
Avaintiedot sijoittajalle
Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle avaintiedot 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) – Gold (EUR) suojattu (EUR) A-dis, UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) sateenvarjorahaston alarahasto Tätä 
alarahastoa hallinnoi UBS Fund Management (Switzerland) AG, joka on UBS Group AG:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Alarahaston sijoitustavoite on heijastaa kullan kehitystä sen jälkeen, kun 
sen maksamat palkkiot ja maksut on vähennetty. Suojattujen 
alarahastojen osalta rahastovaluutan ja Yhdysvaltain dollarin välinen 
valuuttariski on suojattu.
Alarahasto sijoittaa yksinomaan fyysiseen kultaan. Tämä tapahtuu tavallisesti 
standarditankojen muodossa, jotka painavat noin 12,5 kg ja joiden puhtaus on 
vähintään 995/1 000. Rahastoyhtiö käyttää johdannaisia   ainoastaan   
suojautuakseen valuuttariskeiltä.

Sijoittajat voivat ostaa rahasto-osuuksia suoraan liikkeeseenlaskijalta 
(ensisijainen) tai käydä kauppaa pörssissä (jälkimarkkinat). Rahastoyhtiön tai 
sen jakelijoiden suorittamaa rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskua ja lunastusta 
kutsutaan ensisijaiseksi markkinaksi. Rahasto-osuuksien ostoa tai myyntiä 
pörssin kautta kutsutaan jälkimarkkinoiksi.
Jakaminen, vaikka sijoitusstrategian luonne huomioon ottaen, 
varsinaisia   jakoja ei odoteta.

Riski- ja tuottoprofiili
Pienempi riski

Yleensä pienempi tuotto

Suurempi riski

Yleensä korkeampi tuotto

Muita aineellisia riskejä:
5Alarahasto voi käyttää johdannaisia, jotka voivat vähentää sijoittajan riskejä tai antaa

lisäriskejä (mukaan lukien tappion riski vastapuolen konkurssista).

5Jokainen alarahasto on alttiina tietyille riskeille. Yksityiskohtainen ja kattava
kuvaus näistä riskeistä löytyy esitteestä.

5Kestävyyskriteereitä ei oteta huomioon indeksiä valittaessa.
Kestävän kehityksen riskit on näin ollen suljettu pois alarahaston 
sijoitustavoitteesta johtuen.
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Lisätietoja tästä kategoriasta
5Määritetty riskiluokka perustuu arvioon alarahaston tulevaisuudesta

esitys. Tässä arviossa käytetty menetelmä riippuu sekä rahastotyypistä 
että historiallisista tiedoista.

5Alarahaston historiallinen kehitys ei ole luotettava tulevaisuuden mittari
esitys.

5Riskikategorioiden jakaminen ei ole staattista ja voi vaihdella ajan myötä.
5Kohdistaminen alimpaan riskiluokkaan ei tarkoita sijoitusta

tässä alarahastossa on riskitön.

Miksi alarahasto kuuluu tähän kategoriaan?
Alarahasto kuuluu riskiluokkaan 5, koska sen tuottojen volatiliteetti on korkea. 
Alarahasto sijoittaa hyödykkeisiin, ja sen vuoksi sen arvo saattaa vaihdella 
suuresti. Vaikka korrelaatio hyödykkeiden ja perinteisten omaisuusluokkien 
välillä onkin aikaisemman kokemuksen perusteella vain vähäinen tai jopa 
negatiivinen, ei voida antaa takeita siitä, ettei osuuden arvo putoa ostohinnan 
alapuolelle. Tämä edellyttää vastaavaa riskinsietokykyä ja kapasiteettia. 
Valuuttakurssien vaihtelut voivat vaikuttaa osuuden arvoon.

Vertailuindeksi on indeksin tarjoajan immateriaaliomaisuus. Indeksin tarjoaja ei sponsoroi tai tue osuusluokkaa. Katso rahaston esitteestä 
täydellinen vastuuvapauslauseke.
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Maksut
Maksetuilla palkkioilla ja muilla maksuilla rahoitetaan rahaston varojen jatkuva hoito ja säilytys sekä rahasto-osuuksien markkinointi ja jakelu. 
Mahdolliset kustannukset vähentävät sijoittajan mahdollisia tuottoja.

Kertaluonteiset maksut ennen sijoittamista ja sen jälkeen¹ 
Pääsymaksu

Thepalkkioiden myöntäminenjalunastuspalkkiottässä ilmoitetut 
edustavat enimmäismääriä. Joissakin tapauksissa saatat maksaa vähemmän 
– kysy talousneuvojaltasi voimassa olevat summat.

5,00 %²
3,00 %²
3,00 %

Poistu maksusta

Muuntomaksu
Thejatkuvat maksuttässä mainitut ovat syntyneet viimeisen 12 kuukauden aikana 
ennen tämän asiakirjan laatimista. Tämä luku voi vaihdella vuodesta toiseen. 
Mukana eivät ole:
5Transaktiokulut, lukuun ottamatta yksiköiden osto- tai myyntikustannuksia toisessa kohteessa

varoja.

Alarahastolta vuoden ajalta perittävät maksut 
Jatkuvat maksut 0,23 %
Luokasta veloitettavat maksut tietyin edellytyksin 
Esityspalkkio

Lisätietoja on rahastoesitteen maksuosiossa, joka on saatavilla 
osoitteessawww.ubs.com/etf.ei mitään

¹ Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan ottaa rahoistasi ennen sijoittamista ja 
ennen kuin tuotto maksetaan.

² Jälkimarkkinoilla ostavat ja myyvät sijoittajat maksavat pörssivälittäjänsä määräämät palkkiot. 
Nämä palkkiot julkaistaan   pörssissä, joissa kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet on 
listattu, ja ne ovat saatavissa myös pörssinvälittäjältä.

Aiempi suoritus
Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa suorituskykyä.
Kaaviossa näkyy alarahaston sijoitustuotot prosentteina alarahaston 
substanssiarvon muutoksesta vuoden lopusta seuraavan vuoden 
loppuun. Yleensä aiemman tuoton laskennassa otetaan huomioon 
kaikki juoksevat kulut, mutta ei merkintämaksua. Jos alarahastoa 
hoidetaan vertailuindeksiä vastaan, näytetään myös sen tuotto.

Luokka lanseerattiin vuonna 2010. Aiempi 
tuotto on laskettu euroissa.

CH0106027144
Vertailuindeksi: LBMA Gold Hinta EUR suojattu

Käytännön tietoa
Säilytyspankki
UBS Switzerland AG

Vastuuilmoitus
UBS Fund Management (Switzerland) AG voidaan saattaa vastuuseen yksinomaan minkä 
tahansa tässä asiakirjassa olevan lausunnon perusteella, joka on harhaanjohtava, 
epätarkka tai ristiriidassa integroidun rahastosopimuksen esitteen asiaankuuluvien osien 
kanssa.

Lisätietoa
Saat tietoa UBS ETF:stä (CH) ja sen saatavilla olevista osakelajeista sekä 
esitteen integroidulla rahastosopimuksella sekä viimeisimmät vuosi- ja 
puolivuotiskatsaukset saksaksi ja maksutta rahastoyhtiöltä, 
säilytyspankilta , rahaston jakelijoilta tai verkossa osoitteessa
www.ubs.com/etf. Myös muita asiakirjoja on saatavilla.

Osakeluokan valuutta on EUR. Osakkeen hinta julkaistaan   jokaisena arkipäivänä ja 
on saatavilla verkossa osoitteessawww.ubs.com/etf.

Nämä sijoittajan avaintiedot koskevat vain tiettyä alarahastoa, eivät 
mitään muuta kattorahaston alarahastoa. Sijoittajilla on oikeus vain 
osuuteen sen alarahaston varoista ja tuloista, jonka osuuksia heillä on. 
Jokainen alarahasto vastaa vain omista vastuistaan.

Tämä alarahasto on Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen (FINMA) hyväksymä ja valvoma.
UBS Fund Management (Switzerland) AG:llä on Sveitsissä toimilupa, ja sitä valvoo Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen (FINMA). Nämä 
sijoittajan avaintiedot ovat oikeat11. helmikuuta 2022.
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