
Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie over dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk 
verplicht om u inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggen in dit compartiment. U wordt aangeraden deze te lezen, zodat u een 
weloverwogen beslissing kunt nemen om al dan niet te beleggen.

UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis, een subfonds van het UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) paraplufonds Dit subfonds wordt 
beheerd door UBS Fund Management (Switzerland) AG, een volledige dochteronderneming van UBS Group AG.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van het compartiment is het rendement van goud te 
weerspiegelen zodra de door het fonds betaalde provisies en kosten zijn 
afgetrokken. Voor de afgedekte subfondsen wordt het valutarisico tussen de 
fondsvaluta en de Amerikaanse dollar afgedekt.

Het compartiment belegt uitsluitend in fysiek goud. Dit gebeurt normaal gesproken in de vorm 
van standaardstaven met een gewicht van ongeveer 12,5 kg, met een zuiverheid van minimaal 
995/1.000. De fondsbeheerder maakt uitsluitend gebruik van derivaten om zich in te dekken tegen 
valutarisico's.

Beleggers kunnen fondsdeelbewijzen rechtstreeks bij de uitgevende instelling kopen 
(primair) of door te handelen op een effectenbeurs (secundaire markt). De uitgifte en 
terugkoop van fondsdeelbewijzen door de fondsbeheerder of zijn distributeurs 
wordt de primaire markt genoemd. De aan- of verkoop van fondsdelen via de beurs 
wordt de secundaire markt genoemd.

Uitkering, hoewel gezien de aard van de beleggingsstrategie, worden geen 
daadwerkelijke uitkeringen verwacht.

Risico- en opbrengstprofiel
Lager risico

Typisch lager rendement

Hoger risico

Typisch hoger rendement

Verdere materiële risico's:
5Het subfonds kan gebruikmaken van derivaten die de risico's voor beleggers kunnen verminderen of

aanleiding geven tot extra risico's (waaronder het risico van verlies door faillissement 
van de tegenpartij).

5Elk compartiment is blootgesteld aan specifieke risico's. Een gedetailleerde en uitgebreide
beschrijving van deze risico's is te vinden in het prospectus.

5Bij het selecteren van de index wordt geen rekening gehouden met duurzaamheidscriteria.
Duurzaamheidsrisico's zijn daarom uitgesloten vanwege de beleggingsdoelstelling van 
het compartiment.
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Extra informatie over deze categorie
5De toegewezen risicocategorie is gebaseerd op een schatting van de toekomst van het compartiment

uitvoering. De methode die voor deze schatting wordt gebruikt, is afhankelijk van zowel het 
fondstype als historische gegevens.

5Historische prestaties van het compartiment zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst
uitvoering.

5De toewijzing van risicocategorieën is niet statisch en kan in de loop van de tijd variëren.
5Toewijzing aan de laagste risicocategorie betekent niet dat een belegging

in dit compartiment is risicovrij.

Waarom valt het compartiment in deze categorie?
Het compartiment valt in risicocategorie 5 omdat de volatiliteit van zijn rendementen hoog 
is. Het compartiment belegt in grondstoffen en kan daardoor onderhevig zijn aan sterke 
waardeschommelingen. Op basis van ervaringen uit het verleden kan, hoewel de correlatie 
tussen grondstoffen en traditionele activaklassen slechts gering of zelfs negatief is, geen 
garantie worden gegeven dat de waarde van een aandeel niet onder de aankoopprijs zal 
dalen. Dit vereist een overeenkomstige risicotolerantie en capaciteit. De waarde van een 
aandeel kan worden beïnvloed door valutaschommelingen.

De benchmark is het intellectuele eigendom van de indexaanbieder. De Aandelenklasse wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder. Raadpleeg het prospectus van het Fonds 
voor de volledige disclaimer.
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kosten
De betaalde vergoedingen en andere kosten worden gebruikt om het lopende beheer en de bewaring van de activa van het fonds te financieren, evenals de marketing en distributie van fondsdeelbewijzen. 
Alle gemaakte kosten zullen het potentiële rendement van de belegger verminderen.

Eenmalige kosten die voor en na uw belegging in rekening worden gebracht¹ 

Toegangsprijs

Decommissies uitgeveneninkoopcommissieshier vermelde bedragen 
vertegenwoordigen maximumbedragen. In sommige gevallen betaalt u mogelijk minder 
– raadpleeg uw financieel adviseur voor de actueel geldende bedragen.

5,00%²
3,00%²
3,00%

Uitstapkosten

Conversiekosten
Delopende kostendie hier worden vermeld, zijn gemaakt in de afgelopen 12 maanden 
voorafgaand aan het opstellen van dit document. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen. 
Niet inbegrepen zijn:
5Transactiekosten, behalve de kosten van het kopen of verkopen van eenheden in een ander doel

fondsen.

Kosten die in de loop van een jaar aan het compartiment worden 

onttrokken Lopende kosten 0,23%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan de klasse worden onttrokken 

Prestatievergoeding
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over de kosten van het prospectus 
van het Fonds, dat beschikbaar is op:www.ubs.com/etf.geen

¹ Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat u belegt en voordat uw 
rendement wordt uitbetaald.

² Beleggers die op de secundaire markt kopen en verkopen, betalen de vergoedingen die door hun effectenmakelaar 
zijn vastgesteld. Deze vergoedingen worden gepubliceerd door de beurzen waarop de verhandelde aandelen zijn 
genoteerd en zijn ook verkrijgbaar bij de effectenmakelaar.

Prestaties uit het verleden

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.

De grafiek toont het beleggingsrendement van het compartiment, uitgedrukt als een procentuele 
verandering in de intrinsieke waarde van het compartiment vanaf het einde van het ene jaar tot het einde 
van het volgende. In het algemeen wordt bij de berekening van in het verleden behaalde resultaten 
rekening gehouden met alle lopende kosten, maar niet met de instapvergoeding. Als het compartiment 
wordt beheerd ten opzichte van een benchmark, wordt ook het rendement weergegeven.

De categorie is geïntroduceerd in 2010. In het verleden 

behaalde resultaten zijn berekend in EUR.

CH0106027144
Benchmark: LBMA Goudprijs EUR afgedekt

Praktische informatie
Bewaarbank
UBS Zwitserland AG

Aansprakelijkheidsverklaring

UBS Fund Management (Switzerland) AG kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op 
grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in 
overeenstemming met de relevante delen van het prospectus met geïntegreerd 
fondscontract is.

Verdere informatie
Informatie over UBS ETF (CH) en zijn beschikbare aandelenklassen, evenals het 
prospectus met geïntegreerd fondscontract en de meest recente jaar- en 
halfjaarverslagen, in het Duits en gratis bij de fondsbeheermaatschappij, de 
depothoudende bank , de distributeurs van het fonds of online op
www.ubs.com/etf. Er zijn ook andere documenten beschikbaar.

De valuta van de aandelenklasse is EUR. De aandelenkoers wordt op elke werkdag 
gepubliceerd en is online beschikbaar op:www.ubs.com/etf.

Deze essentiële beleggersinformatie heeft alleen betrekking op het gespecificeerde compartiment en niet 
op een van de andere compartimenten van het paraplufonds. Beleggers hebben alleen recht op een belang 
in het vermogen en de inkomsten van het compartiment waarin zij deelbewijzen houden. Elk compartiment 
is alleen aansprakelijk voor zijn eigen verplichtingen.

Dit compartiment is goedgekeurd en staat onder toezicht van de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markten (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG heeft een vergunning in Zwitserland en staat onder toezicht van de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markten (FINMA). Deze 
essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig als at11. februari 2022.
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