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COMUNICAÇÃO AOS ACIONISTAS
do subfundo
ComStage S&P 500 UCITS ETF
(ISIN: LU0488316133 / WKN: ETF012)
Os acionistas do ComStage S&P 500 UCITS ETF são informados pela presente da seguinte alteração do índice financeiro:
A alteração do índice deve-se ao fato de o patrocinador do índice Commerzbank AG deixar de disponibilizar o índice
relevante para o subfundo a partir 30 de dezembro de 2019.
A política de investimentos do subfundo não é afetada pela alteração do índice, salvo no que diz respeito ao próprio
índice.
As alterações exatas podem ser consultadas na seguinte tabela:
Anexo 68: ComStage S&P 500 UCITS ETF (ISIN: LU0488316133 / WKN: ETF012)
Até 29 de dezembro de 2019

A partir de 30 de dezembro de 2019

Descrição do índice:

Descrição do índice:

O índice Standard & Poor's 500 (S&P 500) é um índice
ponderado pela capitalização bolsista que replica o
desempenho das 500 maiores empresas norteamericanas dos principais setores económicos dos EUA.
É considerado um indicador da evolução de todo o
mercado acionista dos EUA e representa cerca de 75%
da capitalização bolsista dos EUA.

O índice Standard & Poor’s 500® Net Total Return
(S&P 500® Net Total Return) é um índice ponderado
pela capitalização bolsista que acompanha o
desempenho das 500 maiores empresas norteamericanas dos principais setores económicos dos EUA.
É considerado um indicador da evolução de todo o
mercado acionista dos EUA e representa cerca de 75%
da capitalização bolsista dos EUA.

A condição para que uma empresa seja incluída no
índice é ter uma capitalização bolsista de, pelo menos, 4
mil milhões de USD, estar domiciliada nos EUA, ter as
suas ações cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque
(NYSE) ou no Nasdaq Stock Market (NASDAQ) e ter
pelo menos 50% das ações em free float. A composição
do índice é permanentemente revista pelo patrocinador
do índice e ajustada em conformidade, se necessário.
O índice foi lançado pela primeira vez em 1957 e
começou com 10 pontos de índice calculados sobre os
anos base (recálculo) 1941-1943.

A condição para que uma empresa seja incluída no
índice é ter uma capitalização bolsista de, pelo menos, 4
mil milhões de USD, estar domiciliada nos EUA, ter as
suas ações cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque
(NYSE) ou no Nasdaq Stock Market (NASDAQ) e ter
pelo menos 50% das ações em free float. A composição
do índice é permanentemente revista pelo patrocinador
do índice e ajustada em conformidade, se necessário.
O índice foi lançado pela primeira vez em 1957 e
começou com 10 pontos de índice calculados sobre os
anos base (recálculo) 1941-1943.

Ticker da Bloomberg: SPX<Index><GO>
Ticker da Bloomberg: SPTR500N<Index><GO>

Os acionistas que não concordem com as alterações supramencionadas poderão resgatar as suas ações sem quaisquer encargos
de resgate até 27 de dezembro de 2019, 16h30 CET, junto da Sociedade Gestora, do Distribuidor ou da Sociedade de Recompra,
ou do Agente Pagador e de Informação ou, se as ações tiverem sido adquiridas no mercado secundário, vendê-las nesse mercado
até 27 de dezembro de 2019. Os pedidos de resgate recebidos pelas entidades supramencionadas após este prazo não poderão
ser executados. Os pedidos de resgate serão processados pela Sociedade de Recompra (Commerzbank AG, CM-EMC,
Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main).
Caso subsistam dúvidas sobre a presente comunicação, contacte o seu consultor financeiro ou a Sociedade de Recompra através
do número +49 (0) 69 717 4444, ou por e-mail para “info@lyxoretf.de”.
O prospeto de venda, as informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anuais e semestrais
estão disponíveis gratuitamente em alemão junto da Sociedade Gestora Lyxor Funds Solutions S.A., 22, Boulevard Royal, L2449 Luxemburgo e nos seguintes escritórios, em papel ou em formato eletrónico, em www.comstage-etf.com.
Agente de Informação na Alemanha: Société Générale, Niederlassung Frankfurt, Neue Mainzer Strasse 46-50, D-60311
Frankfurt am Main
Agente Pagador e de Informação na Áustria: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Viena
Representante e Agente Pagador na Suíça: Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070,
CH-8021 Zurique
O Conselho de Administração da Sociedade
Luxemburgo, 30 de novembro de 2019

