
Investori põhiteave
See dokument sisaldab investori põhiteavet selle allfondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega 
nõutav, et aidata teil mõista sellesse allfondi investeerimise olemust ja riske. Soovitatav on see läbi lugeda, et saaksite 
teha teadliku otsuse, kas investeerida.

UBS ETF (CH) – kullaga (EUR) maandatud (EUR) A-dis, UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) katusfondi allfond Seda allfondi 
haldab UBS Fund Management (Switzerland) AG, mis on UBS Group AG 100% omanduses olev tütarettevõte.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika
Allfondi investeerimiseesmärk on kajastada kulla tootlust, kui 
vahendustasu ja tasud on maha arvatud. Maandatud allfondide puhul 
maandatakse valuutarisk, mis eksisteerib fondi valuuta ja USA dollari 
vahel.
Allfond investeerib eranditult füüsilisse kulda. Tavaliselt on see 
standardvarraste kujul, mis kaaluvad ligikaudu 12,5 kg ja mille puhtus on 
vähemalt 995/1000. Fondivalitseja kasutab tuletisinstrumente üksnes 
valuutariskide maandamiseks.
Investorid saavad osta fondiosakuid otse emitendilt (esmane) või börsil 
kaubeldes (järelturg). Esmaseks turuks nimetatakse fondiosakute 
väljalaskmist ja tagasivõtmist fondivalitseja või tema turustaja poolt. 
Fondiosakute ostu või müüki börsi kaudu nimetatakse järelturuks.

Jaotamine, kuigi investeerimisstrateegia olemust arvestades ei ole 
tegelikke väljamakseid oodata.

Riski- ja tasuprofiil
Madalam risk

Tavaliselt madalam tootlus

Kõrgem risk

Tavaliselt suurem tootlus

Täiendavad olulised riskid:
5Allfond võib kasutada tuletisinstrumente, mis võivad investori riske vähendada või anda

tekitada täiendavaid riske (sh vastaspoole pankrotist tuleneva kahju 
oht).

5Iga allfond on avatud teatud riskidele. Üksikasjalik ja põhjalik
nende riskide kirjelduse leiate prospektist.

5Indeksi valimisel ei võeta arvesse jätkusuutlikkuse kriteeriume.
Seetõttu on jätkusuutlikkuse riskid allfondi investeerimiseesmärgist 
tulenevalt välistatud.
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Lisateave selle kategooria kohta
5Määratud riskikategooria põhineb hinnangul allfondi tuleviku kohta

esitus. Selle hinnangu jaoks kasutatav meetod sõltub nii fondi tüübist kui 
ka ajaloolistest andmetest.

5Allfondi ajalooline tootlus ei ole tuleviku jaoks usaldusväärne näitaja
esitus.

5Riskikategooriate jaotus ei ole staatiline ja võib aja jooksul muutuda.
5Madalaima riskikategooriasse paigutamine ei tähenda investeeringut

selles allfondis on riskivaba.
Miks on allfond selles kategoorias?
Allfond kuulub riskikategooriasse 5, kuna selle tootluse volatiilsus on 
suur. Allfond investeerib toormetesse ja seetõttu võivad selle väärtuses 
esineda suured kõikumised. Varasemate kogemuste põhjal võib öelda, et 
kuigi korrelatsioon kaupade ja traditsiooniliste varaklasside vahel on 
väike või isegi negatiivne, ei saa anda garantiid, et osaku väärtus ei lange 
alla ostuhinna. See nõuab vastavat riskitaluvust ja suutlikkust. Osaku 
väärtust võivad mõjutada valuutakursside kõikumised.

Võrdlusalus on indeksi pakkuja intellektuaalomand. Indeksipakkuja ei sponsoreeri ega toeta aktsiaklassi. Täieliku lahtiütluse leiate fondi 
prospektist.
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Süüdistused

Makstud tasusid ja muid tasusid kasutatakse fondi varade jooksva valitsemise ja hoidmise ning fondiosakute turustamise ja levitamise rahastamiseks. 
Kõik tekkinud kulud vähendavad investori potentsiaalset tulu.

Ühekordsed tasud enne ja pärast investeerimist¹ 
Sissepääsutasu

Thekomisjonitasude väljastaminejalunastamisvahendustasudsiin märgitud 
maksimaalsed summad. Mõnel juhul võite maksta vähem – pidage praegu 
kehtivate summade kohta nõu oma finantsnõustajaga.

5,00%²
3,00%²
3,00%

Välju tasust

Konverteerimistasu
Thejooksvad tasudsiin märgitud on tekkinud viimase 12 kuu jooksul enne 
käesoleva dokumendi koostamist. See arv võib aasta-aastalt erineda. 
Komplekti ei kuulu:
5Tehingukulud, välja arvatud muu sihtmärgi osakute ostu- või müügikulud

rahalised vahendid.

Tasud võetud allfondist üle aasta Jooksvad 
tasud 0,23%
Tasud võetakse klassist teatud kindlatel tingimustel 
Esinemistasu

Lisateabe saamiseks vaadake fondi prospekti tasude jaotist, mis 
on saadaval aadressilwww.ubs.com/etf.mitte ühtegi

¹ See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne investeerimist ja 
enne tootluse väljamaksmist.

² Järelturul ostvad ja müüvad investorid maksavad oma börsimaakleri määratud 
tasusid. Need tasud avaldavad börsid, kus kaubeldavad aktsiad on noteeritud ja 
neid saab ka börsimaaklerilt.

Varasem esitus
Varasemad tulemused ei garanteeri tulevasi tulemusi.
Graafik näitab allfondi investeerimistootlust, väljendatuna protsendina 
allfondi puhasväärtuse muutusest ühe aasta lõpust järgmise aasta 
lõpuni. Üldiselt võetakse varasema tootluse arvutamisel arvesse kõiki 
jooksvaid tasusid, kuid mitte sisenemistasu. Kui allfondi hallatakse 
võrdlusindeksiga, näidatakse ka selle tootlust.

Klass käivitati 2010. aastal. Varasemaid 
tulemusi arvestati eurodes.

CH0106027144
Võrdlusnäitaja: LBMA kullaga maandatud hind EUR

Praktiline teave
Depoopank
UBS Switzerland AG

Vastutuse avaldus
UBS Fund Management (Switzerland) AG võib võtta vastutavaks üksnes 
käesolevas dokumendis sisalduva mis tahes avalduse alusel, mis on eksitav, 
ebatäpne või ei ole kooskõlas integreeritud fondilepingu prospekti 
asjakohaste osadega.

Lisateave
Teavet UBS ETF-i (CH) ja selle saadaolevate aktsiaklasside kohta, samuti 
integreeritud fondilepinguga prospekti ning viimaseid aasta- ja 
poolaastaaruandeid saate saksa keeles ja tasuta fondivalitsejast, 
depoopangast. , fondi turustajatelt või veebis aadressilwww.ubs.com/etf
. Saadaval on ka muud dokumendid.

Aktsiaklassi valuuta on EUR. Aktsia hind avaldatakse igal tööpäeval ja on 
saadaval veebis aadressilwww.ubs.com/etf.

See investorile esitatav põhiteave on seotud ainult konkreetse allfondiga, 
mitte ühegi muu katusfondi allfondiga. Investoritel on õigus saada osa ainult 
selle allfondi varadest ja tuludest, mille osakuid nad omavad. Iga allfond 
vastutab ainult oma kohustuste eest.

Selle allfondi on heaks kiitnud ja selle järelevalvet teostab Šveitsi finantsturu järelevalveamet (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG on Šveitsis tegevusloa saanud ja seda reguleerib Šveitsi finantsturu järelevalveamet (FINMA). See investorile 
esitatav põhiteave on seisuga täpne11. veebruar 2022.
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