Ta dokument je neuradni prevod dokumenta Key investor information za podsklad Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked
Bond (DR) UCITS ETF – Dist z dne 1.6.2022 upravljavca Amundi Asset Management.

KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem podskladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani
z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta podsklad. Svetujemo vam, da jih
preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF – Dist (v nadaljevanju: podsklad)
ISIN: LU1650491795 – podsklad investicijske družbe MULTI UNITS LUXEMBOURG (v nadaljevanju: družba) s sedežem v Luksemburgu.
Upravlja ga družba Amundi Asset Management, ki je del skupine Amundi Group.

Naložbeni cilji in politika
Podsklad je KNPVP za slednje indeksom s pasivnim upravljanjem. Cilj naložbe je sledenje gibanju vrednosti evrskega indeksa Bloomberg Barclays Euro Government
Inflation-Linked Bond Index (v nadaljevanju: primerjalni indeks). Volatilnost razlike v donosnosti podsklada in primerjalnega indeksa (v nadaljevanju: sledilna napaka, ang.
tracking error) naj bi bila čim manjša.
Indeks Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index sestavljajo na inflacijo vezane obveznice suverenih držav, članic Evropske monetarne unije, z
bonitetno oceno naložbenega razreda. Vključene so samo evrske obveznice.
Pričakovana stopnja sledilne napake v običajnih tržnih razmerah je navedena v prospektu.
Dodatne informacije o primerjalnem indeksu so na voljo na https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/.
Primerjalni indeks je indeks vrste »Net Total Return« (indeks neto skupnega donosa). Pri indeksu neto skupnega donosa se uspešnost komponent indeksa izračuna tako, da so
vse dividende ali izplačila po zadržanju pri viru odtegnjenega davka vključeni v donos indeksa.
Podsklad bo svoj cilj dosegel z neposredno replikacijo, in sicer z dejanskim investiranjem v vrednostne papirje primerjalnega indeksa.
Za optimizacijo replikacije primerjalnega indeksa lahko podsklad uporabi izključno strategijo replikacije vzorca in si izposodi vrednostne papirje.
Potencialna uporaba teh tehnik bo objavljena na spletni strani družbe Amundi: www.amundietf.com. Posodobljena sestava portfelja podsklada je na voljo na vpogled na www.
amundietf.com.
Neobvezujočo čisto vrednost sredstev je mogoče preveriti tudi na straneh agencije Reuters in Bloomberg s podatki o podskladu, navedena pa je lahko tudi na spletnih straneh
mest trgovanja, na katerih kotira s podskladom.
Valuta enote premoženja je evro (EUR).
•
•
•
•

Finančni instrumenti, v katere vlaga podsklad: izvedeni finančni instrumenti, mednarodne obveznice, KNPVP.
Dividendna politika: (morebitni) izplačljivi donosi se izplačajo.
Čista vrednost sredstev: se izračuna dnevno, če je zadevni dan poslovni dan borze in je mogoče izvesti naročila.
Zahteve za odkup: vlagatelji lahko zahtevajo odkup enot premoženja na primarnem trgu vsak dan vrednotenja do 17. ure po evropskem/luksemburškem času in enote
premoženja kadar koli med trgovanjem prodajo na sekundarnem trgu borz, na katerih kotira podsklad.

Tveganje in donos naložbe
Manjše tveganje

Večje tveganje

Potencialno nižji donos

Potencialno višji donos

Zgoraj navedena kategorija tveganja in donosa temelji na preteklem gibanju vrednosti
naložb podsklada, gibanju vrednosti primerjalnega indeksa ali izračunanem gibanju
vrednosti modela portfelja. Ta ocena tveganja zato morda ni zanesljiva napoved
prihodnjega tveganja in se lahko sčasoma spremeni. Najnižje kategorije ni mogoče
enačiti z naložbo brez tveganja.
Zaradi vezanosti na primerjalni indeks je bil podsklad uvrščen v kategorijo 3. Kategorija
3 pomeni, da lahko v običajnih tržnih razmerah pride do majhne kapitalske izgube:
vrednost vaše naložbe je lahko podvržena majhnim in zelo majhnim dnevnim nihanjem
navzgor in navzdol.
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Ključna tveganja, ki jih zgornji kazalnik ne zajema, ki bi lahko privedla do
zmanjšanja čiste vrednosti sredstev podsklada in ki jih podsklad lahko razkrije v
tem dokumentu (drugi podatki o tveganjih so na voljo v razdelku Profil tveganja
v prospektu):
•

tveganje nasprotne stranke: podsklad je izpostavljen tveganju, da
nasprotna stranka, s katero je bil sklenjen dogovor ali transakcija, postane
insolventna ali izpade na drug način, in zlasti če vključuje izvedene finančne
instrumente, s katerimi se trguje na prostem trgu, ali izposojo vrednostnih
papirjev. V takem primeru se lahko čista vrednost sredstev sklada močno
zniža. V skladu s predpisi, ki veljajo za podsklad, lahko to tveganje znaša
največ 10 % celotnega premoženja sklada na nasprotno stranko;

•

operativno tveganje: če so moteni poslovni procesi v družbi za upravljanje
ali pri katerem od njenih zastopnikov, morajo vlagatelji sprejeti morebitne
izgube, zakasnitve pri vpisu, pretvorbi ali odkupu ali druge motnje;

•

kreditno tveganje: podsklad je izpostavljen tveganju, da bi izdajatelj postal
insolventen ali da bi ga prizadel drug dogodek, ki vpliva na njegovo boniteto.
Posledice tega tveganja ali dogodka lahko privedejo do zmanjšanja čiste
vrednosti sredstev sklada.
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden für die Funktionsweise des Fonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs, verwendet. Diese Kosten
beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Weitere Informationen sind dem Kapitel Kosten im Fondsprospekt zu entnehmen, der unter
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Uporabne informacije

Nützliche Informationen

•
Depozitar: Société Générale Luxembourg.
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Générale
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Podskladu
se izda
v Luksemburgu, nadzoruje
pa ga
Commission
surveillance
du secteur
financier. die
Družbo
Amundi Asset Management
Autorité
Anfrage
bei dovoljenje
der Verwaltungsgesellschaft
erhalten
werden.
Diese de
Politik
beschreibt
insbesondere
Berechnungsmethoden
für dieupravlja
Vergütung
unddes
marchés
financiers. gewisser Arbeitnehmerkategorien, die für ihre Zuteilung zuständigen Gremien und die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses.
Zuwendungen
Ti ključni
so točnizugelassen
in skladni s und
stanjem
na dan der
1. junij
2022. der Commission de surveillance du secteur financier. Lyxor International Asset
Der podatki
Fonds za
ist vlagatelje
in Luxemburg
unterliegt
Aufsicht
Management wird durch die Autorité des marchés financiers reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18. Februar 2022.
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