
Sijoittajan avaintiedot
Tämä asiakirja antaa sinulle tärkeimmät sijoittajatiedot tästä alarahastosta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Lain 
edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään tähän alarahastoon sijoittamisen luonteen ja riskit. Sinun kannattaa lukea 
se, jotta voit tehdä tietoisen päätöksen sijoittamisesta.

UBS ETF (CH) - Kulta (EUR) suojattu (EUR) A-dis, UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) -säätiön alarahasto
Tätä alarahastoa hallinnoi UBS Fund Management (Switzerland) AG, UBS Group AG: n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Alarahaston sijoitustavoitteena on heijastaa kullan kehitystä, kun sen 
palkkiot ja palkkiot on vähennetty. Suojattujen alarahastojen osalta 
rahaston valuutan ja Yhdysvaltain dollarin välinen valuuttariski on 
suojattu.
Alarahasto sijoittaa yksinomaan fyysiseen kultaan. Tämä tapahtuu 
normaalisti noin 12,5 kg painavien tankojen muodossa, joiden puhtausaste 
on vähintään 995/1 000. Rahastoyhtiö käyttää johdannaisia   yksinomaan 
valuuttariskeiltä suojautumiseen.
Sijoittajat voivat ostaa rahasto-osuuksia suoraan liikkeeseenlaskijalta 
(ensisijainen) tai kaupankäynnillä pörssissä (jälkimarkkinat). Rahastoyhtiön tai 
sen jakelijoiden rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskua ja lunastusta kutsutaan 
ensisijaisiksi markkinoiksi. Rahasto-osuuksien ostamista tai myyntiä pörssin 
kautta kutsutaan jälkimarkkinoiksi.
Jakelu, vaikka otetaan huomioon varsinaisen sijoitusstrategian luonne
jakeluita ei odoteta.

Riskien ja tuottojen profiili
Pienempi riski

Tyypillisesti pienempi tuotto

Suurempi riski

Tyypillisesti korkeampi tuotto

Muut olennaiset riskit:
5 Alarahasto voi käyttää johdannaisia, jotka voivat vähentää sijoittajariskejä 

tai aiheuttaa lisäriskejä (mukaan lukien vastapuolen konkurssista johtuva 
tappioriski).

5 Jokainen alarahasto altistuu erityisille riskeille. Yksityiskohtainen ja 
kattava kuvaus näistä riskeistä löytyy esitteestä.

5 Kestävyyskriteereitä ei oteta huomioon indeksiä valittaessa. 
Kestävyysriskit jätetään siten pois alarahaston sijoitustavoitteen vuoksi.
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Lisätietoja tästä kategoriasta
5 Kohdistettu riskiluokka perustuu arvioon alarahaston tulevasta kehityksestä. 

Tähän arvioon käytetty menetelmä riippuu sekä rahaston tyypistä että 
historiallisista tiedoista.

5 Alarahaston historiallinen kehitys ei ole luotettava indikaattori tulevaa 
kehitystä varten.

5 Riskiluokkien allokointi ei ole staattista ja voi vaihdella ajan myötä.
5 Kohdistus alimpaan riskiluokkaan ei tarkoita sitä, että sijoitus tähän 

alarahastoon olisi vapaa.
Miksi alarahasto kuuluu tähän luokkaan?
Alarahasto kuuluu riskiluokkaan 5, koska sen tuottojen volatiliteetti on suuri. 
Alarahasto sijoittaa hyödykkeisiin, joten sen arvo voi vaihdella suuresti. 
Aikaisemman kokemuksen perusteella, vaikka hyödykkeiden ja perinteisten 
omaisuusluokkien välinen korrelaatio on vain vähäinen tai jopa negatiivinen, 
ei voida antaa takeita siitä, että yksikön arvo ei laske alle kauppahinnan. 
Tämä edellyttää vastaavaa riskinsietokykyä ja kapasiteettia. Valuuttakurssien 
vaihtelut voivat vaikuttaa yksikön arvoon.

Vertailuarvo on indeksin tarjoajan henkinen omaisuus. Indeksipalvelujen tarjoaja ei tue tai tue osakelajia. Katso vastuuvapauslauseke rahaston 
esitteestä.



Maksut
Maksettuja palkkioita ja muita maksuja käytetään rahaston nykyisen hoidon ja säilytyksen sekä rahaston markkinoinnin ja jakelun rahoittamiseen
yksikköä. Mahdolliset kustannukset vähentävät sijoittajan potentiaalista tuottoa.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoitusta ja sen jälkeen¹
Pääsymaksu

 palkkioiden antaminen ja lunastuspalkkiot tässä ilmoitetut 
enimmäismäärät. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän - ota 
yhteyttä rahoitusneuvojaasi voimassa olevien summien suhteen.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Poistu veloituksesta

Muunnosmaksu
 juoksevat kulut Tässä esitetyt tiedot perustuvat kesäkuussa 2020 päättyvän 
tilikauden kuluihin. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Ei sisälly hintaan:

5 Transaktiokustannukset, lukuun ottamatta muiden kohderahastojen osuuksien osto- tai 
myyntikustannuksia.

Alarahastosta yli vuoden aikana veloitetut maksut

Jatkuvat kulut 0,23%
Luokasta tietyissä erityisolosuhteissa otetut maksut
Suorituskykymaksu

Lisätietoja saat rahaston esitteen kuluja koskevasta osiosta, joka 
on saatavissa osoitteesta www.ubs.com/etf.ei mitään

¹ Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan ottaa rahoistasi ennen sijoittamista ja
ennen palautuksesi maksamista.

² Jälkimarkkinoilla ostavat ja myyvät sijoittajat maksavat heidän asettamansa palkkiot
osakevälittäjä. Nämä palkkiot julkaisevat pörssit, joissa kaupankäynnin kohteena 
olevat osakkeet noteerataan, ja ne saa myös pörssivälittäjältä.

Aiempi suorituskyky

Aikaisemmat tulokset eivät takaa tulevaa kehitystä.
Kaavio näyttää alarahaston sijoitustuotot ilmaistuna prosentuaalisena 
muutoksena alarahaston substanssiarvossa vuoden lopusta seuraavan 
vuoden loppuun. Yleensä aikaisemman tuoton laskennassa otetaan 
huomioon kaikki juoksevat kulut, mutta ei osallistumismaksu. Jos 
alarahastoa hoidetaan vertailuarvon perusteella, myös sen tuotto näkyy.

Luokka perustettiin vuonna 2010.

Aiempi tuotto laskettiin euroina.

CH0106027144
Vertailuarvo: LBMA Gold Price EUR suojattu

Käytännön tietoa
Säilytyspankki
UBS Switzerland AG

Vastuulauseke
UBS Fund Management (Switzerland) AG voidaan asettaa vastuuseen yksinomaan 
tämän asiakirjan sisältämien lausuntojen perusteella, jotka ovat harhaanjohtavia, 
epätarkkoja tai ristiriidassa integroidun rahastosopimuksen esitteen 
asiaankuuluvien osien kanssa.

Lisätietoa
Voit saada tietoa UBS ETF: stä (CH) ja sen käytettävissä olevista 
osakelajeista, integroidun rahastosopimuksen esitteestä sekä 
viimeisimmistä vuosi- ja puolivuotiskatsauksista saksaksi ja ilmaiseksi 
rahastoyhtiöltä, säilytyspankilta. , rahaston jakelijat tai verkossa 
osoitteessa www.ubs.com/etf. Myös muita asiakirjoja on saatavana.

Osuuslajin valuutta on euroa. Osakekurssi julkaistaan   jokaisena arkipäivänä, 
ja se on saatavilla verkossa osoitteessawww.ubs.com/etf.

Nämä sijoittajan avaintiedot liittyvät vain määritettyyn alarahastoon eivätkä 
sateenvarjorahaston muihin alarahastoihin. Sijoittajilla on oikeus osuuteen 
vain sen alarahaston varoista ja tuotoista, jossa heillä on osuuksia. Jokainen 
alarahasto on vastuussa vain omista vastuistaan.

Tämän alarahaston hyväksyy ja valvoo Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG: llä on toimilupa Sveitsissä ja sitä hallinnoi Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen (FINMA). 
Nämä sijoittajan avaintiedot ovat tarkkoja01. helmikuuta 2021.
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