BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det 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.

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF – Acc (”fonden”)
ISIN-kod: FR0010424135 – Delfond i investeringsföretaget MULTI UNITS FRANCE (”Bolaget”) med säte i Frankrike.

Förvaltningen sköts av Lyxor International Asset Management S.A.S. (”LIAM”)

Mål och placeringsinriktning
Fondens förvaltningsmål är att omvänt exponeras mot upp- och nedgångar på den europeiska aktiemarknaden genom att följa utvecklingen på
referensindexet EURO STOXX 50® Daily Short (”referensindexet”), noterat i euro (EUR) och representativt för en blankningsstrategi (eller med en daglig
hävstångseffekt på -1x) på indexet EURO STOXX 50® (med återinvesterad bruttoutdelning) (”moderindexet”), representativt för de 50 viktigaste
värdepapperen i euroområdets länder, med en daglig ombalansering, samtidigt som den aktiva risken (”tracking error”) mellan fondens avkastning och
avkastningen på referensindexet minimeras så mycket som möjligt.
Den förväntade nivån på den aktiva risken under normala marknadsförhållanden anges i fondprospektet.
Under en bankdag kommer värdering av moderindexets nivå att medföra en värdeminskning på fondens substansvärde. Följaktligen kommer inte
investerarna att dra nytta av en värdestegring av moderindexet. Under en period på mer än en bankdag kommer däremot fondens resultat, på grund av den
dagliga justeringen av hävstångseffekten på referensindexet, inte att vara detsamma om motsatsen på moderindexets resultat, och kommer att även kunna
följa en identisk utveckling (och inte en omvänd).
Webbplatsen för STOXX ( www.stoxx.com/indices) innehåller mer ingående information om STOXX index.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål via en indirekt replikering, det vill säga genom att ingå ett eller flera OTC-swappavtal (finansiella terminskontrakt).
Fonden kan placera i en diversifierad portfölj av internationella aktier vars avkastning genom derivatinstrument byts mot jämförelseindexets avkastning med
hjälp av finansiella terminskontrakt. Den aktuella sammansättningen för den värdepappersportfölj som fonden innehar finns på webbplatsen
www.lyxoretf.com.
Indikativa substansvärden för fonden finns dessutom på Reuters och Bloombergs webbplatser, och de kan finnas på webbplatserna för de börser där fonden
är noterad.
Andelens valuta är euro (EUR).
Investerade finansiella instrument: Internationella aktier, finansiella terminskontrakt.
Rekommenderad placeringstid: Eftersom det gäller arbitragehandel kan fonden vara olämplig för investerare som vill investera på medellång eller lång
sikt.
Regler för utdelning: vinsterna kommer oavkortat att återinvesteras.
Substansvärde: dagligen förutsatt att relevanta börser håller öppet för handel och att order kan behandlas.
Inlösen: investerare kan lösa in sina andelar på primärmarknaden varje värderingsdag före kl. 17.00 CET och sälja sina andelar på sekundärmarknaden
när som helst då fondens noteringsplatser håller öppet.

Risk-/avkastningsprofil
Lägre risk

Potentiellt lägre avkastning

Högre risk

Potentiellt högre avkastning

Risk-/avkastningsprofilen ovan grundas på historiska data för fondens tillgångar eller resultatet på dess referensindex eller det simulerade resultatet från en
portföljmodell. Denna riskvärdering är alltså inte en tillförlitlig indikator på framtida risk. Den kan förändras efter hand. Den lägsta kategorin innebär inte att
investeringen är riskfri. Fonden har, med beaktande av exponeringen mot jämförelseindexet, klassificerats i kategori 6. Kategori 6 anger att en allvarlig
kapitalförlust är möjlig under normala marknadsförhållanden. Värdet av din investering kan förändras avsevärt och i tämligen hög grad variera dagligen
uppåt eller nedåt.
Väsentliga risker för fonden vilka inte ingår i indikatorn ovan och som kan leda till ett minskat substansvärde samt information om fondens auktorisation finns
i detta faktablad (för mer information om risker, se avsnittet Riskprofil i prospektet):
Motpartsrisk: Fonden är exponerad mot risken för insolvens eller varje annan typ av betalningsinställelse hos motparten med vilken fonden ingår ett
avtal eller en transaktion och särskilt när det handlar om terminskontrakt omsatta på en OTC-marknad eller om kortfristig värdepappershandel. En sådan
händelse kan leda till en betydande värdeminskning av fondens substansvärde. I enlighet med reglerna för fonden får denna risk inte överstiga 10
procent av fondens totala tillgångar för en given motpart.
Risk knuten till användning av derivatinstrument: Fonden kan använda finansiella kontrakt som innebär olika typer av risker, särskilt risker knutna till
hävstång, risker med hög volatilitet, värderingsrisk eller likviditetsrisk.
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Avgifter
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella avkastning.
Mer information om avgifter finns i det avsnittet Avgifter i fondens prospekt. Prospektet finns på adressen www.lyxoretf.com.
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering
Högst (i) 50 000 euro per begäran om teckning och (ii) 5 procent av substansvärdet per andel
Teckningsavgift som endast tillämpas på
multiplicerat med antalet tecknade andelar.
primärmarknaden:
Högst (i) 50 000 euro per begäran om inlösen och (ii) 5 procent av substansvärdet per andel
multiplicerat med antalet inlösta andelar.

Inlösenavgift som endast tillämpas på
primärmarknaden:

På primärmarknaden kan följande maximibelopp tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut. I vissa fall kan
du betala mindre. Investeraren kan av sin ekonomiska rådgivare eller distributör begära att få det exakta beloppet för tecknings- och inlösenavgifter. När
investeringar görs på en börs där fonden är noterad tas ingen tecknings- eller inlösenavgift ut, men andra avgifter som mäklararvoden kan
tillämpas.
Avgifter som debiteras fonden under året.
Årlig avgift:
0,40 %.
Denna procentsats har räknats ut enligt kostnaderna under räkenskapsåret som slutade i oktober 2018 (inklusive skatter, i förekommande fall) och kan
variera från ett år till ett annat. Den omfattar varken resultatrelaterade avgifter eller transaktionskostnader utom tecknings- och/eller inlösenavgifter som
fonden betalar när den köper eller säljer andelar i en annan kollektiv investeringsfond.
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter
Resultatrelaterad avgift:
Ingen.

Tidigare avkastning
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Avkastningen anges i euro (EUR), minus fondens alla kostnader. Fonden bildades den 3 april 2007.

ÅRLIGT RESULTAT FÖR Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF – Acc (i %)

10 %

7.1%

9.0%

7.6%

9.6%
% 10

0

0
-4.0%

-2.9%

-10

-7.9%

-10

-7.4%
-12.5%

-12.0%

-10.3%

-9.7%

-11.5%

-10.9%

-20

-20
-20.2%

-30

-27.0%
2009

-19.7%

-21.2%

-20.7%

-25.3%
-30
2010

2011

2012

2013

2014

Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

2015

2016

2017

2018

Jämförelseindex

(*) Fram till den 2018-09-06 var motsvarande avkastning på angiven fond densamma som på FCP – Lyxor EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF (den absorberade
fonden). Denna absorberades av fonden den 2018-09-06.

När referensindexet är noterat i en annan valuta än fondvalutan omräknas först referensindexets resultat till fondvalutan i förtydligande syfte och som en
jämförelse. Därför görs en daglig valutatransaktion (enligt kursen hos WM Reuters kl. 17.00 på avsedd dag) till referensindexets värde.

Praktisk information
Förvaringsinstitut: Société Générale.
Övrig praktisk information om fonden, det senaste prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna finns på franska och engelska och erhålls
kostnadsfritt hos förvaltningsbolagets kundtjänst på adressen 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, FRANKRIKE.
Fonden är den delfond tillhörig SICAV MULTI UNITS FRANCE, vilket även gäller prospektet, års- och halvårsrapporterna, som sammanställs för hela
SICAV-bolaget. Tillgångar och skulder i de olika delfonderna i SICAV-bolaget hålls åtskilda enligt tillämplig lag (dvs. fondens tillgångar kan inte kvittas mot
tillgångar och skulder i andra delfonder i SICAV-bolaget). Reglerna för konvertering av andelar mellan delfonderna anges (i förekommande fall) i
SICAV-bolagets prospekt.
Mer information: substansvärdet och övrig information om andelsklasser (i förekommande fall) finns på adressen www.lyxoretf.com.
Information om marknadsgaranter, noteringsbörser och börsnoteringssätt finns på fondens webbplats www.lyxoretf.com. Det indikativa substansvärdet
publiceras i realtid av marknadsföretaget när börsen är öppen.
Beskattning: den skattelagstiftning som tillämpas i det medlemsland där fonden är hemmahörande kan ha en inverkan på investerarna. Vi
rekommenderar att du inhämtar mer information om detta från din ordinarie rådgivare.
Lyxor International Asset Management kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de
relevanta delarna av fondföretagets prospekt.
Uppgifter om förvaltningsbolagets ersättningspolicy finns på webbplatsen www.lyxor.com eller kan erhållas kostnadsfritt på skriftliga begäran till
förvaltningsbolaget. Denna policy beskriver särskilt beräkningsmodellerna för ersättning och fördelarna för vissa löntagarkategorier, de organ som är
ansvariga för tilldelning samt sammansättningen i ersättningskommittén.
Denna fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten (AMF). Förvaltningsbolaget Lyxor International Asset
Management är auktoriserat i Frankrike och tillsyn utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten.
De basfakta för investerare som presenteras i detta dokument gäller per den 15 February 2019.
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