
Klíčové informace pro investory
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace pro investory o tomto podfondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou 
vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu a rizika investování do tohoto podfondu. Doporučujeme vám jej přečíst, abyste se 
mohli informovaně rozhodnout, zda investovat.

UBS ETF (CH) – Gold (EUR) zajištěný (EUR) A-dis, podfond zastřešujícího fondu UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) 
Tento podfond spravuje UBS Fund Management (Switzerland) AG, 100% dceřiná společnost UBS Group AG.

Cíle a investiční politika
Investičním cílem podfondu je odrážet výkonnost zlata po odečtení 
provize a poplatků jím placených. U zajištěných podfondů je měnové 
riziko, které existuje mezi měnou fondu a americkým dolarem, zajištěno.

Podfond investuje výhradně do fyzického zlata. Obvykle má formu 
standardních tyčinek o hmotnosti přibližně 12,5 kg s čistotou alespoň 
995/1000. Správcovská společnost používá deriváty výhradně k zajištění 
proti měnovým rizikům.
Investoři mohou nakupovat podílové listy fondu přímo od emitenta (primární) 
nebo obchodováním na burze (sekundární trh). Emise a zpětný odkup 
podílových listů fondu správcovskou společností fondu nebo jejími distributory 
se označuje jako primární trh. Nákup nebo prodej podílových listů fondu 
prostřednictvím burzy se nazývá sekundární trh.
Distribuční, ačkoli vzhledem k povaze investiční strategie se skutečné 
distribuce neočekávají.

Profil rizika a odměny
Nižší riziko

Obvykle nižší návratnost

Vyšší riziko

Obvykle vyšší návratnost

Další materiální rizika:
5Podfond může používat deriváty, které mohou snížit investorská rizika nebo dát

vznik dalších rizik (včetně rizika ztráty v důsledku úpadku protistrany).

5Každý podfond je vystaven specifickým rizikům. Detailní a komplexní
popis těchto rizik naleznete v prospektu.

5Při výběru indexu se neberou v úvahu kritéria udržitelnosti.
Rizika udržitelnosti jsou proto vzhledem k investičnímu cíli podfondu 
vyloučena.
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Další informace o této kategorii
5Přiřazená kategorie rizika je založena na odhadu budoucnosti podfondu

výkon. Metoda použitá pro tento odhad závisí jak na typu fondu, tak 
na historických datech.

5Historická výkonnost podfondu není spolehlivým ukazatelem pro budoucnost
výkon.

5Přidělení kategorií rizik není statické a může se v průběhu času měnit.
5Zařazení do nejnižší rizikové kategorie neznamená investici

v tomto podfondu je bez rizika.

Proč je podfond v této kategorii?
Podfond je v rizikové kategorii 5, protože volatilita jeho výnosů je vysoká. 
Podfond investuje do komodit, a proto může podléhat velkým výkyvům 
hodnoty. Na základě minulých zkušeností, ačkoli je korelace mezi 
komoditami a tradičními třídami aktiv jen nepatrná nebo dokonce 
negativní, nelze zaručit, že hodnota podílu neklesne pod kupní cenu. To 
vyžaduje odpovídající toleranci rizika a kapacitu. Hodnota jednotky může 
být ovlivněna měnovými výkyvy.

Benchmark je duševním vlastnictvím poskytovatele indexu. Třída akcií není sponzorována ani podporována poskytovatelem indexu. Úplné prohlášení o vyloučení 
odpovědnosti naleznete v prospektu Fondu.

Přeloženo z angličtina do čeština - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/cs/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Poplatky
Poplatky a další zaplacené poplatky slouží k financování průběžné správy a úschovy majetku fondu, jakož i marketingu a distribuce podílových listů fondu. Jakékoli 
vynaložené náklady sníží potenciální výnosy investora.

Jednorázové poplatky účtované před a po investování¹ 
Vstupní poplatek

Thevydávání provizíavýkupní provizezde uvedené představují 
maximální částky. V některých případech můžete platit méně – aktuální 
platné částky vám poskytne váš finanční poradce.

5,00 %²
3,00 %²
3,00 %

Ukončení nabíjení

Poplatek za konverzi
Theprůběžné poplatkyzde uvedené vznikly za posledních 12 měsíců 
před přípravou tohoto dokumentu. Tento údaj se může rok od roku lišit. 
Nejsou zahrnuty:
5Transakční náklady, kromě nákladů na nákup nebo prodej jednotek v jiném cíli

finančních prostředků.

Poplatky stržené z podfondu za rok Průběžné 
poplatky 0,23 %
Poplatky odebrané z třídy za určitých specifických podmínek 
Výkonnostní poplatek

Další informace naleznete v části o poplatcích v prospektu fondu, 
který je k dispozici na adresewww.ubs.com/etf.žádný

¹ Toto je maximum, které může být z vašich peněz odebráno, než investujete a než 
bude vyplacen váš výnos.

² Investoři nakupující a prodávající na sekundárním trhu platí poplatky stanovené jejich 
obchodníkem s cennými papíry. Tyto poplatky zveřejňují burzy, na kterých jsou obchodované 
akcie kótovány a lze je získat i u obchodníka s cennými papíry.

Minulá výkonnost
Minulé výsledky nejsou zárukou budoucí výkonnosti.
Graf ukazuje investiční výnosy podfondu vyjádřené jako procentuální 
změnu hodnoty čistých aktiv podfondu od konce jednoho roku do konce 
roku následujícího. Obecně platí, že výpočet minulé výkonnosti bere v 
úvahu všechny průběžné poplatky, nikoli však vstupní poplatek. Pokud je 
podfond řízen proti benchmarku, je zobrazena také jeho návratnost.

Třída byla spuštěna v roce 2010. Minulá 
výkonnost byla vypočítána v EUR.

CH0106027144
Benchmark: LBMA Gold Price EUR zajištěno

Praktické informace
Depozitní banka
UBS Švýcarsko AG

Prohlášení o odpovědnosti
Společnost UBS Fund Management (Switzerland) AG může nést odpovědnost výhradně 
na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je zavádějící, 
nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu se smlouvou o 
integrovaném fondu.

Další informace
Informace o UBS ETF (CH) a jeho dostupných třídách akcií, jakož i 
prospekt se smlouvou o integrovaném fondu a nejnovější výroční a 
pololetní zprávy můžete získat v němčině a zdarma od správcovské 
společnosti fondu, depozitáře , distributory fondu nebo online na
www.ubs.com/etf. K dispozici jsou i další dokumenty.

Měnou třídy akcií je EUR. Cena akcií je zveřejňována každý pracovní den 
a je k dispozici online na adresewww.ubs.com/etf.

Tyto klíčové informace pro investory se vztahují pouze k uvedenému 
podfondu a ne k žádnému jinému podfondu zastřešujícího fondu. Investoři 
mají nárok pouze na úroky z aktiv a příjmů podfondu, ve kterém drží podílové 
listy. Každý podfond ručí pouze za své vlastní závazky.

Tento podfond je schválen a dozorován švýcarským úřadem pro dohled nad finančním trhem (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG je autorizován ve Švýcarsku a regulován švýcarským úřadem pro dohled nad finančním trhem (FINMA). Tyto 
klíčové informace pro investory jsou přesné k11. února 2022.
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