Aktieklasse udbetaler ikke udbytte.Enhver
indtægt fra Fondens investeringer geninvesteres i Fonden.
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 Fonden vurderes til at ligge i kategori 6 på grund af karakteren af dens
investeringer og dens risici. Fondens rating er beregnet på grundlag af
historiske data og er ikke nødvendigvis en pålidelig indikation for
Fondens fremtidige risikoprofil. Riskokategorien kan ændre sig over tid.
Den laveste kategori på ovennævnte skala betyder ikke "risikofri".
 Da indekset omfatter små og mellemstore børsnoterede virksomheder,
er Fonden underlagt den risiko, at sådanne virksomheder kan være
mere sårbare over for negative erhvervsrelaterede eller økonomiske
begivenheder og opleve større og mere uforudsigelige prisændringer
end større virksomheder eller aktiemarkedet generelt.
 Fonden investerer i teknologivirksomheder, hvis produkter hurtigt kan
blive forældede på grund af teknologiske udviklinger og hyppig ny
produktintroduktion.Sådanne virksomheder kan stå over for
uforudsigelige ændringer i væksthastigheden, konkurrence hvad angår
opnåelse af kvalificeret personale og intens indenlandsk og international
konkurrence, herunder konkurrence fra udenlandske virksomheder med
lavere produktionsomkostninger.Sådanne virksomheder er dybt

afhængige af patentrettigheder og intellektuelle
ejendomsrettigheder.Tab eller forringelse af disse rettigheder kan
have en negativ effekt på disse virksomheders lønsomhed.
 Derudover kan virksomheder på cybersikkerhedsområdet selv blive
mål for cyberangreb, som, hvis de lykkes, kan få markant eller
permanent beskadigende effekt for virksomhedens omdømme,
finansielle forhold og mulighed for at udøve forrentninger i fremtiden.
 Tredjepartsleverandører (som f.eks. modparter, der indgår
derivataftaler med Fonden eller Selskabets depotbank) kan gå
konkurs og være ude af stand til at betale skyldige beløb til Fonden
eller returnere ejendom, som tilhører Fonden.
 Hvis indeksleverandøren ophører med at beregne Indekset, eller
hvis Fondens tilladelse til at følge Indekset ophører, er det muligt, at
Fonden skal lukkes.
 Det er ikke altid muligt at købe og sælge Aktier på en børs eller til
kurser, der nøje afspejler den indre værdi (NAV).
 Der er ingen kapitalgaranti eller beskyttelse af Fondens
værdi.Investorer kan miste hele den kapital, der er investeret i
Fonden.
 Der henvises til "Risikofaktorer" i Selskabets prospekt og det
fondsspecifikke bilag.

OMKOSTNINGER TIL DENNE FOND
De gebyrer, du betaler, anvendes til at betale omkostningerne ved at drive fonden, herunder omkostningerne ved markedsføring og udlodning. Disse gebyrer
reducerer det potentielle afkast af din investering.
Engangsgebyrer før eller efter investering
Indtrædelsesgebyr

0,00%*

Udtrædelsesgebyr

0,00%*

Det er det maksimale beløb, du kan komme ud for at betale, før
dine penge investeres, og før investeringsprovenuet udbetales.
Gebyrer taget fra aktieklassen over et år
Løbende gebyrer

0,69%

Gebyrer taget fra aktieklassen over et år
Resultatbetinget honorar

Ingen

*Autoriserede deltagere, der handler direkte med Selskabet, skal
betale relevante transaktionsomkostninger.

 Almindelige investorer (dvs. som køber og sælger aktier på børser)
bliver ikke afkrævet indtrædelses- eller udtrædelsesgebyrer fra
selskabets side, men kan blive afkrævet handelsomkostninger og
gebyrer af deres børsmægler.Kontakt venligst din børsmægler
og/eller din investeringsrådgiver for at få nærmere oplysninger om
sådanne gebyrer.
 Den viste illustration over løbende gebyrer er baseret på
omkostninger for de 12 måneder frem til den oktober 2021 og kan
variere fra år til år.De løbende gebyrer omfatter ikke porteføljens
transaktionsomkostninger (bortset fra de
depottransaktionsomkostninger, der betales til depotbanken, som er
omfattet).
 Læs mere om gebyrer i afsnittet "Fees and Expenses" ("Gebyrer og
omkostninger") i selskabets prospekt og afsnittet "Dealing
Procedures" ("Handelsprocedurer") og "Dealing Information"
("Handelsinformation") i de fondsspecifikke bilag, som findes på:
http://www.lgimetf.com.

TIDLIGERE RESULTATER
 Fonden har eksisteret siden den 11 september 2015. Aktieklassen har
eksisteret siden den 11 september 2015.
 Søjlerne viser Aktieklassens årlige afkast i USD for hvert hele
kalenderår i den viste periode.
 Løbende gebyrer er indregnet i tidligere resultater.Indtrædelses/udtrædelsesgebyrer er ikke indregnet.
 Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
 Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
 Fonden er én i en række af afdelinger i Selskabet. Hver afdelings aktiver og passiver er i henhold til irsk lovgivning adskilt fra hinanden. Selv om
investorers og kreditorers rettigheder normalt er begrænset til aktiverne i hver enkelt afdeling, er Selskabet én juridisk enhed, der vil kunne have
aktiviteter i jurisdiktioner, som ikke anerkender en sådan adskillelse.
 Selskabet er hjemmehørende i Irland i skattemæssig henseende. Dette kan have en indvirkning på en investors personlige skattemæssige stilling.
Kontakt din investerings- eller skatterådgiver for vejledning omkring dine egne skatteforpligtelser.
 Forvalteren kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de
relevante dele i Selskabets prospekt.
 Yderligere information om Fonden og Aktieklassen kan findes i Selskabets prospekt og de fondsspecifikke bilag samt årsrapporten og
perioderegnskaberne (som udarbejdes for selskabet som helhed), som er tilgængelige på engelsk sammen med den senest tilgængelige NAV og
yderligere oplysninger om Fondens portefølje på: http://www.lgimetf.com. Disse dokumenter fås gratis på engelsk og visse andre sprog.
 Det er ikke tilladt at bytte aktier mellem denne Aktieklasse og andre Aktieklasser i Fonden og/eller andre afdelinger i Selskabet.
 En vejledende intra-dags indre værdi ("iNAV") for Aktieklassen kan findes på: https://www.euronext.com/.
 Oplysninger om forvalterens aktuelle politik vedrørende vederlag, herunder en beskrivelse af hvordan vederlag og andre fordele beregnes, og
navnene på de personer, som er ansvarlige for at tildele disse, kan ses på følgende websted: http://www.lgimetf.com.Der kan også anmodes om
en gratis papirudskrift fra forvalteren.

Forvalteren er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Virksomheden er godkendt i Irland og reguleres af Central Bank of Ireland.
Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 1 oktober 2021.

