ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
In dit document wordt u essentiële beleggersinformatie over dit fonds verschaft. Het is geen
marketingmateriaal. De informatie is bij wet vereist om u te helpen de aard en de risico’s van een belegging in
dit fonds te begrijpen. U wordt aangeraden het te lezen zodat u een weldoordachte beslissing kunt nemen om
al dan niet te beleggen.

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) (het "Fonds")
ISIN-code: LU0533033667 - Een subfonds van de beleggingsvennootschap MULTI UNITS LUXEMBOURG (de “Vennootschap”) met domicilie in Luxemburg.

Beheerd door Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe.
De beleggingsdoelstelling bestaat erin om zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY Net
Total Return Index (nettodividenden herbelegd) (de “Benchmarkindex”), die representatief is voor technologiebedrijven uit de ontwikkelde markten, terwijl de
volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt
wordt.
Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus.
Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op https://www.msci.com/
De Benchmarkindex is een net total return index.
Een net total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit dat dividenden of uitkeringen opgenomen zijn in de
rendementen van de index na afhouding van de bronbelasting. &nbsp
Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te behalen via onrechtstreekse nabootsing door een over-the-counter swapcontract (financieel
derivaatinstrument of "FDI") af te sluiten.
Het Fonds kan ook beleggen in een gediversifieerde portefeuille van internationale aandelen waarvan de prestaties uitgewisseld zullen worden tegen de
prestaties van de Benchmarkindex via het FDI.
De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com.
Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld
op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat.
De munt van het aandeel is de euro (EUR).
Financiële instrumenten waarin wordt belegd: FDI’s, internationale aandelen.
Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen niet worden uitgekeerd aan de aandeelhouders,
maar zullen worden herbelegd.
Netto Inventariswaarde: wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden
afgedekt.
Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 18u30 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun
aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Risico- en rendementprofiel
Lager risico

Hoger risico

Potentieel lager rendement

Potentieel hoger rendement

De hierboven vermelde risico- en opbrengstcategorie is gebaseerd op de
vroegere prestaties van de activa van het Fonds of van de referentie-index
daarvan of op de berekende prestaties van een modelportefeuille. Deze
risicoraming is dan ook mogelijk geen betrouwbare indicatie van het
toekomstige risico en kan na verloop van tijd veranderen. De laagste
categorie betekent niet dat een belegging zonder risico is.
Vanwege zijn blootstelling aan de Referentie-index werd het Fonds
ondergebracht in categorie 6. Categorie 6 betekent dat de belegger een fors
kapitaalverlies kan lijden in normale marktomstandigheden. De waarde van
zijn belegging kan flink veranderen en grote op- en neerwaartse
dagschommelingen vertonen.
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De belangrijkste risico’s die niet gedekt worden door bovenstaande indicator,
die aanleiding zouden kunnen geven tot een daling van de netto
inventariswaarde van het Fonds en die het Fonds mag onthullen in dit
document (voor meer informatie over de risico’s verwijzen we naar de
rubriek Risicoprofiel van het prospectus):
Tegenpartijrisico: Het Fonds is blootgesteld aan het risico dat een
tegenpartij, waarmee het een overeenkomst of een transactie heeft
afgesloten, insolvabel zou kunnen worden of anderszins in gebreke
zou blijven en meer in het bijzonder wanneer het onderhands financiële
derivaatinstrumenten of effectenleentransacties heeft afgesloten.
Indien een dergelijke gebeurtenis plaatsvindt, kan de netto
inventariswaarde van het Fonds aanzienlijk dalen. Overeenkomstig de
regulering zoals die van toepassing is op het Fonds, kan dergelijk risico
niet meer bedragen dan 10% van de totale activa van het Fonds per
tegenpartij.
Risico van financiële derivaatinstrumenten: Het Fonds belegt in
financiële derivaatinstrumenten. Deze financiële derivaatinstrumenten
kunnen verschillende soorten risico’s inhouden, zoals (maar niet
beperkt tot) het hefboomrisico, het risico op een hoge volatiliteit, het
waarderingsrisico of het liquiditeitsrisico. Indien dit risico zich voordoet,
kan de netto-inventariswaarde van het Fonds aanzienlijk dalen.
Operationeel risico: In geval van een operationeel in gebreke blijven
van de beheervennootschap of van een van haar vertegenwoordigers,
zouden beleggers verliezen, een vertraging bij het verwerken van
inschrijvings-, conversie- of terugkooporders of andere soorten
verstoringen kunnen ervaren.
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Lasten voor dit Fonds
De lasten die u betaalt, worden gebruikt om de kosten voor het beheer van het Fonds te betalen, inclusief de kosten voor marketing en de distributie ervan.
Deze lasten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bijkomende informatie over de lasten verwijzen we naar het relevante deel over de
lasten in het prospectus van het Fonds, dat terug te vinden is op www.lyxoretf.com.
Eenmalige kosten die voor af nadat u belegt, worden afgehouden
Instapkosten:
Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt*
Uitstapkosten:
Niet van toepassing op beleggers op de secundaire markt*
Dit is het maximum dat van uw geld kan worden afgehouden alvorens het wordt belegd en voor de opbrengsten van uw belegging worden uitgekeerd.
*Secundaire markt: aangezien het Fonds een ETF is, zullen beleggers die geen toegelaten deelnemers zijn over het algemeen enkel in staat zijn
aandelen te kopen of te verkopen op de secundaire markt. Dienovereenkomstig zullen beleggers makelaarsvergoedingen en/of transactiekosten betalen
voor hun transacties op de beurs. Deze makelaarsvergoedingen en/of transactiekosten worden niet aangerekend door of zijn niet betaalbaar aan het
Fonds of de Beheervennootschap maar aan de eigen tussenpersoon van de belegger. Daarnaast is het ook mogelijk dat de kosten van “bied-vraag”
spreads ten laste zijn van de beleggers, m.a.w. het verschil tussen de prijzen waartegen aandelen kunnen worden gekocht en verkocht.
Primaire markt: Toegelaten deelnemers die rechtstreeks handelen met het Fonds zullen de transactiekosten die verbonden zijn aan de primaire markt
betalen.
Voor meer informatie verwijzen we naar de relevante rubrieken in het Prospectus van het Fonds.
Kosten die over een jaar van het Fonds worden afgehouden.
Lopende kosten:
0,30 %.
Het percentage van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van vorig jaar (inclusief belastingen indien van toepassing), voor het jaar dat eindigde
in december 2021, en kan van jaar tot jaar verschillen. Prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten zijn niet inbegrepen, met uitzondering van
in- en uitstapkosten die het Fonds betaalt bij het kopen of verkopen van deelnemingsrechten of aandelen van onderliggende instellingen voor collectieve
belegging.
Kosten die in speciale omstandigheden van het Fonds worden afgehouden
Prestatievergoeding:
Niet van toepassing.

Prestaties in het verleden
Jaarlijks rendement van
Prestaties uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (EUR) (in %) resultaten. Het rendement wordt uitgedrukt in euro (EUR) en is exclusief alle
vergoedingen die aangerekend worden aan het Fonds. Het Fonds werd
opgericht op 16 augustus 2010.
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Praktische informatie
Bewaarbank: Société Générale Luxembourg.
Meer praktische informatie over het Fonds, het meest recente prospectus alsook de meest recente jaarverslagen en alle daaropvolgende halfjaarverslagen
zijn kosteloos in het Frans of het Engels verkrijgbaar bij de klantendienst of de beheervennootschap, 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk.
Het Fonds is een subfonds van de Vennootschap MULTI UNITS LUXEMBOURG. Het prospectus alsook de meest recente jaarverslagen en daaropvolgende
halfjaarverslagen zijn opgesteld voor de volledige Vennootschap.
De activa en passiva van elk subfonds zijn bij wet gescheiden (m.a.w. de activa van het Fonds mogen niet gebruikt worden om de verplichtingen van andere
subfondsen van de Vennootschap te betalen). Indien van toepassing staan de conversieregels tussen subfondsen gedetailleerd uiteengezet in het
prospectus van de Vennootschap.
Bijkomende informatie: de netto inventariswaarde en andere informatie over de aandelenklasse (indien er is), zijn beschikbaar op www.lyxoretf.com.
Informatie over marktmakers, omruilingen en andere verhandelingsinformatie is terug te vinden op de pagina die speciaal aan het Fonds gewijd is op de
website www.lyxoretf.com. De indicatieve netto inventariswaarde wordt gedurende de verhandelingsuren in real time gepubliceerd door de beurs.
Belastingen: De belastingwetgeving die van toepassing is in de lidstaat waar het Fonds is geregistreerd, kan een impact hebben voor beleggers.
Gelieve uw gebruikelijke belastingadviseur te raadplegen voor bijkomende informatie.
Lyxor International Asset Management kan enkel aansprakelijk worden gesteld op basis van enige verklaring in dit document die misleidend, onnauwkeurig
of inconsistent zou zijn met de relevante delen van het prospectus van het Fonds.
De details van het remuneratiebeleid van de beheervennootschap zijn terug te vinden op www.lyxor.com of zijn op schriftelijk verzoek kosteloos
verkrijgbaar bij de beheervennootschap. In dit beleid staan in het bijzonder de methodes beschreven voor het berekenen van de remuneratie en de
voordelen van bepaalde categorieën van werknemers, de instanties die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing ervan en de samenstelling van het
Compensatiecomité.
Het Fonds is toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Lyxor International Asset
Management wordt gereguleerd door de Autorité des Marchés Financiers.
De hier voorgestelde essentiële beleggersinformatie is juist en actueel op 18 februari 2022.
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