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Frågor och svar om db X-trackers kärn-ETF:er
1. Vilka är db X-trackers kärn-ETF:er?
	db X-trackers kärn-ETF:er är en grupp av UCITS ETF:er som har låga förvaltningsavgifter (Total Expense Ratio/TER), är
exponerade mot viktiga, utvecklade aktiemarknader (de viktigaste jämförelseindexen) och som kan anses kunna utgöra/
betraktas som kärnan i en portfölj. Kärn-ETF:erna erbjuder investeringar i viktiga portföljtillgångar till en jämförelsevis låg
ägandekostnad. Till kärn-ETF:erna räknas db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR), db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) och
db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR) som har en förvaltningsavgift (TER) på 0,09 % per år (9 räntepunkter),
samt db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) som har en förvaltningsavgift (TER) på 0,07 % per år (7 räntepunkter).
Till kärn-ETF:erna tillhör också Nikkei 225 UCITS ETF (DR), som har en förvaltningsavgift (TER) på 0,25 % per år
(25 räntepunkter).
Alla kärn-ETF:er använder direkt replikering.

2. Varför ska investerare välja någon av kärn-ETF:erna?
	Kärn-ETF:erna kan användas av investerare som söker en låg total ägandekostnad samt mer aktiva investerare som vill
ha en effektiv exponering mot aktiemarknaderna i USA, Storbritannien eller Tyskland.

Frågor och svar om db X-trackers fysiska ETF:er
1. Är Deutsche Asset & Wealth Management numera en viktig leverantör av fysiska ETF:er?
	Ja. Som ett resultat av förändringen av investeringspolicyn för ett antal av db X-trackers UCITS ETF:er från syntetisk
till fysisk replikering, blev DeAWM en av Europas största leverantörer av direkt replikerande UCITS ETF:er (källa:
Deutsche Bank Research, maj 30, 2014). Investerare har nu tillgång till direkta, fysiskt replikerande UCITS ETF:er från
db X-trackers för en lång rad aktieindex, inklusive de största aktiemarknaderna. Över 11 miljarder euro är nu investerade
i db X-trackers fysiskt replikerande UCITS ETF:er (per den 30 maj, 2014), fördelat på mer än 30 ETF:er. Fler direkt
replikerande UCITS ETF:er från db X-trackers är planerade.

2. Varför har DeAWM tagit steget mot att bli en av Europas största leverantörer av fysiska ETF:er?
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	Beslutet att bli en av de ledandeleverantörerna av fysiska ETF:er baserades delvis på insikten att vissa kundsegment
föredrar direkt replikerande ETF:er och att DeAWM har som mål att tillfredsställa denna efterfrågan och skapa en så
bred kundbas som möjligt. Beslutet fattades också mot bakgrund av att DeAWM:s plattform för direkt replikerande
ETF:er är väletablerad i fråga om att tillhandahålla fysiskt replikerande ETF:er med en hög spegling av index och
produkttransparens.

3. Vilka av db X-trackers UCITS ETF:er är nu direkt replikerande och fysiska?
	En fullständig förteckning över ETF:er från db X-trackers med direkt replikering hittar du på www.dbxtrackers.com.
Vissa av dessa är nylanserade fysiska UCITS ETF:er, medan andra lanserades som indirekta, syntetiskt replikerande
UCITS ETF:er men har ändrats till fysiskt replikerande.

4. Kommer DeAWM inte längre att lansera indirekt replikerande ETF:er?
	Även i fortsättningen kommer DeAWM att tillhandahålla indirekt replikerande ETF:er. Vid lanseringen av nya ETF:er tittar
vi först på hur det underliggande indexets avkastning kan replikeras på bästa sätt. Om det inte är någon skillnad mellan
direkt eller indirekt replikering, t.ex. när det handlar om mer likvida marknader, kommer vi i första hand att använda direkt
replikering. Om den underliggande marknaden inte är helt likvid eller svår att komma åt kan en indirekt
replikeringsstruktur ge ett bättre resultat i jämförelse med indexet.
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5. Används värdepappersutlåning i db X-trackers direkt replikerande UCITS ETF:er?
	Värdepappersutlåning kan användas av db X-trackers direkt replikerande UCITS ETF:er i syfte att förbättra avkastningen.
db X-trackers direkt replikerande UCITS ETF:er uppfyller den senaste lagstiftningen rörande värdepappersutlåning.
Detta betyder att all avkastning från värdepappersutlåning efter avdragna kostnader tillfaller ETF:en. För majoriteten av
db X-trackers direkt replikerande UCITS ETF:er innebär detta att 70 % av bruttoavkastningen från värdepappersutlåning
tillfaller den aktuella ETF:en. Värdepappersutlåning är också strängt kontrollerat. Exempelvis får db X-trackers UCITS
ETF:er endast låna ut max 50 % av portföljvärdet vid en given tidpunkt samtidigt som Deutsche Bank AG ersätter de
eventuella förluster som kan uppstå vid likvideringen av värdepapperen om motparten i värdepappersutlåningen skulle
bli insolvent.

6. Hur transparenta är db X-trackers direkt replikerande UCITS ETF:er?
	För db X-trackers direkt replikerande UCITS ETF:er publiceras dagligen en fullständig redogörelse över aktuella tillgångar.
För de UCITS ETF:er där värdepappersutlåning används offentliggörs och uppdateras dagligen en fullständig redogörelse
över alla värdepapper som hålls som säkerhet, den aktuella andelen utlånade värdepapper samt det aktuella belåningsvärdet
uttryckt i procent av utlånade värdepapper. En lista över godkända låntagare publiceras också online samt även den
avkastning som tillfallit UCITS ETF:en och annan viktig information, inklusive beräkning av avkastningen för UCITS ETF:ens
värdepappersutlåning, genomsnittlig andel utlånade värdepapper per år och maximal andel utlånade värdepapper per år.

För mer information vänligen kontakta Deutsche Bank AG London branch på +44 20 754 53359

www.dbxtrackers.com
Riskfaktorer
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Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att
investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Investerare bör notera att db X-trackers UCITS ETFer inte är kapitalskyddade eller kapitalgaranterade varför
investerare i db X-trackers UCITS ETFer bör vara införstådda med möjligheten, och ekonomiskt klara av, att kunna förlora delar av eller hela det investerade
kapitalet. En investering i db X-trackers UCITS ETFer är förknippad med risker, för en presentation av risker relaterade till investeringar i dessa fonder vänligen
klicka på länken Risker http://www.etf.db.com/SE/SWE/Pages/Risker/759.html. Vi hänvisar även till produktspecifika ”Disclaimers” i respektive fonds
Faktablad och/eller Basfakta för Investerare (KIID) och/eller fullständiga Prospektet för detaljerade produktbeskrivningar och risker. Dessa finns att tillgå
hos fondmanagern samt på DeAWM’s svenska hemsida (http://www.etf.db.com/SWE/SWE/Home).

Sweden

