MULTI UNITS LUXEMBOURG
Société d’investissement à capital variable (Spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym)
Adres siedziby: 28-32 Place de la Gare L-1616 Luksemburg
RCS Luksemburg B 115 129
(„Spółka”)
_______________________________________________________________
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SUBFUNDUSZU LYXOR WIG 20 UCITS ETF (KOD ISIN:
LU0459113907)
Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie jak w statucie Spółki oraz
w ostatnim prospekcie emisyjnym Spółki.
Luksemburg, 2 kwietnia 2021 r.
Szanowni Państwo!
Zarząd Spółki („Zarząd”) jest zdania, że wartość aktywów netto, jakimi zarządza Lyxor WIG 20 UCITS ETF
(„Subfundusz”) pozostaje ograniczona, gdyż potencjalni inwestorzy wykazują zainteresowanie innymi
produktami inwestycyjnymi, jakie oferuje Spółka. Dlatego, też, zgodnie z art. 34 Statutu, Zarząd podjął
decyzję o likwidacji Subfunduszu w sposób opisany poniżej:
Kod ISIN

Zawieszenie na
rynku wtórnym
(zamknięcie w
dniu
wymienionym
poniżej)

LU0459113907

28/04/2021

Zawieszenie na
rynku
pierwotnym
(zamknięcie w
dniu
wymienionym
poniżej)
29/04/2021

Dzień likwidacji
(ostatnie
zamknięcie NAV w
dniu
wymienionym
poniżej)

Wartość
końcowa
aktywów netto
Data wyliczenia

05/05/2021

06/05/2021

Należy pamiętać, że wszelkie opłaty i koszty ponoszone w związku z likwidacją zostaną poniesione przez
Subfundusz.
W związku z powyższym Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu subskrypcji i umorzenia udziałów w ramach
Subfunduszu od 28 kwietnia 2021 r. na rynku wtórnym oraz od 29 kwietnia 2021 r. na rynku pierwotnym.
Wycofanie udziałów ze wszystkich giełd, na których są one notowane, wchodzi w życie dnia 28 kwietnia
2021 r. (po zamknięciu giełd).
W zależności od sytuacji związanej z płatnością papierów bazowych śledzonego indeksu Subfundusz może
rozpocząć sprzedaż swoich inwestycji od 30 kwietnia 2021 r. do dnia likwidacji. Dlatego też w tym okresie
odpowiedni cel inwestycyjny Subfunduszu, polityka i ograniczenia mogą nie być przestrzegane.
Subfundusz zostanie zlikwidowany w dniu 5 maja 2021 r.
I wreszcie Zarząd zdecydował, że wszyscy pozostali uczestnicy zostaną poddani obowiązkowemu
umorzeniu z dniem 5 maja 2021 r. z zastosowaniem wartości końcowej aktywów netto z dnia 5 maja 2021
r. wyliczonej w dniu 6 maja 2021 r.
Zarząd zwraca uwagę uczestników na fakt, że w przypadku udziałów sprzedawanych na giełdzie, na której
notowane są klasy udziałów danego Subfunduszu, pośrednicy rynkowi mogą pobierać opłaty maklerskie,
a w niektórych przypadkach transakcje takie mogą zostać objęte podatkiem.
Wszelkie przychody z likwidacji, które nie będą mogły zostać wypłacone uczestnikom, zostaną
zdeponowane w ich imieniu w Caisse de Consignation w Luksemburgu.

Likwidacja ta zostanie przy najbliższej okazji uwzględniona w Prospekcie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Lyxor z użyciem następujących danych
kontaktowych: Numer telefonu +33 1 42 13 42 14 – Adres e-mail: client-services-etf@lyxor.com.
Z poważaniem
W imieniu Zarządu

