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KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORA
Tento dokument poskytuje investorům tohoto fondu zásadní informace. Nejedná se o propagační materiál. 
Informace v něm obsažené musí být poskytnuty ze zákona a mají vám pomoci pochopit, v čem spočívá 
investice do tohoto fondu a jaká jsou s tím spojena rizika. Doporučujeme, abyste si dokument přečetli  a mohli 
se tak informovaně rozhodnout, zda investovat, či nikoliv. 

Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dist (dále jen Fond)
ISIN: FR0010527275 - Podfond investiční společnosti MULTI UNITS FRANCE („společnosti“)  se sídlem ve Francii.
Spravováno Amundi Asset Management, společnost skupiny Amundi Group.

Investiční cíle a strategie
Fond je pasivně spravovaný indexový SKIPCP.
Cílem Fondu je replikovat směrem nahoru i dolů vývoj indexu „MSCI  ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index“  (reinvestice čistých dividend) 
(dále jen „Referenční  index“)  denominovaného v eurech (EUR). Fond se snaží maximálně snižovat odchylku („tracking  error“)  mezi svým výkonem a 
Referenčním indexem. Předpokládaná  výše této odchylky za normálních tržních podmínek je uvedena v prospektu Fondu. Smyslem referenčního indexu je 
znázorňovat výkon cenných papírů u činností spojených se sektorem vodního hospodářství,  jako je distribuce vody, veřejné  služby a dodávky zařízení  
spojených s vodou a její úpravou, při  vyloučení společností, které vykazují na základě hodnocení ESG zpoždění v environmentální, sociální a řídící  oblasti 
(„ESG“).  Metodika hodnocení ESG je založena na klíčových otázkách v oblasti ESG, jako jsou, mimo jiné, vodní stres, emise uhlíku, správa zaměstnanců 
nebo obchodní etika. Referenční index používá přístup  zvaný „Best-in-class“,  tzn. že z jeho záběru jsou vyloučeny společnosti tohoto sektoru, které na 
základě upraveného hodnocení ESG spadají do spodního kvartilu. Více informací o obecných a
specifických  cílech  podfondu  v  environmentální  a  sociální  oblasti  a  v  oblasti  řízení  (ESG)  najdete  v  Kodexu  transparentnosti  podfondu  na  adrese  
https://www.amundietf.com/. Meze metodiky referenčního indexu jsou popsány v prospektu Fondu pomocí rizikových faktorů, jako je tržní riziko související 
se spory a rizika spojená s metodikou ESG a výpočtem skóre ESG.
Doplňující informace o indexech MSCI jsou k dispozici na webových stránkách MSCI (www.msci.com).
Fond usiluje o dosažení svého cíle prostřednictvím  přímé  replikace, tj. hlavně investováním do složek referenčního indexu.
Aby se optimalizovala replikace referenčního indexu, Fond může využít techniku výběru vzorků.
Případné  použití těchto technik je uvedeno na webových stránkách www.amundietf.com.
Aktualizované složení portfolia drženého Fondem je uvedeno na webových stránkách www.amundietf.com.
Kromě toho je orientační hodnota čistých aktiv uvedena na stránkách Reuters a Bloomberg webových stránek Fondu a může být také uvedena na webových
stránkách místa, kde je Fond zalistován.
Transakce probíhají v eurech (EUR).

Investované finanční nástroje: mezinárodní akcie, TFI
Doporučené investiční období: tento Fond nemusí vyhovovat investorům, kteří  mají v plánu vybrat svůj vklad v intervalu kratším než 5 let.
Klasifikace: mezinárodní akcie.
Dividendová politika: prostředky  Fondu určené k rozdělení budou rozděleny majitelům podílů a/nebo kapitalizovány.
Čistá hodnota aktiv:  denní, pod podmínkou, že kotační trhy jsou otevřeny  a příkazy  mohou být vykonány.
Zpětný odkup: investoři  mohou své akcie znovu odkoupit na primárním trhu a každý den ocenění do 18:30 hod evropského/pařížského  času a prodat 
je na sekundárním trhu kdykoliv během otevírací doby místa, kde je Fond kótován.

Rizikový a výnosový profil

S menším rizikem S vyšším rizikem

Potenciálně nižší
výnos

Potenciálně vyšší
výnos

Výše  uvedené  třídy  rizik  a  výnosů vycházejí  z  historického  výkonu  aktiv  
tvořících  Fond  nebo  z  výkonu  jeho  referenčního  indexu  nebo  z  výkonu  
simulovaného na modelu portfólia. Z tohoto důvodu nemůže být odhad rizik 
spolehlivým ukazatelem budoucího rizika a může se časem měnit. Nejnižší 
třída  neznamená, že je investice bez rizika. Fond byl na základě expozice k 
Referenčnímu indexu zařazen  do třídy  6. Kategorie 6 znamená, že může za 
normálních  podmínek  na  trhu  dojít  ke  značné  ztrátě  kapitálu,  hodnota  
investice se může každý den silně a velmi rychle měnit, a to směrem nahoru i 
dolů.

Důležitá rizika  pro  SKIPCP,  která  nejsou  obsažena  ve  výše  uvedených  
indikátorech a která mohou vést ke snížení likvidační hodnoty Fondu a která 
má Fond oprávnění uvést v tomto dokumentu (další informace ohledně rizik 
naleznete v prospektu v oddíle Profil rizik): 

Riziko  likvidity:  Za  určitých  okolností,  a  to  zejména  když  dojde  k  
dočasnému poklesu objemu obchodů na finančních trzích, může nákup
nebo prodej některých finančních nástrojů, které jsou v držení Fondu 
nebo  ovlivňují  jeho  hodnotu,  vést  k  výraznému  vychýlení  hodnoty.  
Taková  situace  může mít  negativní  dopad  na  čistou  hodnotu  aktiv  
Fondu.
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Poplatky
Zaplacené poplatky slouží  k  úhradě nákladů na správu Fondu,  včetně nákladů na propagaci  a distribuci.  Tyto poplatky snižují  potenciální  výkon vaší  
investice. Více informací ohledně nákladů naleznete v rubrice Poplatky v prospektu Fondu na stránkách www.amundietf.com.

Jednorázové poplatky vybírané před  nebo po provedení investice
Vstupní poplatky: Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu*.
Výstupní poplatek: Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu*.
Uvedené procento odpovídá maximu, které může být z vašeho kapitálu odvedeno předtím,  než bude investován, nebo předtím,  než vám bude přidělen  
výnos z investice.
*Na sekundárním trhu: Fond je ETF, takže investoři,  kteří  nejsou autorizovanými podílníky musí v zásadě nakupovat nebo prodávat akcie fondu na 
sekundárním trhu. Na sekundárním trhu mohou být investorům účtovány provize za zprostředkování  a/nebo transakční náklady v souvislosti s podáním 
jejich příkazu  k nákupu/prodeji na příslušné  burze. Tyto poplatky jsou inkasovány tržními zprostředkovateli  a nejsou vybírány či převáděny na Fond nebo
společnost,  která ho spravuje. Investoři  mohou také platit  dodatečnou částku, která vznikne rozdílem mezi prodejní a nákupní cenou akcií  Fondu 
(„bid-ask  spread“).
Na primárním trhu: autorizovaní podílníci, kteří  upíší své akcie přímo  u Fondu nebo je od něj zpětně odkoupí, uhradí poplatky účtované Fondem u 
primárního trhu, jak jsou uvedeny v oddílu 4 prospektu.

Více informací naleznete v prospektu Fondu.
Poplatky hrazené Fondu za rok. 
Běžné náklady: 0,60 %.
Toto procento se vypočítává z výdajů uskutečněných během účetního roku uzavřeného  k říjnu  2021 (včetně případných  daní) a může se rok od roku 
měnit. Neobsahuje ani výkonnostní odměny, ani transakční náklady s výjimkou případných  vstupních a/nebo výstupních nákladů hrazených Fondem při  
nákupu nebo prodeji podílů jiného společně spravovaného fondu.
Poplatky hrazené Fondu za určitých zvláštních okolností
Výkonnostní provize: Žádná.

Minulé výkony

Roční výkonnost
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(*) (*) (*)

Minulé výkony nejsou spolehlivým ukazatelem pro výkony budoucí. Výkon je 
uveden v eurech (EUR), bez jakýchkoliv poplatků Fondu. Fond byl založen 
10. října  2007.
Pokud je  Referenční  index denominován v  jiné  měně než Fond,  je  výkon 
Referenčního indexu nejprve převeden  na měnu Fondu. Důvodem je snaha o
jednoznačnost a možnost porovnání. Proto je hodnota Referenčního indexu 
převáděna (v kurzu WM Reuters 17 hod daného dne) každý den.

(*) Uvedená výkonnost Fondu odpovídá až do 7. 10. 2020 nepřímé  replikaci 
Referenčního indexu. Od 8. 10. 2020 uvedená výkonnost Fondu odpovídá přímé  
replikaci Referenčního indexu.
(*) Uvedená výkonnost Fondu odpovídá až do 6. 9. 2018 výkonnosti zajištěného 
podílového fondu LYXOR WORLD WATER UCITS ETF (pohlcený fond). Ten byl pohlcen
Fondem dne 6. 9. 2018.
(*) Do 26. 10. 2021 byl referenčním indexem Fondu World Water cw Total Return Index.

Praktické informace
Depozitář:  Société Générale.

Další praktické informace k Fondu, poslední prospekt a poslední výroční a pololetní zprávy jsou k dispozici ve francouzštině nebo v angličtině zdarma u 
Zákaznického servisu společnosti spravující Fond na adrese: 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francie. 
Fond je podfondem SICAV MULTI UNITS FRANCE, a proto jsou prospekty a výroční i pololetní zprávy vyhotovovány společně pro celou SICAV. Aktiva a 
pasiva jednotlivých podfondů SICAV jsou oddělena podle příslušných  právních předpisů  (tzn. aktiva Fondu nemohou být použita na vyrovnání pasiv dalších 
podfondů SICAV). Pravidla konverze akcií mezi podfondy jsou podrobně uvedena (pro případ  potřeby)  v prospektu SICAV.

Doplňující informace: hodnota čistých aktiv a další informace týkající se kategorií akcií (v případě potřeby)  jsou k dispozici na www.amundietf.com.
Informace o tvůrcích trhu, obchodních místech a podmínkách kótování jsou k dispozici  na stránkách Fondu www.amundietf.com.  Orientační hodnota 
čistých aktiv je po dobu obchodování zveřejňována burzou v reálném čase.

Zdanění: daňové předpisy  platné v členské zemi, v níž má Fond sídlo, mohou mít dopad i na investory. Informujte se v této věci u svého poradce. 
Společnost Amundi Asset Management může být činěna odpovědnou pouze v případě,  že by prohlášení obsažená v tomto dokumentu byla klamavá, 
nesprávná nebo by neodpovídala příslušným  částem prospektu Fondu.
Aktuální podrobné informace o zásadách odměňování ve společnosti pověřené  správou Fondu jsou k dispozici na stránkách www.amundietf.com nebo 
zdarma na základě jednoduché písemné žádosti zaslané společnosti pověřené  správou Fondu. Obsahují zejména způsoby výpočtu odměn a výhody pro 
některé kategorie zaměstnanců, útvary zodpovědné za jejich přidělování  a složení Výboru pro odměny.
Tento Fond je schválen ve Francii a dohled nad ním vykonává regulační úřad  pro dohled nad finančním trhem (Autorité des marchés financiers). Společnost
Amundi Asset Management, pověřená  správou Fondu, je schválena ve Francii a dohled nad ní vykonává regulační úřad  pro dohled nad finančním trhem 
(Autorité des marchés financiers).
Zde uvedené informace, které jsou pro investora klíčové, jsou správné a aktuální k datu 1 června 2022.
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