
Galvenā informācija ieguldītājiem
Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija ieguldītājiem par šo apakšfondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir 
nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldījumu šajā apakšfondā būtību un riskus. Ieteicams to izlasīt, 
lai jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu.

UBS ETF (CH) – zelta (EUR) hedged (EUR) A-dis, UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) jumta fonda apakšfonds Šo apakšfondu 
pārvalda UBS Fund Management (Switzerland) AG, kas ir UBS Group AG pilnībā piederošs meitas uzņēmums.

Mērķi un investīciju politika
Apakšfonda ieguldījumu mērķis ir atspoguļot zelta ienesīgumu pēc tam, 
kad ir atskaitīta tā samaksātā komisijas maksa un maksas. 
Nodrošinātajiem apakšfondiem valūtas risks, kas pastāv starp fonda 
valūtu un ASV dolāru, ir ierobežots.
Apakšfonds iegulda tikai fiziskajā zeltā. Tas parasti ir standarta stieņi, 
kas sver aptuveni 12,5 kg un kuru tīrība ir vismaz 995/1000. Fondu 
pārvaldības sabiedrība izmanto atvasinātos instrumentus tikai, lai 
nodrošinātos pret valūtas riskiem.
Ieguldītāji var iegādāties fonda daļas tieši no emitenta (primārais) vai 
tirgojoties biržā (sekundārais tirgus). Fonda ieguldījumu apliecību emisija 
un atpirkšana, ko veic fonda pārvaldes sabiedrība vai tās izplatītāji, tiek 
saukta par primāro tirgu. Fonda daļu pirkšanu vai pārdošanu biržā sauc 
par otrreizējo tirgu.
Izplatīšana, lai gan, ņemot vērā ieguldījumu stratēģijas būtību, 
faktiskie sadalījumi nav gaidāmi.

Riska un atlīdzības profils
Zemāks risks

Parasti zemāka atdeve

Augstāks risks

Parasti lielāka atdeve
Papildu materiālie riski:
5Apakšfonds var izmantot atvasinātos instrumentus, kas var samazināt ieguldītāju riskus vai dot

radīt papildu riskus (tostarp zaudējumu risku darījuma partnera 
bankrota dēļ).

5Katrs apakšfonds ir pakļauts īpašiem riskiem. Detalizēts un visaptverošs
šo risku aprakstu var atrast prospektā.

5Izvēloties indeksu, ilgtspējības kritēriji netiek ņemti vērā.
Tāpēc ilgtspējības riski ir izslēgti apakšfonda ieguldījumu mērķa dēļ.
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Papildu informācija par šo kategoriju
5Piešķirtā riska kategorija ir balstīta uz aplēsi par apakšfonda nākotni

sniegumu. Šim novērtējumam izmantotā metode ir atkarīga gan no fonda veida, gan 
no vēsturiskajiem datiem.

5Apakšfonda vēsturiskā darbība nav uzticams nākotnes rādītājs
sniegumu.

5Riska kategoriju sadalījums nav statisks un laika gaitā var mainīties.
5Iedalījums zemākajā riska kategorijā nenozīmē, ka tas ir ieguldījums

šajā apakšfondā ir bez riska.
Kāpēc apakšfonds ir šajā kategorijā?
Apakšfonds ir 5. riska kategorijā, jo tā peļņas svārstīgums ir augsts. 
Apakšfonds iegulda precēs un tāpēc var būt pakļauts lielām vērtības 
svārstībām. Pamatojoties uz pagātnes pieredzi, lai gan korelācija starp 
precēm un tradicionālajām aktīvu klasēm ir tikai neliela vai pat negatīva, 
nevar tikt sniegta garantija, ka vienības vērtība nenokritīsies zem 
pirkuma cenas. Tam nepieciešama atbilstoša riska tolerance un 
kapacitāte. Vienības vērtību var ietekmēt valūtas svārstības.

Etalons ir indeksa nodrošinātāja intelektuālais īpašums. Akciju šķiru nesponsorē vai neapstiprina indeksa nodrošinātājs. Pilnu atrunu skatiet Fonda 
prospektā.
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Maksas
Maksas un citas samaksātās maksas tiek izmantotas, lai finansētu fonda aktīvu pastāvīgu pārvaldību un glabāšanu, kā arī fonda daļu mārketingu un izplatīšanu. 
Jebkādas radušās izmaksas samazinās investora iespējamo peļņu.

Vienreizēja maksa pirms un pēc ieguldījuma¹ Ieejas 
maksa

Thekomisiju izsniegšanaunizpirkšanas komisijasšeit norādītās maksimālās summas. 
Dažos gadījumos jūs varat maksāt mazāk – konsultējieties ar savu finanšu konsultantu, 
lai uzzinātu pašreizējās piemērojamās summas.

5,00%²
3,00%²
3,00%

Iziet no maksas

Konversijas maksa
Thepastāvīgas maksasšeit norādītie ir radušies pēdējo 12 mēnešu laikā 
pirms šī dokumenta sagatavošanas. Šis skaitlis katru gadu var atšķirties. 
Nav iekļauti:
5Darījumu izmaksas, izņemot izmaksas par vienību pirkšanu vai pārdošanu citā mērķī

līdzekļus.

Maksas, kas ņemtas no apakšfonda gada laikā 
Pastāvīgās maksas 0,23%
Maksa, kas iekasēta no nodarbības noteiktos īpašos apstākļos 
Maksa par izrādi

Plašāku informāciju skatiet Fonda prospekta maksas sadaļā, kas 
ir pieejama vietnēwww.ubs.com/etf.neviens

¹ Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas pirms ieguldīšanas un 
pirms peļņas izmaksas.

² Investori, kas pērk un pārdod otrreizējā tirgū, maksā biržas brokera noteiktās 
komisijas maksas. Šīs maksas publicē biržas, kurās tiek kotētas tirgotās akcijas, 
un tās var saņemt arī pie biržas brokera.

Iepriekšējais sniegums

Iepriekšējie rezultāti negarantē turpmāko darbību.
Diagrammā parādīta apakšfonda ieguldījumu atdeve, kas izteikta procentos 
no apakšfonda neto aktīvu vērtības izmaiņām no viena gada beigām līdz 
nākamā gada beigām. Kopumā, aprēķinot iepriekšējos rezultātus, tiek 
ņemtas vērā visas kārtējās maksas, bet ne dalības maksa. Ja apakšfonds tiek 
pārvaldīts pret etalonu, tiek parādīta arī tā atdeve.

Klase tika uzsākta 2010. gadā. Iepriekšējā 
darbība tika aprēķināta EUR.

CH0106027144
Etalons: LBMA zelta cena EUR hedged

Praktiska informācija
Turētājbanka
UBS Switzerland AG

Paziņojums par atbildību
UBS Fund Management (Switzerland) AG var tikt saukta pie atbildības, tikai 
pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietverto paziņojumu, kas ir 
maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām prospekta daļām ar integrētā 
fonda līgumu.

Papildinformācija
Informāciju par UBS ETF (CH) un tā pieejamajām akciju kategorijām, kā arī 
prospektu ar integrēto fonda līgumu un jaunākajiem gada un pusgada 
pārskatiem varat iegūt vācu valodā un bez maksas fonda pārvaldes 
sabiedrībā, turētājbankā. , fonda izplatītājiem vai tiešsaistē vietnē
www.ubs.com/etf. Ir pieejami arī citi dokumenti.

Akciju šķiras valūta ir EUR. Akcijas cena tiek publicēta katru darba dienu 
un ir pieejama tiešsaistē plkstwww.ubs.com/etf.

Šī ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija attiecas tikai uz konkrēto apakšfondu, 
nevis uz jebkuru citu jumta fonda apakšfondu. Ieguldītājiem ir tiesības tikai uz 
līdzdalību tā apakšfonda aktīvos un ienākumos, kurā tie tur daļas. Katrs apakšfonds 
ir atbildīgs tikai par savām saistībām.

Šo apakšfondu ir apstiprinājusi un uzrauga Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestāde (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG ir pilnvarota Šveicē, un to regulē Šveices finanšu tirgus uzraudzības iestāde (FINMA). Šī ieguldītājiem 
paredzētā pamatinformācija ir precīza2022. gada 11. februāris.
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