I. Frequently Asked Questions
1. What is “Chimera S&P UAE UCITS ETF – Share
Class A – Accumulating” all about?
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 ما هو " صندوق-١
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a. The Chimera S&P UAE UCITS ETF – Share Class
A – Accumulating, which will be listed on the
DFM, is a fund that aims to track and replicate,
before fees and expenses, the performance of
the S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index.
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b. The ETF (Share Class A – Accumulating) Doesn’t
pay dividends, and the dividends received by
the fund will be reinvested without incurring
any cost on the unit holder.
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c. What does CHAE stand for?
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CH: شيميا
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CH: Chimera
AE: UAE
2. What are the business plans for “Chimera
S&P UAE UCITS ETF – Share Class A –
Accumulating e”?
The ETF provides investors with the ability to buy /
sell S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index.
3. What are the actual activities of the ETF?
To track the S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index
constituents. And the dividends received by the fund
will be reinvested without incurring any cost on the
unit holder.
4. What will be the strategy of “Chimera S&P
UAE UCITS ETF – Share Class A –
Accumulating”, in brief?
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CHAE, is an exchange traded fund that seeks to
توفي عوائد
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5. What is the ETF’s Net Asset Value?
The Net Asset Value of the units will be determined
by the Administrator. It is calculated by deducting all
liabilities due from the fund from the total value of
the fund's assets.
6. What is the ETF INAV?
The INAV means Indicative Net Asset Value of the
ETF. The INAV gives an updated or real time measure
of an ETF’s value and its calculated intraday during
the DFM’s trading session.
7. Why is there an INAV?
Units may be purchased or sold on the Secondary
Market by all investors through the DFM. The
purpose of the listing of the Units on the Market is to
enable investors to buy and sell Units on the
Secondary Market, normally via the investor’s
broker. Investors use the INAV to measure an ETF
intraday value as an indication while trading.
8. Is the Fund Shari’a compliant?
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9. What is the price of the unit during the initial
offering period?
The offering price is set at AED3.67.and will reflect
market movement after the IOP has ended.

10. How many units and what percentage of total
units will be offered?
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N/A
It is an open-ended fund. There is no set limit to the
number of units that can be created
11. What is the expected listing date?
Expected on 3rd of March 2021.
12. Do I need to have an Investor Number (NIN)
for trading?
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Yes. It will be bought and sold like other shares on
the DFM.

13. What is the maximum I can own in “Chimera
S&P UAE UCITS ETF – Share Class A –
Accumulating”?
There are no ownership restrictions on ETFs

14. What will the ETF do with the funds raised
through the issuance?
The ETF CHAE will be receiving mainly a basket of
securities for issuance of its units (physical in kind).
The Units received by investors will reflect the
stocks that make up the index that the ETF is
tracking.

15. Will the ETF issuer distribute dividends?
No, the Fund will not pay dividends and the
dividends received by the fund will be reinvested
without incurring any cost on the unit holder.
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16. If I purchase units will I have voting rights?
Subscription of the fund units doesn’t give the unit
holder the rights granted to the shareholders of
commercial companies. Unit holders will also not
have voting rights in the companies that the ETF
holds.
17. Are there any ownership restrictions?
There are no ownership restrictions.
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18. Are there any associated risk factors?
Risk factors of the ETF are limited to factors detailed
in the Prospectus (page 25 -36).

19. Does the Fund have a website?
www.chimerainvestment.com

 هل هناك أي عوامل مخاطرة مرتبطة بهذا المنتج؟-١٨
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 هل لدى صندوق االستثمار المتداول موقع إلكي ي-١٩
www.chimerainvestment.com
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