
Nøkkelinformasjon om investorer
Dette dokumentet gir deg viktig investorinformasjon om denne underfondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er 
lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten og risikoen ved å investere i denne underfondet. Du anbefales å lese den slik at du kan 
ta en informert beslutning om å investere.

UBS ETF (CH) - Gull (EUR) sikret (EUR) A-dis, en underfond av UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) paraplyfond
Denne underfondet forvaltes av UBS Fund Management (Switzerland) AG, et heleid datterselskap av UBS Group AG.

Mål og investeringspolitikk
Investeringsmålet for underfondet er å gjenspeile resultatene av gull 
når kommisjonen og gebyrene som er betalt av den er trukket. For de 
sikrede underfondene sikres valutarisikoen mellom fondets valuta og 
amerikanske dollar.
Underfondet investerer utelukkende i fysisk gull. Dette har normalt form av 
standardstenger som veier omtrent 12,5 kg, med en renhet på minst 
995/1000. Fondforvaltningsselskapet bruker derivater utelukkende for å sikre 
seg mot valutarisiko.
Investorer kan kjøpe fondsenheter direkte fra utstederen (primær) eller 
ved å handle på en børs (sekundært marked). Utstedelse og innløsning 
av fondsandeler fra fondforvaltningsselskapet eller dets distributører 
kalles det primære markedet. Kjøp eller salg av fondsenheter via børsen 
blir referert til som sekundærmarkedet.
Distribuere, men gitt arten av investeringsstrategien faktisk
distribusjoner forventes ikke.

Risiko- og avkastningsprofil

Lavere risiko

Vanligvis lavere avkastning

Høyere risiko

Vanligvis høyere avkastning

Ytterligere vesentlige risikoer:
5 Underfondet kan bruke derivater som kan redusere investorrisiko eller gi 

opphav til ytterligere risiko (inkludert risiko for tap på grunn av motpartens 
konkurs).

5 Hver underfond er utsatt for spesifikke risikoer. En detaljert og 
omfattende beskrivelse av disse risikoene finnes i prospektet.

5 Bærekraftkriterier tas ikke i betraktning når du velger indeksen. 
Bærekraftsrisiko er derfor ekskludert på grunn av underfondets 
investeringsmål.
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Ytterligere informasjon om denne kategorien
5 Den tildelte risikokategorien er basert på et estimat av underfondets 

fremtidige ytelse. Metoden som brukes for dette estimatet avhenger av 
både fondstypen og historiske data.

5 Historisk ytelse av underfondet er ikke en pålitelig indikator for 
fremtidig ytelse.

5 Risikokategoritildeling er ikke statisk og kan variere over tid.
5 Allokering til den laveste risikokategorien betyr ikke at en investering i 

dette underfondet er risikofri.
Hvorfor er underfondet i denne kategorien?
Underfondet er i risikokategori 5 fordi volatiliteten i avkastningen er høy. 
Underfondet investerer i råvarer og kan derfor være utsatt for høye 
verdisvingninger. Basert på tidligere erfaring, selv om sammenhengen 
mellom varer og tradisjonelle aktivaklasser bare er liten eller til og med 
negativ, kan det ikke gis noen garanti for at verdien på en enhet ikke vil falle 
under kjøpesummen. Dette krever tilsvarende risikotoleranse og kapasitet. 
Verdien på en enhet kan påvirkes av valutasvingninger.

Referansen er indeksleverandørens immaterielle rettigheter. Andelsklassen er ikke sponset eller godkjent av indeksleverandøren. Se fondets prospekt for 
fullstendig ansvarsfraskrivelse.



Kostnader

Gebyrer og andre betalte gebyrer brukes til å finansiere den pågående forvaltningen og forvaringen av fondets eiendeler, samt markedsføring og fordeling av fondet
enheter. Eventuelle kostnader vil redusere investorens potensielle avkastning.

Engangsgebyrer som tas før og etter at du investerer¹
Inngangsgebyr

De utstedende kommisjoner og innløsningskommisjoner angitt her 
representerer maksimale beløp. I noen tilfeller kan du betale mindre - ta kontakt 
med din økonomiske rådgiver for gjeldende gjeldende beløp.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Utgangsgebyr

Konverteringsgebyr
De løpende kostnader vist her er basert på utgifter for regnskapsåret 
som slutter i juni 2020. Dette tallet kan variere fra år til år. Ikke inkludert 
er:
5 Transaksjonskostnader, unntatt kostnadene ved kjøp eller salg av andeler i andre 
målfond.

Kostnader som tas fra underfondet over et år
Løpende kostnader 0,23%
Kostnader fra klassen under visse spesifikke forhold
Ytelsesgebyr

For mer informasjon, se gebyrdelen i fondets prospekt, som er 
tilgjengelig på www.ubs.com/etf.ingen

¹ Dette er det maksimale som kan tas ut av pengene dine før du investerer og
før retur blir utbetalt.

² Investorer som kjøper og selger i annenhåndsmarkedet betaler avgiftene de har satt
aksjemegler. Disse gebyrene blir publisert av børsene som de omsatte aksjene 
er notert på, og kan også fås fra aksjemegleren.

Tidligere ytelse
Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig ytelse.

Diagrammet viser investeringsavkastningen til underfondet, uttrykt som 
en prosentvis endring i underfondets netto aktivaverdi fra slutten av ett år 
til slutten av det neste. Generelt tar beregningen av tidligere resultater 
hensyn til alle løpende gebyrer, men ikke inngangsgebyret. Hvis 
underfondet forvaltes mot en referanse, vises også avkastningen.

Klassen ble lansert i 2010.
Tidligere resultater ble beregnet i EUR.

CH0106027144
Referanse: LBMA gullpris EUR sikret

Praktisk informasjon
Depotbank
UBS Switzerland AG

Ansvarserklæring
UBS Fund Management (Switzerland) AG kan holdes ansvarlig utelukkende 
på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er misvisende, 
unøyaktige eller inkonsekvente med de relevante delene av prospektet med 
integrert fondskontrakt.

Mer informasjon
Du kan få informasjon om UBS ETF (CH) og tilgjengelige aksjeklasser, 
samt prospekt med integrert fondskontrakt og de siste års- og 
halvårsrapportene, på tysk og gratis fra fondforvaltningsselskapet, 
depotbanken. , fondets distributører eller online på www.ubs.com/etf. 
Andre dokumenter er også tilgjengelige.

Andelsklassens valuta er EUR. Aksjekursen blir publisert hver virkedag 
og er tilgjengelig online påwww.ubs.com/etf.

Denne viktige investorinformasjonen gjelder bare den spesifiserte underfondet og 
ikke noen av paraplyfondets andre underfond. Investorer har bare rett til en andel 
i eiendelene og inntektene til underfondet der de eier andeler. Hver underfond er 
kun ansvarlig for sine egne forpliktelser.

Denne underfondet er godkjent og overvåket av det sveitsiske tilsynet med finansmarkeder (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG er autorisert i Sveits og regulert av Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). Denne 
viktige investorinformasjonen er nøyaktig pr01. februar 2021.
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