ZAWIADOMIENIE DLA AKCJONARIUSZY FUNDUSZU
„Lyxor S&P 500 UCITS ETF”

Luksemburg, 29 Lipca 2020 r.
Szanowni Akcjonariusze,
Zgodnie z danymi figurującymi w naszych rejestrach, są Państwo właścicielami akcji w funduszu „Lyxor S&P
500 UCITS ETF”, z jednym z wymienionych poniżej kodów ISIN:
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Po przejęciu spółki Commerz Funds Solutions SA (której nazwa została zmieniona na Lyxor Funds Solutions
SA w październiku 2019 r.) i franczyzy funduszy giełdowych UCITS Commerzbank AG („ETF”) („ETF”) przez
Lyxor International Asset Management w dniu 27 maja 2019 r., podjęta została decyzja o harmonizacji
zakresów produktów oferowanych przez Lyxor Funds Solutions SA i Lyxor International Asset Management.
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Celem takiej harmonizacji jest między innymi zapewnienie ściśle ukierunkowanego i rozszerzonego zakresu
funduszy inwestycyjnych ETF typu UCITS poprzez połączenie funduszy.
W tym kontekście, Zarząd spółki Multi Units Luxembourg („Spółka”) informuje niniejszym Akcjonariuszy o
podjęciu w dniu 19 listopada 2019 r. ogólnych uchwał dotyczących połączenia - w najlepszym interesie
Akcjonariuszy - funduszy wymienionych poniżej:
Lyxor S&P 500 UCITS ETF (kod ISIN: LU0959211243), będący subfunduszem spółki MULTI UNITS
LUXEMBOURG, société d’investissement à capital variable (Spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym),
zarejestrowanej na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą pod adresem: 28-32, place de la Gare, L1616 Luksemburg, wpisanej do rejestru handlu i spółek (Registre de Commerce et des Societes (RCS)) pod
numerem B 115 129 (dalej „Subfundusz Przyjmujący”), której spółką zarządzającą jest Lyxor International
Asset Management („LIAM”), z siedzibą pod adresem 17 cours Valmy, Tour Société Générale, 92800 Puteaux
i
ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (kod ISIN: LU1033694362), subfundusz spółki
COMSTAGE, société d’investissement à capital variable (Spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym),
zarejestrowanej na podstawie prawa luksemburskiego, z siedzibą pod adresem: 22, Boulevard Royal, L-2449
Luksemburg, wpisanej do rejestru handlu i spółek (Registre de Commerce et des Societes (RCS)) pod
numerem B 140 772, (dalej „Subfundusz Przyłączany”) - spółka przyjmująca UCITS wskazała równocześnie
jako swoją spółkę zarządzającą Lyxor Funds Solutions S.A., (“LFS”), z siedzibą pod adresem: 22, Boulevard
Royal, L-2449 Luksemburg;
a przeprowadzona transakcja jest zwana dalej „Połączeniem”,
Subfundusz Przyłączany i Subfundusz Przyjmujący są dalej zwane wspólnie „Podmiotami stanowiącymi
przedmiot połączenia”.
Należy pamiętać, że Lyxor S&P 500 UCITS ETF jest subfunduszem przyjmującym. Niemniej jednak, ze
względu na obowiązujące przepisy jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o włączeniu
przejmowanego subfunduszu.
Połączenie będzie miało na celu przegrupowanie aktywów zarządzanych przez oba Podmioty stanowiące
przedmiot połączenia, a tym samym umożliwienie efektywnego zarządzania wydatkami.
W niniejszym zawiadomieniu zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące Połączenia oraz jego
konsekwencji dla Akcjonariuszy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z przekazanymi informacjami.
W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Lyxor za pośrednictwem
następujących danych kontaktowych:
Numer telefonu +33 (0)1 42 13 42 14
Adres e-mail: client-services-etf@lyxor.com.
Terminy, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym dokumencie mają takie samo znaczenie, jak w statucie,
ostatnim prospekcie emisyjnym Spółki lub jakimkolwiek załączniku.
Z poważaniem,
W imieniu Zarządu
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1 – KONSEKWENCJE DLA AKCJONARIUSZY
Podmioty stanowiące przedmiot połączenia mają ten sam cel inwestycyjny, którym jest śledzenie ewolucji
rosnącej lub malejącej wartości indeksu „S&P 500® Net Total Return Index” (dalej „Indeks”), czyli zarówno
zmian dodatnich, jak i ujemnych, przy jednoczesnym zminimalizowaniu błędu śledzenia między ich wynikami a
wartością ich indeksu, z zabezpieczeniem hedgingowym przed ryzykiem walutowym dotyczącym kursu
EUR/USD.
Pozostałe cechy Podmiotów stanowiących przedmiot połączenia, opisane w ich prospekcie emisyjnym i
dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów („KIID”), nie są identyczne, ale wiele ich cech
jest wspólnych. Wszelkie informacje dotyczące różnic między Podmiotami stanowiącymi przedmiot połączenia
są zamieszczone w prospekcie emisyjnym i dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów
Podmiotów stanowiących przedmiot połączenia.
Po dacie wejścia w życie, cechy Subfunduszu Przyjmującego pozostaną niezmienione. Portfel
Subfunduszu Przyjmującego nie zostanie na nowo zrównoważony z powodu Połączenia.

2 - SZCZEGÓLNE PRAWA AKCJONARIUSZY
O ile akcjonariusze Subfunduszu Przyłączanego nie postanowią inaczej, od Daty Wejścia w życie akcje
Subfunduszu Przyłączanego zostaną automatycznie zamienione na akcje Subfunduszu Przyjmującego. W ten
sposób Akcjonariusze będą uczestniczyć w każdym wzroście wartości aktywów netto Subfunduszu
Przyjmującego.
Akcje, które zostaną wyemitowane w Subfunduszu Przyjmującym w zamian za Akcje Subfunduszu
Przyłączanego nie będą obciążone żadnymi opłatami, będą miały wartość nominalną i będą w postaci
zarejestrowanej (dalej „Nowe Akcje”). Całkowita wartość Nowych Akcji będzie odpowiadać całkowitej wartości
akcji posiadanych w Subfunduszu Przyłączanym. Biorąc pod uwagę, że wartość aktywów netto na akcję
Subfunduszu Przyłączanego i Subfunduszu Przyjmującego w dniu roboczym przypadającym przed Datą wejścia
w życie (dalej „Data Połączenia”) nie będzie taka sama, podczas gdy ogólna wartość pakietów akcji pozostanie
taka sama, Akcjonariusze Subfunduszu Przyłączanego otrzymają inną liczbę udziałów w Subfunduszu
Przyjmującym, niż wcześniej posiadali w Subfunduszu Przyłączanym.
LIAM przekaże Akcjonariuszom bezpłatnie na każde żądanie (i) dodatkowe informacje dotyczące Połączenia, (ii)
kopię raportu réviseur d’entreprises agréé (zatwierdzonego biegłego rewidenta) i (iii) kopię dokumentacji
wspólnych warunków połączenia.

3 – PROCEDURA I DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POŁĄCZENIA
Połączenie wejście w życie między Podmiotami stanowiącymi przedmiot połączenia a stronami trzecimi w dniu 4
września 2020 r. („Data wejścia w życie”).
Z Datą wejścia w życie, aktywa i pasywa Subfunduszu Przyłączanego zostaną przekazane do Subfunduszu
Przyjmującego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego przez Subfundusz Przyłączany do Subfunduszu
Przyjmującego.
Wyznaczony zostanie zatwierdzony biegły rewident Subfunduszu Przyłączanego, który zgodnie z
postanowieniami Artykułu 71 ust. 1 Ustawy z 2010 r. zatwierdzi kryteria przyjęte w celu wyceny aktywów i
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pasywów, metodę obliczania współczynnika wymiany oraz rzeczywisty współczynnik wymiany ustalony na Datę
wejścia w życie oraz Datę Połączenia.
Administrator Subfunduszu Przyjmującego będzie odpowiedzialny za obliczenie współczynnika wymiany i
przydzielenie akcji Subfunduszu Przyjmującego Akcjonariuszom Subfunduszu Przyłączanego.
Zgodnie z postanowieniami Artykułu 74 Ustawy z dnia 17 grudnia 2010 r., wszelkie koszty prawne, dotyczące
doradztwa lub administracyjne związane z przygotowaniem i realizacją Połączenia nie są ponoszone przez
Subfundusz Przyłączany, Subfundusz Przyjmujący ani ich akcjonariuszy.
Harmonogram Połączenia

Subfundusz
Przyłączany

Data graniczna

ComStage S&P 500
Euro Daily Hedged
UCITS ETF
(Kod ISIN:
LU1033694362)

[28 sierpnia] 2020,
godz. 15.00 (czasu
luksemburskiego)

Data wejścia w
życie

Na podstawie
wartości
aktywów netto

Akcje, które mają
zostać przekazane do
Subfunduszu
Przyjmującego

[4 września] 2020

[3 września] 2020
(„Data
Połączenia”)

Lyxor S&P 500 UCITS
ETF
(Kod ISIN:
LU0959211243)

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Lyxor za pośrednictwem następujących
danych kontaktowych:
Numer telefonu +33 (0)1 42 13 42 14
Adres e-mail: client-services-etf@lyxor.com.
Z poważaniem,

W imieniu Zarządu
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