Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit
Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij
wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard
en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze
informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al
dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

db x-trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR)
Aandelencategorie: 1D (ISIN: LU0274211217), (WKN: DBX1EU), (Valuta: EUR)
®

een subfonds van db x-trackers. Het Fonds wordt beheerd door DB Platinum Advisors, een onderdeel van Deutsche
Bank Group.*

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van de
Euro STOXX 50® Index (de “Index”), die ontworpen is om de
rendementen te weerspiegelen van de aandelen van 50 van de
grootste ondernemingen in bepaalde bedrijfssectoren in de
eurozone. De ondernemingen worden geselecteerd op basis van
het feit dat ze de grootste gecombineerde waarde van vrij
verkrijgbare aandelen hebben ten opzichte van andere
ondernemingen. De weging van een onderneming in de Index
hangt af van haar relatieve grootte, maar mag niet meer dan 10%
van de Index bedragen op elke driemaandelijkse
herzieningsdatum.
De Index is een koersrendementsindex. Dat houdt in dat in het
niveau van de Index geen eventuele dividenden of uitkeringen
betaald door de ondernemingen zijn inbegrepen. De Index wordt

minstens elk kwartaal beoordeeld en opnieuw in evenwicht
gebracht.
Om zijn doel te bereiken, zal het Fonds de Index trachten te
kopiëren door alle (of, bij wijze van uitzondering, een aanzienlijk
aantal van de) aandelen van de Index te kopen in dezelfde
verhouding als in de Index, zoals vastgesteld door de
Beleggingsbeheerder van het Fonds, State Street Global
Advisors Limited.
Het Fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met
bepaalde in aanmerking komende partijen om extra inkomsten te
genereren en zo de kosten van het Fonds te drukken.
Er kunnen jaarlijks dividenden worden uitgekeerd op uw
aandelen.
U kunt uw aandelen op aanvraag dagelijks verzilveren.
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De risico- en opbrengstcategorie is berekend aan de hand van
historische gegevens, die mogelijk geen betrouwbare indicatie
vormen voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
De risico- en opbrengstcategorie kan in de loop der tijd
veranderen en is geen doelstelling of garantie.
De laagste categorie (Categorie 1) betekent niet dat er sprake is
van een risicoloze belegging.
Het Fonds bevindt zich in categorie 6 wegens de aanzienlijke
omvang en frequentie van de prijsschommelingen (volatiliteit) van
de onderliggende beleggingen waarnaar het Fonds verwijst.
Hieronder vindt u aanvullende risico's die niet gedekt worden door
de risico- en opbrengstcategorie.
Het Fonds zal proberen de Index te volgen. Er kunnen zich echter
uitzonderlijke omstandigheden voordoen, zoals, maar niet
beperkt tot, verstorende marktomstandigheden, extra kosten/
belastingen of extreem volatiele markten, die ertoe kunnen leiden
dat het resultaat van het Fonds aanzienlijk afwijkt van het
resultaat van de Index.
Deutsche Bank en zijn verbonden bedrijven kunnen diverse
functies uitoefenen met betrekking tot het Fonds, zoals

distributeur en beheermaatschappij, wat belangenconflicten met
zich mee kan brengen.
Het Fonds biedt geen kapitaalgarantie en uw belegging loopt een
risico. De waarde van uw belegging kan zowel dalen als stijgen.
De waarde van een belegging in aandelen zal afhangen van
diverse factoren, zoals onder andere maar niet beperkt tot,
marktcondities en economische omstandigheden, de sector, de
geografische regio en politieke gebeurtenissen.
Uw belegging is afhankelijk van het rendement van de Index
verminderd met de kosten, maar uw belegging zal dat rendement
naar verwachting niet precies volgen.
De Euro STOXX 50® Index en de handelsmerken die gebruikt
worden in de indexnaam behoren tot de intellectuele eigendom
van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of zijn licentiegevers.
De Euro STOXX 50® Index wordt gebruikt met een licentie van
STOXX. Het Fonds wordt op geen enkele manier gesponsord,
gesteund, verkocht of gepromoot door STOXX en/of zijn
licentiegevers, en noch STOXX noch zijn licentiegevers zijn
hiervoor aansprakelijk.
Meer informatie over de risico's in het algemeen is te vinden onder
“Risicofactoren” in het prospectus.
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Kosten
De kosten die u betaalt worden aangewend om de beheerkosten van het Fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten,
te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden De vermelde instap- en uitstapvergoeding zijn
maximumbedragen. Het zou kunnen dat u minder moet
berekend
Instapvergoeding*
3,00%
Uitstapvergoeding*
3,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden
afgehouden voordat het belegd wordt (instapvergoeding) en voordat
de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald
(uitstapvergoeding).

betalen - u kunt hier meer informatie over verkrijgen van uw
financieel adviseur of distributeur.†

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden
onttrokken

Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de
uitgaven van het jaar afgesloten op oktober 2014. Het kan
van jaar tot jaar variëren. Het bedrag bevat geen
portefeuilletransactiekosten en prestatievergoedingen,
mochten deze er zijn.
U vindt nadere informatie over de kosten onder “Provisies
en kosten” in het Prospectus.

Lopende kosten

* of EUR 1.000 afhankelijk van welk bedrag het hoogste is.

0,09%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het
Fonds worden onttrokken
Prestatievergoeding

Geen

Instap- en uitstapvergoedingen zijn alleen van toepassing op aandelen waarvan de inschrijving of verzilvering direct bij het Fonds
gebeurt, en gelden niet voor beleggers die de aandelen op de beurs kopen of verkopen. Beleggers die via de beurs handelen, zullen
kosten moeten betalen aan hun effectenmakelaars. Informatie over deze kosten is beschikbaar bij de betrokken effectenmakelaars.
Bevoegde deelnemers die direct met het Fonds handelen zullen de gerelateerde transactiekosten betalen.
Voor zover het Fonds effecten uitleent om de kosten te drukken, zal het Fonds 70% van de daaruit voortvloeiende inkomsten ontvangen
en zal de overblijvende 30% worden verdeeld tussen Deutsche Bank AG, als effectenleenagent, en DB Platinum Advisors, als
beheermaatschappij van het Fonds. Aangezien het delen van inkomsten uit effectenleningen de werkingskosten van het Fonds niet
verhoogt, is het niet opgenomen in de lopende kosten.
†

In het verleden behaalde resultaten
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In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare
indicatie voor toekomstige resultaten.
Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is
rekening gehouden met de vergoedingen voor de lopende
kosten van het Fonds. De instap-/uitstapvergoedingen zijn niet
opgenomen in de berekening van de in het verleden behaalde
resultaten.
Het Fonds is geïntroduceerd in 2007 en de aandelenklasse is
geïntroduceerd in 2007.
De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
Fonds
Index

Praktische informatie
De bewaarbank is State Street Bank Luxembourg S.A.
Exemplaren van het prospectus, de recentste jaarverslagen en
de daaropvolgende halfjaarverslagen (allen beschikbaar in het
Engels) en andere informatie (zoals de recentste
aandelenkoersen en indicatieve intrinsieke waarden) zijn
kosteloos verkrijgbaar op www.etf.db.com.
De volledige details van de samenstelling van de portefeuille van
het Fonds en informatie over de componenten van de Index zijn
kosteloos beschikbaar op www.etf.db.com.
Voor dit Fonds kunnen nog andere aandelencategorieën
beschikbaar zijn - raadpleeg het Prospectus voor nadere details.
Wij wijzen u erop dat sommige aandelencategorieën mogelijk niet
geregistreerd zijn voor distributie in uw jurisdictie.

De belastingwetgeving die in Luxemburg op het Fonds van
toepassing is, kan van invloed zijn op uw persoonlijke
belastingsituatie.
db x-trackers kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond
van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend,
incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen
van het prospectus van het Fonds is.
db x-trackers heeft een aantal verschillende fondsen. De activa
en passiva van elk fonds zijn bij wet gescheiden. Het prospectus
en de periodieke verslagen zijn opgesteld voor db x-trackers als
geheel. Het is niet toegestaan om uw aandelen in dit Fonds te
converteren naar aandelen van andere fondsen van db xtrackers.

*Op 30 april 2015 zal de Beheermaatschappij fuseren met DWS Investment S.A. en daarin opgaan. Vanaf 1 mei 2015 zal deze entiteit de nieuwe naam
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. dragen.
Aan dit Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Aan DB Platinum Advisors en DWS Investment S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Commission de
Surveillance du Secteur Financier
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op 30-01-2015.
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