
 

KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW 

Francuskojęzyczna wersja niniejszego dokumentu, oficjalna wersja szwajcarska zatwierdzona przez 
Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (FINMA) w każdym przypadku mają pierwszeństwo 
przed niniejszym tłumaczeniem na uproszczony język angielski. Tłumaczenie na język angielski stanowi 
dokument handlowy i musi zostać dostarczone inwestorowi wraz z odpowiadającą mu oficjalną wersją w 
szwajcarskiej odmianie języka francuskiego. Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla 
inwestorów dotyczące tego funduszu. Dostarczenie tych informacji ma na celu ułatwienie zrozumienia 
charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Inwestorowi zaleca się zapoznanie się z 
niniejszym dokumentem, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. 
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Lyxor UCITS ETF Daily ShortDAX x2 - C-EUR („Fundusz”) 

ISIN: FR0010869495 – Przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania z siedzibą we FRANCJI (FCP) 
Zarządzane przez Lyxor International Asset Management („LIAM”) 

Cele i polityka inwestycyjna 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest odwzorowywanie wzrostów i spadków indeksu SHORTDAX X2 Index (kod 
Bloomberg: SHRTDAX2) reprezentującego strategię krótkich pozycji z dźwignią x2 na indeksie DAX z 
reinwestowaniem dywidend, głównym niemieckim indeksie giełdowym, z codziennym rebalancingiem („Indeks 
Odniesienia”). Ponieważ jest to produkt arbitrażowy, ten subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów 
zamierzających dokonać inwestycji średnio- lub długoterminowych. 
Oczekiwany błąd odwzorowania ex post w normalnych warunkach rynkowych wynosi 0,15%. 
Fundusz dąży do realizacji swojego celu w drodze replikacji pośredniej, tj. zawierając pozagiełdowy kontrakt 
swap (instrument finansowy typu forward, „FDI”). Fundusz będzie inwestował w zróżnicowany portfel akcji z 
różnych krajów, których notowania będą swapowane względem notowań Indeksu Odniesienia za pomocą 
finansowych instrumentów pochodnych (FDI). 

Na stronie internetowej www.lyxoretf.com można zobaczyć aktualny podział portfela inwestycyjnego Funduszu. 
Informacje o orientacyjnej wartości aktywów netto można również znaleźć na stronach Funduszu w serwisach 
Reuters i Bloomberg, mogą one być także zamieszczane na stronach internetowych giełd, na których Fundusz 
jest notowany. 
Fundusz inwestuje, co najmniej 75% swoich aktywów w papiery wartościowe kwalifikujące się do objęcia 
francuskim kapitałowym programem oszczędnościowym (PEA). 
Walutą jednostki uczestnictwa jest euro (EUR). 
■ Lokaty w instrumenty finansowe: akcje z różnych krajów, finansowe instrumenty pochodne (FDI), UCITS, 

inne instrumenty finansowe. 
■ Klasyfikacja: Zdywersyfikowany 
■ Polityka w zakresie dywidend: Fundusz reinwestuje środki do podziału. 
■ Wartość aktywów netto: codziennie, pod warunkiem, że giełdy, na których Fundusz jest notowany, są 

otwarte dla obrotu, a zlecenia są obsługiwane. 
■ Umorzenie: Inwestorzy mogą umarzać jednostki uczestnictwa na rynku pierwotnym w każdy dzień wyceny 

przed godziną 17:00 oraz sprzedawać jednostki uczestnictwa na rynku wtórnym w dowolnym momencie w 
czasie trwania sesji na giełdach, na których Fundusz jest notowany. 

Profil ryzyka i zysku 

 
Lower risk Niższe ryzyko 

Potentially lower return Potencjalnie niższy zysk 

Higher risk Wyższe ryzyko 

Potentially higher return Potencjalnie wyższy zysk 

Wspomniana powyżej kategoria ryzyka opiera się na danych historycznych i nie determinuje przyszłej kategorii 
ryzyka. W rezultacie podane oszacowanie ryzyka może nie być wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka w przyszłości 
i może ulegać zmianom z upływem czasu. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka inwestycyjnego. W 
związku z ekspozycją na Indeks Odniesienia, Fundusz został sklasyfikowany w kategorii 7. Kategoria 7 
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oznacza, że w normalnych warunkach rynkowych możliwa jest nagła, poważna, a nawet całkowita utrata 
kapitału; wartość inwestycji może się znacząco zmienić i cechować się dużymi spadkami lub wzrostami 
dziennymi. 
Opis czynników ryzyka mających istotne znaczenie dla Funduszu, nieuwzględnionych w powyższym wskaźniku, 
które mogą spowodować spadek wartości aktywów netto Funduszu, oraz do których ujawnienia w niniejszym 
dokumencie Fundusz jest uprawniony (więcej informacji na temat czynników ryzyka można znaleźć w rozdziale 
prospektu informacyjnego Funduszu zatytułowanym „Profil ryzyka”): 
■ Ryzyko kontrahenta: Fundusz jest narażony na ryzyko upadłości lub niedotrzymania innych zobowiązań 

przez kontrahenta w związku z każdą zawieraną przez siebie transakcją handlową. Zgodnie z przepisami 
UCITS, takie ryzyko dla danego kontrahenta nie może przekraczać 10% sumy aktywów Funduszu. 

■ Ryzyko korzystania z FDI: Dla osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, Fundusz korzysta z 
pozagiełdowych finansowych instrumentów pochodnych (FDI) odwzorowujących notowania Indeksu 
Odniesienia. Instrumenty FDI mogą być narażone na różne ryzyko, takie jak zmiany przepisów prawa czy 
zdarzenia podatkowe. 

INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA INWESTORÓW ZE SZWAJCARII 

■ Przedstawiciel i obsługa płatności w Szwajcarii 

Przedstawicielem Funduszu w Szwajcarii jest Société Générale, Paryż, oddział w Zurychu, Talacker 50, Case 
postale 1928, 8021 Zurych. 
Société Générale, Paryż, oddział w Zurychu zajmuje się również obsługą płatności na rzecz Funduszu w 
Szwajcarii. 

■ Miejsce, w którym można uzyskać kluczowe dokumenty 

Prospekt informacyjny i dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów, statut/umowę Funduszu 
oraz sprawozdania roczne i półroczne funduszu można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie przedstawiciela w 
Szwajcarii. 

■ Publikacje 

W Szwajcarii publikacje lub ogłoszenia Funduszu będą dostępne na platformie elektronicznej 
www.fundinfo.com. 
Wartość aktywów netto na jedną jednostkę ze wskazaniem „bez uwzględnienia opłat” będzie publikowana we 
wszystkie dni robocze na platformie elektronicznej www.fundinfo.com. 

Opłaty 

Opłaty wykorzystywane są do pokrywania kosztów prowadzenia Funduszu, w tym kosztów marketingu i 
dystrybucji. Opłaty te obniżają potencjalny wzrost wartości inwestycji. 
Więcej informacji na temat opłat można znaleźć w odpowiednim rozdziale prospektu informacyjnego Funduszu 
dotyczącym opłat. Prospekt dostępny jest pod adresem www.lvxoretf.com. 

Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji 

Opłata za wejście pobierana 
tylko na rynku pierwotnym 

Nie większa niż wyższa z następujących wartości: (i) 50 000 euro na jedno 
zlecenie subskrypcji (ii) 5% wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa pomnożone przez liczbę subskrybowanych jednostek 
uczestnictwa. 

Opłata za wyjście pobierana 
tylko na rynku pierwotnym 

Nie większa niż wyższa z następujących wartości: (i) 50 000 euro na jedno 
zlecenie umorzenia (ii) 5% wartości aktywów netto na jednostkę 
uczestnictwa pomnożone przez liczbę umarzanych jednostek 
uczestnictwa. 

Jest to maksymalna kwota, która może zostać potrącona ze środków inwestora przed ich zainwestowaniem 
lub przed wypłatą zysków z inwestycji. W pewnych przypadkach opłaty ponoszone przez inwestorów mogą 
być niższe. Inwestorzy mogą zasięgać informacji o faktycznej wysokości opłat za wejście i wyjście u swoich 
doradców finansowych lub dystrybutorów. 
W przypadku inwestowania na giełdzie, na której notowany jest Fundusz, nie są naliczane opłaty za 
wejście i wyjście, mogą natomiast obowiązywać inne opłaty, takie jak prowizja maklerska. 
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Opłaty pobierane z Funduszu w ciągu roku. 

Koszty stałe: 0,60% 

Powyższa wartość procentowa jest obliczana na podstawie kosztów poniesionych w roku zakończonym w 
maju 2013 r. (w stosownych przypadkach z uwzględnieniem podatku) i może się corocznie zmieniać. Nie 
obejmuje ona opłaty za wyniki ani kosztów transakcyjnych, z wyjątkiem opłat za wejście i/lub wyjście 
uiszczanych przez Fundusz w przypadku kupna lub sprzedaży jednostek uczestnictwa innych przedsiębiorstw 
zbiorowego inwestowania. 

Opłaty pobierane z funduszu w określonych warunkach szczególnych 

Opłata za wyniki: Brak 

Wyniki historyczne 
Wyniki historyczne nie są wiarygodnym wyznacznikiem przyszłych wyników. 
Wyniki są podawane w euro (EUR) po uwzględnieniu wszystkich opłat pobieranych z Funduszu. 
Fundusz został utworzony 9 kwietnia 2010 r. 

WYNIKI ROCZNE Lyxor UCITS ETF Daily ShortDAX x2 - C-EUR (w %) 
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Benchmark Index Indeks Odniesienia 

Informacje praktyczne 
■ Depozytariusz: Société Générale 
■ Opodatkowanie: Przepisy podatkowe obowiązujące w państwie członkowskim, w którym Fundusz ma 

siedzibę, mogą mieć wpływ na sytuację inwestorów. 
■ Informacje dodatkowe: Informacje na temat wartości aktywów netto lub ewentualnie informacje na temat 

serii tytułów uczestnictwa są dostępne w Internecie pod adresem www.Ivxoretf.com. 
Prospekt informacyjny Funduszu oraz najnowsze sprawozdanie roczne i półroczne są dostępne nieodpłatnie w 
języku francuskim i angielskim. Zapytania w tej sprawie należy kierować do LIAM, 17, Cours Valmy, Tour 
Société Générale 92800 Puteaux. 
LIAM może zostać pociągnięty do odpowiedzialności wyłącznie w przypadku, gdy jakikolwiek zapis niniejszego 
dokumentu będzie wprowadzał w błąd, okaże się nieprawdziwy lub niezgodny z odpowiednią częścią prospektu 
informacyjnego Funduszu. 
LIAM i Fundusz posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności we Francji i podlegają nadzorowi AMF. 
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 12 lutego 2014 r. 


