
Investori põhiteave
See dokument annab teile investorite põhiteavet selle allfondi kohta. See pole turundusmaterjal. Seadus nõuab teavet, 
mis aitab teil mõista sellesse allfondi investeerimise olemust ja riske. Teil on soovitatav see läbi lugeda, et saaksite 
investeerimise osas teadliku otsuse teha.

UBS ETF (CH) - Kullaga (EUR) maandatud (EUR) A-dis, UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) katusfondi allfond
Seda allfondi haldab UBS Fund Management (Šveits) AG, mis on UBS Group AG 100% -line tütarettevõte.

Eesmärgid ja investeerimispoliitika
Allfondi investeerimiseesmärk on kajastada kulla tootlust, kui tema 
komisjonitasu ja tasud on maha arvatud. Maandatavate allfondide 
puhul on fondi valuuta ja USA dollari vaheline valuutarisk maandatud.

Allfond investeerib eranditult füüsilisse kulda. See toimub tavaliselt 
standardsete vardade kujul, mis kaaluvad umbes 12,5 kg ja puhtusega 
vähemalt 995/1 000. Fondivalitseja kasutab tuletisinstrumente ainult 
valuutariskide maandamiseks.
Investorid saavad osta fondiosakuid otse emitendilt (esmane) või börsil 
kauplemisega (järelturg). Fondivalitseja või selle levitajate poolt 
fondiosakute väljalaskmist ja tagasivõtmist nimetatakse esmaseks 
turuks. Fondiosakute ostmist või müümist börsi kaudu nimetatakse 
järelturuks.
Levitamine, kuigi arvestades investeerimisstrateegia tegelikku olemust
jaotusi pole oodata.

Riski ja tulu profiil
Madalam risk

Tavaliselt madalam tagasitulek

Suurem risk

Tavaliselt suurem tootlus

Muud olulised riskid:
5 Allfond võib kasutada tuletisinstrumente, mis võivad vähendada investori riske 

või põhjustada täiendavaid riske (sealhulgas vastaspoole pankrotist tuleneva 
kahjumi riski).

5 Iga allfond puutub kokku konkreetsete riskidega. Nende riskide 
üksikasjaliku ja põhjaliku kirjelduse leiate prospektist.

5 Indeksi valimisel ei võeta arvesse jätkusuutlikkuse kriteeriume. 
Jätkusuutlikkuse riskid on seetõttu allfondi investeerimiseesmärgi tõttu 
välistatud.
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Lisateave selle kategooria kohta
5 Määratud riskikategooria põhineb allfondi tulevase tootluse hinnangul. Selle 

hinnangu jaoks kasutatud meetod sõltub nii fondi tüübist kui ka 
varasematest andmetest.

5 Allfondi ajalooline tootlus ei ole tulevase tootluse usaldusväärne 
näitaja.
5 Riskikategooriate jaotamine ei ole staatiline ja võib aja jooksul erineda.
5 Madalaima riskikategooria jaotamine ei tähenda, et investeering sellesse 

allfondi oleks riskivaba.
Miks kuulub allfond sellesse kategooriasse?
Allfond kuulub 5. riskikategooriasse, kuna tema tootluse volatiilsus on 
kõrge. Allfond investeerib toorainesse ja seetõttu võib selle väärtus 
kõikuda tugevalt. Varasemate kogemuste põhjal on küll korrelatsioon 
toorainete ja traditsiooniliste varaklasside vahel vaid väike või isegi 
negatiivne, kuid ei saa anda garantiid, et osaku väärtus ei lange alla 
ostuhinna. See nõuab vastavat riskitaluvust ja võimekust. Ühiku väärtust 
võivad mõjutada valuutakõikumised.

Võrdlusalus on indeksi pakkuja intellektuaalne omand. Indeksi pakkuja ei sponsoreeri ega kinnita aktsiaklassi. Täieliku lahtiütlemise kohta lugege 
palun fondi prospekti.



Süüdistused

Tasusid ja muid makstud tasusid kasutatakse fondi vara pideva haldamise ja hoidmise, samuti fondi turustamise ja jaotamise rahastamiseks.
ühikut. Kõik tekkinud kulud vähendavad investori potentsiaalset tootlust.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne ja pärast investeerimist¹

Sissepääsutasu

The komisjonitasude väljastamine ja lunastustasud siin esitatud 
maksimaalsed summad. Mõnel juhul võite maksta vähem - praeguste 
kohaldatavate summade saamiseks pöörduge oma finantsnõuniku poole.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Väljumise tasu

Ümberarvestustasu
The jooksvad tasud Siin toodud näitajad põhinevad juunis 2020 lõppenud 
majandusaasta kuludel. See näitaja võib aasta-aastalt erineda. Komplekti ei 
kuulu:
5 Tehingukulud, välja arvatud muude sihtfondide osakute ostmise või müümise 
kulud.

Allfondist üle aasta võetud tasud
Pidevad tasud 0,23%
Klassilt teatud eritingimustel võetud tasud
Tulemustasu

Lisateavet leiate Fondi prospekti tasude jaotisest, mis on 
saadaval aadressil www.ubs.com/etf.mitte ühtegi

¹ See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne, kui investeerite ja
enne teie tagasimakse väljamaksmist.

² Järelturult ostvad ja müüvad investorid maksavad nende poolt kehtestatud tasusid
börsimaakler. Need tasud avaldavad börsid, kus kaubeldavad aktsiad on 
noteeritud, ja neid saab ka börsimaaklerilt.

Varasem esinemine

Varasemad tulemused ei taga tulevast tulemuslikkust.
Diagramm näitab allfondi investeeringutasuvust, mis on väljendatud 
allfondi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena ühe aasta lõpust 
järgmise aasta lõpuni. Üldiselt võetakse varasema tootluse arvutamisel 
arvesse kõiki jooksvaid tasusid, kuid mitte arvestustasu. Kui allfondi 
hallatakse võrdlusaluse alusel, näidatakse ka selle tootlust.

Klass käivitati 2010. aastal.
Varasem tootlus arvutati eurodes.

CH0106027144
Võrdlusalus: LBMA Gold Price EUR maandatud

Praktiline teave
Haldur
UBS Šveits AG

Vastutusavaldus
UBS Fund Management (Šveits) AG-d võib võtta vastutusele üksnes 
selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste põhjal, mis on 
eksitavad, ebatäpsed või vastuolus integreeritud fondilepingu 
prospekti asjakohaste osadega.

Lisainformatsioon
UBS ETF (CH) ja selle saadaolevate aktsiaklasside kohta, samuti 
integreeritud fondilepinguga prospekti ning viimaste aasta- ja 
poolaastaaruannete kohta saate teavet saksa keeles ja tasuta 
fondivalitsejalt, halduripangalt. , fondi turustajad või veebis aadressil 
www.ubs.com/etf. Saadaval on ka muud dokumendid.

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

See investori põhiteave on seotud ainult kindlaksmääratud allfondiga, 
mitte ühegi teise katusfondi allfondiga. Investoritel on õigus saada huvi 
ainult selle allfondi varade ja tulude vastu, milles neil osakud on. Iga 
allfond vastutab ainult oma kohustuste eest.

Selle allfondi on heaks kiitnud ja selle üle teostab järelevalvet Šveitsi finantsturu järelevalveamet (FINMA).
UBS Fund Management (Šveits) AG-l on Šveitsis tegevusluba ja seda reguleerib Šveitsi finantsturu järelevalveamet (FINMA). See investori 
põhiteave on täpne seisuga01. veebruar 2021.
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