Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds.
Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet
voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de
risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen
opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst
te beleggen.
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Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF
Deelbewijscategorie: 1C, ISIN: LU0322250712, WKN: DBX1AN, Valuta: EUR
een compartiment van Xtrackers. De Beheersmaatschappij is DWS Investment S.A., een lid van de DWS Group.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het
rendement weerspiegelt van de LPX Major Market® index (de
"index"), die ontworpen is om het rendement te weerspiegelen van
de 25 meest actief verhandelde private equity-ondernemingen.
Private equity-beleggingen (dit wil zeggen beleggingen in
ondernemingen die niet genoteerd zijn aan een effectenbeurs)
moeten het voornaamste bedrijfsdoel van de ondernemingen zijn.
De private equity-ondernemingen moeten zelf genoteerd zijn aan
een effectenbeurs. De private equity-ondernemingen kunnen in
elke regio gevestigd zijn en kunnen diverse private equityactiviteiten uitoefenen. De samenstelling van de index wordt

tweemaal per jaar herzien en de selectie van de ondernemingen
hangt af van de vraag hoe vaak en in welke hoeveelheid hun
aandelen worden verhandeld. Om zijn doel te bereiken, zal het
fonds beleggen in overdraagbare effecten en financiële contracten
(derivaten) afsluiten met een of meer tegenpartijen met betrekking
tot de overdraagbare effecten en de index, om het rendement van
de index te verkrijgen. De valuta van het compartiment is de EUR.
Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; ze worden
opnieuw in het fonds belegd. Over het algemeen kunt u dagelijks
de inkoop van uw aandelen aanvragen.
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De berekening van het risico- en opbrengstprofiel berust op
historische gegevens, die geen betrouwbare maatstaf vormen voor
het toekomstig risicoprofiel. Deze risico-indicator is aan
veranderingen onderhevig; de classificatie van het Fonds kan
tussentijds veranderen en kan niet worden gegarandeerd. Ook een
fonds dat in de laagste klasse (klasse 1) is geclassificeerd vormt
geen risicoloze belegging. Het fonds is geclassificeerd in klasse 6
omdat de shareclass ervan sterk kan schommelen en dus zowel de
kansen op verlies als winst hoog kunnen zijn. Met name kunnen
de volgende risico's voor het fonds van belang zijn: Het fonds
belegt niet direct in de componenten van de index en zijn
opbrengst zal afhangen van het resultaat van de derivaten die het
gebruikt. Het fonds kan een of meer derivaten afsluiten met een of
meer tegenpartijen. Als een van de tegenpartijen haar

betaalverplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld omdat zij insolvent
is geworden), kan dit tot een verlies voor uw belegging leiden.
DWS entiteiten en haar verbonden ondernemingen kunnen diverse
functies uitoefenen met betrekking tot het fonds, zoals distributeur
en beheermaatschappij, wat belangenconflicten met zich mee kan
brengen. Het fonds geniet geen garantie en uw belegging loopt
een risico. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als
stijgen. De waarde van een belegging in aandelen zal afhangen
van diverse factoren zoals, maar niet beperkt tot, marktcondities en
economische omstandigheden, de sector, de geografische regio en
politieke gebeurtenissen. Het derivaat dat gebruikt wordt om
blootstelling aan de index te verwerven kan worden aangepast ter
weerspiegeling van bepaalde kosten in verband met belastingen
en/of de koop-, verkoop-, leen-, financierings- en bewaarkosten.
Deze replicatiekosten kunnen leiden tot een verlies voor het fonds
en uw belegging.
Een nadere beschrijving van de risico's en andere algemene
informatie is terug te vinden in de een of meer gedeeltes over
risico's in het prospectus.

Kosten
De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te
dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.
Aan beleggers op de secundaire markt (dit zijn beleggers
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend
die aandelen kopen of verkopen op een beurs) kunnen
Instapvergoeding
Geen
bepaalde vergoedingen worden aangerekend door hun
Uitstapvergoeding
Geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden effectenmakelaar. Informatie over deze kosten, in
voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat de opbrengsten van voorkomend geval, is verkrijgbaar bij de betrokken
effectenmakelaar. Bevoegde deelnemers die direct met het
uw belegging worden uitbetaald (uitstapvergoeding).
fonds handelen zullen de transactiekosten betalen die
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
gerelateerd zijn aan hun inschrijvingen en terugkopen.
Lopende kosten
0,70 %
Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden
uitgaven van het jaar afgesloten op 31.12.2021. Het kan
onttrokken
van jaar tot jaar variëren. Het bedrag bevat geen
Prestatievergoeding
Geen
portefeuilletransactiekosten en prestatievergoedingen,
mochten deze er zijn.
Aanvullende informatie over kosten is terug te vinden in de
een of meer gedeeltes over kosten in het prospectus.

In het verleden behaalde resultaten
aaa

Resultaten uit het verleden bieden geen
garantie
voor
de
toekomstige
waardeontwikkeling. Alle kosten en
vergoedingen die uit de aandeelcategorie
1C van Xtrackers LPX Private Equity
Swap UCITS ETF werden genomen,
werden bij de berekening afgetrokken. De
1C aandeelcategorie Xtrackers LPX
Private Equity Swap UCITS ETF werd
gelanceerd in 2008.

Praktische informatie
De bewaarder is State Street Bank International GmbH, filiaal
Luxemburg. Kopieën van het prospectus en de periodieke
verslagen zijn kosteloos beschikbaar in de taal van dit document.
De documenten en andere informatie (inclusief de meest recente
aandeelprijzen en de indicatieve nettovermogenswaarden) zijn
gratis beschikbaar. De documenten zijn beschikbaar op uw lokale
website van DWS of op www.Xtrackers.com. Op deze website kunt
u ook terecht voor volledige informatie over de samenstelling van
de portefeuille van het fonds en over de bestanddelen van de
index. Informatie over het huidige vergoedingsbeleid van de
Beheersmaatschappij, met een beschrijving van hoe de vergoeding
en voordelen worden berekend, is op het internet bekendgemaakt
onder
https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dwsremuneration-policy?setLanguage=en. Op vraag wordt de
informatie
u
kosteloos
op
papier
toegestuurd.
De
belastingwetgeving die in Luxemburg op het Fonds van toepassing
is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke belastingsituatie.
Xtrackers kan alleen aansprakelijk worden gesteld op basis van

een in dit document opgenomen verklaring die misleidend of
onjuist is, of niet verenigbaar is met de relevante delen van het
verkoopprospectus. Dit fonds is een compartiment van Xtrackers,
waarvoor het prospectus en de periodieke rapporten in hun geheel
worden opgesteld. De activa en passiva van elk compartiment zijn
wettelijk gescheiden. Activa van een compartiment zijn daarom niet
beschikbaar in geval van vorderingen op, of insolventie van, een
ander compartiment. Mogelijk zijn er meer aandeelcategorieën
beschikbaar voor dit fonds - zie het betreffend deel van het
prospectus voor meer bijzonderheden. Het is niet toegestaan om
uw aandelen in dit fonds te converteren naar aandelen van andere
fondsen van Xtrackers. Dit fonds is toegelaten in Luxemburg en
wordt
gereguleerd
door
de
Luxemburgse
financiële
toezichtsautoriteit (Commission de Surveillance du Secteur
Financier). DWS Investment S.A. is goedgekeurd in Luxemburg en
wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct en stemt overeen met de situatie op 11.02.2022.
LPX® en LPX Major Market® zijn gedeponeerde handelsmerken van LPX AG, Zwitserland. De index wordt gebruikt onder licentie van LPX. Alle commercieel
gebruik van de LPX-handelsmerken en/of LPX-indices zonder geldige licentieovereenkomst is niet toegestaan. Het fonds wordt op geen enkele manier
gesponsord, aanbevolen, verkocht of gepromoot door LPX en/of zijn licentiehouders en noch LPX noch zijn licentiehouders kunnen in verband hiermee
aansprakelijk worden gesteld.

