
Ключова информация за инвеститорите
Този документ ви предоставя ключова информация за инвеститорите за този подфонд. Това не е маркетингов материал. Информацията се изисква от 
закона, за да ви помогне да разберете същността и рисковете от инвестирането в този подфонд. Препоръчваме ви да го прочетете, за да можете да 
вземете информирано решение дали да инвестирате.

UBS ETF (CH) – Златно (EUR) хеджирано (EUR) A-dis, подфонд на UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) чадърен фонд Този подфонд се 
управлява от UBS Fund Management (Switzerland) AG, изцяло притежавано дъщерно дружество на UBS Group AG.

Цели и инвестиционна политика
Инвестиционната цел на подфонда е да отразява представянето на златото 
след приспадане на комисионната и таксите, платени от него. За хеджираните 
подфондове валутният риск, който съществува между валутата на фонда и 
щатския долар е хеджиран.

Подфондът инвестира изключително във физическо злато. Това обикновено е под формата 
на стандартни пръти с тегло приблизително 12,5 кг, с чистота най-малко 995/1000. 
Дружеството за управление на фонда използва деривати единствено за хеджиране срещу 
валутни рискове.

Инвеститорите могат да купуват дялове на фондове директно от емитента (първичен) или 
чрез търговия на фондова борса (вторичен пазар). Издаването и обратното изкупуване на 
дялове на фондове от дружеството за управление на фонда или неговите разпространители се 
нарича първичен пазар. Покупката или продажбата на дялове на фондове чрез фондовата 
борса се нарича вторичен пазар.

Разпределение, въпреки че предвид естеството на инвестиционната стратегия не се 
очакват реални разпределения.

Профил за риск и печалба

По-нисък риск

Обикновено по-ниска възвръщаемост

По-висок риск

Обикновено по-висока възвръщаемост

Допълнителни материални рискове:

5Подфондът може да използва деривати, които могат да намалят рисковете на инвеститорите или да дадат

повишаване на допълнителни рискове (включително риск от загуба поради фалит 
на контрагента).

5Всеки подфонд е изложен на специфични рискове. Подробно и изчерпателно
описание на тези рискове може да се намери в проспекта.

5Критериите за устойчивост не се вземат предвид при избора на индекса.
Следователно рисковете за устойчивост са изключени поради инвестиционната 
цел на подфонда.
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Допълнителна информация за тази категория
5Определената рискова категория се основава на оценка за бъдещето на подфонда

производителност. Методът, използван за тази оценка, зависи както от вида на фонда, 
така и от историческите данни.

5Историческото представяне на подфонда не е надежден индикатор за бъдещето
производителност.

5Разпределението на рисковите категории не е статично и може да варира във времето.

5Разпределението в най-ниската рискова категория не означава, че е инвестиция
в този подфонд е без риск.

Защо подфондът е в тази категория?
Подфондът е в рискова категория 5, тъй като волатилността на доходността му е 
висока. Подфондът инвестира в стоки и поради това може да бъде обект на големи 
колебания в стойността. Въз основа на минал опит, въпреки че корелацията между 
стоките и традиционните класове активи е само слаба или дори отрицателна, не 
може да се даде гаранция, че стойността на единица няма да падне под покупната 
цена. Това изисква съответна толерантност към риска и капацитет. Стойността на 
единица може да бъде повлияна от колебанията на валутата.

Показателят е интелектуалната собственост на доставчика на индекси. Класът Share не е спонсориран или одобрен от доставчика на индекси. Моля, вижте проспекта на 
фонда за пълен отказ от отговорност.
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Такси
Платените такси и други такси се използват за финансиране на текущото управление и попечителство на активите на фонда, както и за маркетинга и разпространението на дялове на фонда. 
Всички направени разходи ще намалят потенциалната възвръщаемост на инвеститора.

Еднократни такси, взети преди и след като инвестирате¹ 

Входна такса

Виздаване на комисионниикомисионни за обратно изкупуванепосочените тук 
представляват максимални суми. В някои случаи може да плащате по-малко – 
консултирайте се с вашия финансов съветник за текущите приложими суми.

5,00%²
3,00%²
3,00%

Изходно таксуване

Такса за преобразуване

Втекущи таксипосочени тук, са възникнали през последните 12 месеца преди 
изготвянето на този документ. Тази цифра може да варира от година на година. 
Не са включени:
5Разходи по сделката, с изключение на разходите за покупка или продажба на единици в друга цел

финансови средства.

Такси, взети от подфонда за една година 
Текущи такси 0,23%
Такси, взети от класа при определени специфични условия Такса 
за изпълнение

За повече информация, моля, вижте раздела за таксите в проспекта 
на фонда, който е достъпен на адресwww.ubs.com/etf.нито един

¹ Това е максимумът, който може да бъде изтеглен от парите ви, преди да инвестирате и преди 
възвръщаемостта ви да бъде изплатена.

² Инвеститорите, които купуват и продават на вторичния пазар, плащат таксите, определени от 
техния борсов посредник. Тези такси се публикуват от фондовите борси, на които се търгуват 
акции, и могат да бъдат получени и от борсовия посредник.

Минало представяне

Минали резултати не са гаранция за бъдещо представяне.

Графиката показва възвръщаемостта на инвестициите на подфонда, изразена като 
процентна промяна в нетната стойност на активите на подфонда от края на една година 
до края на следващата. Като цяло при изчисляването на минали резултати се вземат 
предвид всички текущи такси, но не и началната такса. Ако подфондът се управлява 
спрямо референтен показател, неговата доходност също се показва.

Класът стартира през 2010 г. Миналото 

представяне е изчислено в евро.

CH0106027144
Бенчмарк: LBMA Цена на златото в евро хеджирана

Практическа информация

Банка попечител
UBS Switzerland AG

Декларация за отговорност

UBS Fund Management (Switzerland) AG може да носи отговорност единствено въз 
основа на всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, 
неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта с договора за 
интегриран фонд.

Още информация
Можете да получите информация за UBS ETF (CH) и наличните му класове 
акции, както и проспекта с интегриран договор за фонд и последните годишни 
и полугодишни отчети на немски език и безплатно от дружеството за 
управление на фонда, банката попечител , дистрибуторите на фонда или 
онлайн на адресwww.ubs.com/etf. Налични са и други документи.

Валутата на класа акции е евро. Цената на акциите се публикува всеки работен 
ден и е достъпна онлайн на адресwww.ubs.com/etf.

Тази ключова информация за инвеститорите се отнася само до посочения подфонд, 
а не до някой от другите подфондове на чадърния фонд. Инвеститорите имат право 
само на дял в активите и доходите на подфонда, в който държат дялове. Всеки 
подфонд отговаря само за собствените си задължения.

Този подфонд е одобрен и контролиран от Швейцарския орган за надзор на финансовия пазар (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG е оторизирана в Швейцария и се регулира от Швейцарския орган за надзор на финансовия пазар (FINMA). Тази ключова 
информация за инвеститорите е точна към11 февруари 2022 г.
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