
Βασικές πληροφορίες επενδυτών
Αυτό το έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το υποκεφάλαιο. Δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες απαιτούνται από τη 
νομοθεσία για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση και τους κινδύνους της επένδυσης σε αυτό το υποκεφάλαιο. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε για να 
μπορέσετε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με το αν θα επενδύσετε.

UBS ETF (CH) – Χρυσός (EUR) hedged (EUR) A-dis, ένα υποκεφάλαιο του ομπρελικού κεφαλαίου UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) Αυτό το επιμέρους 
αμοιβαίο κεφάλαιο διαχειρίζεται η UBS Fund Management (Ελβετία) AG, θυγατρική που ανήκει εξ ολοκλήρου στην UBS Group AG.

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική
Ο επενδυτικός στόχος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να αντικατοπτρίζει την απόδοση του 
χρυσού μόλις αφαιρεθεί η προμήθεια και οι χρεώσεις που καταβάλλονται από αυτό. Για τα 
αντισταθμισμένα υποκεφάλαια, αντισταθμίζεται ο συναλλαγματικός κίνδυνος που υπάρχει μεταξύ του 
νομίσματος του αμοιβαίου κεφαλαίου και του δολαρίου ΗΠΑ.

Το υποκεφάλαιο επενδύει αποκλειστικά σε φυσικό χρυσό. Αυτό συνήθως έχει τη μορφή τυπικών 
ράβδων βάρους περίπου 12,5 kg, με καθαρότητα τουλάχιστον 995/1.000. Η εταιρεία διαχείρισης 
κεφαλαίων χρησιμοποιεί παράγωγα αποκλειστικά για να αντισταθμίσει τους συναλλαγματικούς 
κινδύνους.

Οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων απευθείας από τον εκδότη 
(κύριος) ή μέσω διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο (δευτερεύουσα αγορά). Η έκδοση και η 
εξαγορά μεριδίων κεφαλαίων από την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων ή τους διανομείς της 
αναφέρονται ως πρωτογενής αγορά. Η αγορά ή πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω του 
χρηματιστηρίου αναφέρεται ως δευτερογενής αγορά.

Διανομή, αν και δεδομένης της φύσης της επενδυτικής στρατηγικής δεν 
αναμένονται πραγματικές διανομές.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής

Χαμηλότερος κίνδυνος

Τυπικά χαμηλότερη απόδοση

Υψηλότερος κίνδυνος

Τυπικά υψηλότερη απόδοση

Περαιτέρω σημαντικοί κίνδυνοι:

5Το υποκεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα που μπορούν να μειώσουν τους επενδυτικούς κινδύνους ή να προσφέρουν

αυξήσει σε πρόσθετους κινδύνους (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ζημίας λόγω πτώχευσης του 
αντισυμβαλλομένου).

5Κάθε υποκεφάλαιο εκτίθεται σε συγκεκριμένους κινδύνους. Ένα αναλυτικό και περιεκτικό
περιγραφή αυτών των κινδύνων μπορεί να βρεθεί στο ενημερωτικό δελτίο.

5Τα κριτήρια βιωσιμότητας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του δείκτη.
Συνεπώς, οι κίνδυνοι βιωσιμότητας αποκλείονται λόγω του επενδυτικού στόχου του 
υποκεφαλαίου.
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Πρόσθετες πληροφορίες για αυτήν την κατηγορία
5Η κατηγορία κινδύνου που έχει εκχωρηθεί βασίζεται σε εκτίμηση του μέλλοντος του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου

εκτέλεση. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για αυτήν την εκτίμηση εξαρτάται τόσο από τον τύπο του κεφαλαίου 

όσο και από τα ιστορικά δεδομένα.

5Η ιστορική απόδοση του υποκεφαλαίου δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για το μέλλον
εκτέλεση.

5Η κατανομή της κατηγορίας κινδύνου δεν είναι στατική και μπορεί να διαφέρει με την πάροδο του χρόνου.

5Η κατανομή στην κατηγορία χαμηλότερου κινδύνου δεν σημαίνει ότι πρόκειται για επένδυση
σε αυτό το υποκεφάλαιο δεν υπάρχει κίνδυνος.

Γιατί το υποκεφάλαιο ανήκει σε αυτήν την κατηγορία;

Το υποκεφάλαιο ανήκει στην κατηγορία κινδύνου 5, επειδή η αστάθεια των αποδόσεων του είναι 
υψηλή. Το υποκεφάλαιο επενδύει σε εμπορεύματα και ως εκ τούτου ενδέχεται να υπόκειται σε 
υψηλές διακυμάνσεις στην αξία. Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, αν και η συσχέτιση 
μεταξύ εμπορευμάτων και παραδοσιακών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων είναι ελάχιστη ή 
και αρνητική, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση ότι η αξία μιας μονάδας δεν θα πέσει κάτω από 
την τιμή αγοράς. Αυτό απαιτεί αντίστοιχη ανοχή κινδύνου και ικανότητα. Η αξία μιας μονάδας 
μπορεί να επηρεαστεί από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

Το σημείο αναφοράς είναι η πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου ευρετηρίου. Η Κατηγορία Μεριδίων δεν χρηματοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από τον πάροχο ευρετηρίου. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του 
Ταμείου για πλήρη αποποίηση ευθυνών.
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Ταρίφα
Οι προμήθειες και άλλες επιβαρύνσεις που καταβάλλονται χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της συνεχούς διαχείρισης και φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς και για την εμπορία και τη διανομή μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. 

Οποιοδήποτε κόστος πραγματοποιηθεί θα μειώσει τις πιθανές αποδόσεις του επενδυτή.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν και μετά την επένδυση¹ 

Χρέωση εισόδου

οέκδοση προμηθειώνκαιπρομήθειες εξαγοράςπου αναφέρονται εδώ αντιπροσωπεύουν 
μέγιστα ποσά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πληρώσετε λιγότερα – συμβουλευτείτε τον 
οικονομικό σας σύμβουλο για τα τρέχοντα ισχύοντα ποσά.

5,00%²
3,00%²
3,00%

Χρέωση εξόδου

Τέλος μετατροπής
οσυνεχιζόμενες χρεώσειςπου αναφέρονται εδώ πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες πριν από 
την προετοιμασία αυτού του εγγράφου. Αυτός ο αριθμός μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Δεν 
περιλαμβάνονται:
5Κόστος συναλλαγής, εκτός από το κόστος αγοράς ή πώλησης μονάδων σε άλλο στόχο

κεφάλαια.

Χρεώσεις που εισπράττονται από το υποκεφάλαιο σε διάστημα ενός 

έτους Συνεχείς χρεώσεις 0,23%
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την τάξη υπό ορισμένες συγκεκριμένες συνθήκες 

Αμοιβή απόδοσης
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα χρεώσεων του ενημερωτικού δελτίου του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνσηwww.ubs.com/etf.κανένας

¹ Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας προτού επενδύσετε και 
προτού εξοφληθεί η απόδοση σας.

² Οι επενδυτές που αγοράζουν και πωλούν στη δευτερογενή αγορά πληρώνουν τις προμήθειες που ορίζει ο 
χρηματιστής τους. Αυτές οι προμήθειες δημοσιεύονται από τα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένες οι 
μετοχές που διαπραγματεύονται και μπορούν επίσης να ληφθούν από τον χρηματιστή.

Προηγούμενες επιδόσεις

Τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης.

Το διάγραμμα δείχνει τις επενδυτικές αποδόσεις του υποκεφαλαίου, εκφραζόμενες ως ποσοστιαία 
μεταβολή στην καθαρή αξία ενεργητικού του υποκεφαλαίου από το τέλος του ενός έτους έως το τέλος 
του επόμενου. Γενικά, ο υπολογισμός των προηγούμενων επιδόσεων λαμβάνει υπόψη όλες τις 
τρέχουσες χρεώσεις αλλά όχι τη χρέωση εισόδου. Εάν η διαχείριση του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου 
γίνεται με βάση ένα σημείο αναφοράς, εμφανίζεται επίσης η απόδοσή του.

Η τάξη ξεκίνησε το 2010. Οι προηγούμενες 

επιδόσεις υπολογίστηκαν σε EUR.

CH0106027144
Σημείο αναφοράς: Τιμή χρυσού LBMA αντισταθμισμένη σε ευρώ

Πρακτικές πληροφορίες

Τράπεζα Θεματοφύλακα

UBS Switzerland AG
Δήλωση Ευθύνης
Η UBS Fund Management (Ελβετία) AG μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αποκλειστικά βάσει 
οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, 
ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου με σύμβαση 
ολοκληρωμένου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Περαιτέρω πληροφορίες
Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για το UBS ETF (CH) και τις διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων του, 
καθώς και το ενημερωτικό δελτίο με ενσωματωμένη σύμβαση αμοιβαίων κεφαλαίων και τις 
τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, στα γερμανικά και δωρεάν από την εταιρεία 
διαχείρισης κεφαλαίων, την τράπεζα θεματοφύλακα , τους διανομείς του αμοιβαίου κεφαλαίου ή 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηwww.ubs.com/etf. Άλλα έγγραφα είναι επίσης διαθέσιμα.

Το νόμισμα της κατηγορίας μεριδίων είναι EUR. Η τιμή της μετοχής δημοσιεύεται κάθε εργάσιμη 
ημέρα και είναι διαθέσιμη διαδικτυακά στη διεύθυνσηwww.ubs.com/etf.

Αυτές οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετίζονται μόνο με το καθορισμένο υποκεφάλαιο και 
όχι με οποιοδήποτε από τα άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του ομπρέλα. Οι επενδυτές δικαιούνται 
μόνο συμφέρον στα περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα του υποκεφαλαίου στο οποίο κατέχουν μερίδια. 
Κάθε υποκεφάλαιο είναι υπεύθυνο μόνο για τις δικές του υποχρεώσεις.

Αυτό το υποκεφάλαιο έχει εγκριθεί και εποπτεύεται από την Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA).
Η UBS Fund Management (Switzerland) AG είναι εξουσιοδοτημένη στην Ελβετία και ελέγχεται από την Ελβετική Εποπτική Αρχή Χρηματοοικονομικής Αγοράς (FINMA). Αυτές οι βασικές 
πληροφορίες επενδυτών είναι ακριβείς όπως στο11 Φεβρουαρίου 2022.
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