
Nøgleinformation om investorer
Dette dokument giver dig vigtig investorinformation om denne underfond. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er påkrævet 
ved lov for at hjælpe dig med at forstå arten og risiciene ved at investere i denne underfond. Du rådes til at læse den, så du kan træffe en 
informeret beslutning om, hvorvidt du skal investere.

UBS ETF (CH) - Guld (EUR) afdækket (EUR) A-dis, en underfond af UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) paraplyfond
Denne underfond forvaltes af UBS Fund Management (Schweiz) AG, et helejet datterselskab af UBS Group AG.

Mål og investeringspolitik
Investeringsmålet for underfonden er at afspejle præstationen af   guld, når 
provisionen og gebyrer, der er betalt af den, er blevet trukket. For de sikrede 
underfonde afdækkes den valutarisiko, der findes mellem fondens valuta og 
den amerikanske dollar.
Afdelingen investerer udelukkende i fysisk guld. Dette tager normalt form af 
standardstænger, der vejer ca. 12,5 kg, med en renhed på mindst 995 / 
1.000. Fondsforvaltningsselskabet bruger udelukkende derivater til at sikre 
mod valutarisici.
Investorer kan købe fondenheder direkte fra udstederen (primær) eller 
ved at handle på en børs (sekundært marked). Udstedelse og indløsning 
af fondsandele fra fondsforvaltningsselskabet eller dets distributører 
kaldes det primære marked. Køb eller salg af fondsandele via børsen 
kaldes det sekundære marked.
Distribuering, selvom det er givet investeringsstrategiens karakter
distributioner forventes ikke.

Risiko- og belønningsprofil
Lavere risiko

Typisk lavere afkast
Højere risiko

Typisk højere afkast
Yderligere væsentlige risici:
5 Afdelingen kan anvende derivater, der kan reducere investorrisici eller give 

anledning til yderligere risici (herunder risikoen for tab på grund af 
modpartens konkurs).

5 Hver afdeling er udsat for specifikke risici. En detaljeret og 
omfattende beskrivelse af disse risici findes i prospektet.

5 Bæredygtighedskriterier tages ikke i betragtning ved valg af indeks. 
Bæredygtighedsrisici er derfor ekskluderet på grund af afdelingens 
investeringsmål.
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Yderligere oplysninger om denne kategori
5 Den tildelte risikokategori er baseret på et skøn over afdelingens fremtidige 

resultater. Den metode, der anvendes til dette skøn, afhænger af både fondstypen 
og historiske data.

5 Historisk præstation for underfonden er ikke en pålidelig indikator for fremtidig 
præstation.
5 Risikokategorikildeling er ikke statisk og kan variere over tid.
5 Tildeling til den laveste risikokategori betyder ikke, at en investering i 

denne afdeling er fri for risiko.
Hvorfor er underfonden i denne kategori?
Afdelingen er i risikokategori 5, fordi volatiliteten i dens afkast er høj. 
Afdelingen investerer i råvarer og kan derfor være udsat for store udsving i 
værdien. Baseret på tidligere erfaringer kan der ikke gives nogen garanti for, 
at værdien af   en enhed ikke falder under købsprisen, selv om 
sammenhængen mellem råvarer og traditionelle aktivklasser er lille eller 
endog negativ. Dette kræver tilsvarende risikotolerance og kapacitet. 
Værdien af   en enhed kan påvirkes af valutasvingninger.

Benchmark er indeksudbyderens intellektuelle ejendomsret. Andelsklassen er ikke sponsoreret eller godkendt af indeksudbyderen. Der henvises til fondens prospekt 
for fuldstændig ansvarsfraskrivelse.



Afgifter
Gebyrer og andre betalte gebyrer bruges til at finansiere den løbende forvaltning og opbevaring af fondens aktiver samt markedsføring og distribution af fonden
enheder. Eventuelle afholdte omkostninger reducerer investorens potentielle afkast.

Engangsgebyrer før og efter du investerer after
Indgangsgebyr

Det udstedende kommissioner og indløsningsprovisioner angivet her 
repræsenterer maksimale beløb. I nogle tilfælde betaler du muligvis mindre - 
kontakt din økonomiske rådgiver for de aktuelle gældende beløb.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Afgangsafgift

Konverteringsgebyr
Det løbende gebyrer vist her er baseret på udgifter for regnskabsåret, 
der slutter i juni 2020. Dette tal kan variere fra år til år. Ikke inkluderet 
er:
5 Transaktionsomkostninger undtagen omkostningerne ved køb eller salg af enheder i andre 
målfonde.

Gebyrer, der opkræves fra underfonden over et år
Løbende gebyrer 0,23%
Gebyrer, der opkræves fra klassen under visse specifikke forhold
Ydelsesgebyr

For mere information se afsnittet om gebyrer i fondens 
prospekt, som findes på www.ubs.com/etf.ingen

¹ Dette er det maksimale, der kan blive taget ud af dine penge, før du investerer og
inden din retur er udbetalt.

² Investorer, der køber og sælger på det sekundære marked, betaler de gebyrer, som deres
børsmægler. Disse gebyrer offentliggøres af de børser, hvor de handlede aktier 
er noteret, og kan også fås fra børsmægleren.

Tidligere præstationer

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig præstation.

Diagrammet viser investeringsafkastet for underfonden udtrykt som en 
procentvis ændring i underfondens nettoaktiver fra slutningen af   et år til 
slutningen af   det næste. Generelt tager beregningen af   tidligere 
resultater hensyn til alle løbende gebyrer, men ikke indgangsgebyret. Hvis 
underfonden styres mod et benchmark, vises dens afkast også.

Klassen blev lanceret i 2010.
Tidligere resultater blev beregnet i EUR.

CH0106027144
Benchmark: LBMA Gold Price EUR sikret

Praktisk information
Depotbank
UBS Schweiz AG

Ansvarserklæring
UBS Fund Management (Switzerland) AG kan holdes ansvarlig udelukkende på 
grundlag af enhver erklæring indeholdt i dette dokument, der er vildledende, 
unøjagtig eller inkonsekvent med de relevante dele af prospektet med integreret 
fondskontrakt.

Yderligere information
Du kan få oplysninger om UBS ETF (CH) og dens tilgængelige aktieklasser 
såvel som prospektet med integreret fondskontrakt og de seneste års- 
og halvårsrapporter på tysk og gratis fra fondsadministrationsselskabet, 
depotbanken , fondens distributører eller online på www.ubs.com/etf. 
Andre dokumenter er også tilgængelige.

Andelsklassens valuta er EUR. Aktiekursen offentliggøres hver hver 
arbejdsdag og er tilgængelig online påwww.ubs.com/etf.

Denne centrale investorinformation vedrører kun den specificerede underfond og 
ikke nogen af   paraplyfondens andre underfonde. Investorer har kun ret til en 
andel i aktiverne og indtægterne i den afdeling, hvor de ejer andele. Hver afdeling 
er kun ansvarlig for sine egne forpligtelser.

Denne afdeling er godkendt og overvåget af den schweiziske finanstilsyn (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG er godkendt i Schweiz og reguleret af den schweiziske finanstilsynstilsyn (FINMA). Denne vigtige 
investorinformation er nøjagtig pr01. februar 2021.
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