
Kluczowe informacje dla inwestorów
Ten dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są 
wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter i ryzyko związane z inwestowaniem w ten subfundusz. Zalecamy przeczytanie go, 
aby móc podjąć świadomą decyzję o tym, czy zainwestować.

UBS ETF (CH) – Gold (EUR) Hedge (EUR) A-dis, subfundusz UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) Subfunduszem 
zarządza UBS Fund Management (Szwajcaria) AG, spółka zależna należąca w całości do UBS Group AG.

Cele i polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest odzwierciedlenie wyników w złocie po 
potrąceniu uiszczanych przez niego prowizji i opłat. W przypadku subfunduszy 
zabezpieczanych zabezpieczane jest ryzyko walutowe, które istnieje między walutą 
funduszu a dolarem amerykańskim.

Subfundusz inwestuje wyłącznie w fizyczne złoto. Zwykle przybiera to formę 
standardowych batoników o wadze około 12,5 kg, o czystości co najmniej 995/1000. Spółka 
zarządzająca funduszem wykorzystuje instrumenty pochodne wyłącznie w celu 
zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym.

Inwestorzy mogą kupować jednostki funduszu bezpośrednio od emitenta (pierwotny) lub 
poprzez handel na giełdzie (rynek wtórny). Emisja i umarzanie jednostek uczestnictwa 
funduszu przez towarzystwo lub jego dystrybutorów określane są jako rynek pierwotny. 
Kupno lub sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu za pośrednictwem giełdy określane 
jest mianem rynku wtórnego.

Dystrybucja, chociaż biorąc pod uwagę charakter strategii inwestycyjnej, nie 
oczekuje się faktycznej dystrybucji.

Profil ryzyka i nagrody
Mniejsze ryzyko

Zwykle niższy zwrot
Wyższe ryzyko

Zazwyczaj wyższy zwrot

Dalsze istotne zagrożenia:
5Subfundusz może korzystać z instrumentów pochodnych, które mogą zmniejszyć ryzyko inwestora lub dać

powstanie dodatkowych ryzyk (w tym ryzyko straty z powodu 
upadłości kontrahenta).

5Każdy subfundusz narażony jest na określone ryzyka. Szczegółowy i kompleksowy
opis tych zagrożeń można znaleźć w prospekcie.

5Kryteria zrównoważonego rozwoju nie są brane pod uwagę przy wyborze indeksu.
Z uwagi na cel inwestycyjny subfunduszu wyklucza się zatem ryzyko związane ze 
zrównoważonym rozwojem.
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Dodatkowe informacje o tej kategorii
5Przypisana kategoria ryzyka opiera się na oszacowaniu przyszłości subfunduszu

występ. Metoda zastosowana do tego oszacowania zależy zarówno od rodzaju 
funduszu, jak i danych historycznych.

5Historyczne wyniki subfunduszu nie są wiarygodnym wskaźnikiem na przyszłość
występ.

5Alokacja kategorii ryzyka nie jest statyczna i może zmieniać się w czasie.
5Przypisanie do najniższej kategorii ryzyka nie oznacza, że   inwestycja

w tym subfunduszu jest wolny od ryzyka.

Dlaczego subfundusz należy do tej kategorii?
Subfundusz należy do 5 kategorii ryzyka, ponieważ zmienność jego stóp zwrotu jest 
wysoka. Subfundusz inwestuje w towary iw związku z tym może podlegać dużym 
wahaniom wartości. Opierając się na doświadczeniach z przeszłości, chociaż 
korelacja między towarami a tradycyjnymi klasami aktywów jest tylko niewielka lub 
nawet ujemna, nie można zagwarantować, że wartość jednostki nie spadnie poniżej 
ceny zakupu. Wymaga to odpowiedniej tolerancji na ryzyko i zdolności. Na wartość 
jednostki mogą wpływać wahania kursów walut.

Benchmark stanowi własność intelektualną dostawcy indeksu. Klasa jednostek uczestnictwa nie jest sponsorowana ani wspierana przez dostawcę indeksu. Pełne wyłączenie odpowiedzialności znajduje 
się w prospekcie Funduszu.
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Opłaty
Uiszczane opłaty i inne opłaty służą finansowaniu bieżącego zarządzania i przechowywania aktywów funduszu, a także marketingu i dystrybucji jednostek uczestnictwa 
funduszu. Wszelkie poniesione koszty zmniejszą potencjalne zyski inwestora.

Opłaty jednorazowe pobierane przed i po dokonaniu inwestycji¹ 

Opłata za wejście

tenwydawanie prowizjiorazprowizje od wykupupodane tutaj stanowią kwoty 
maksymalne. W niektórych przypadkach możesz zapłacić mniej – skonsultuj się ze swoim 
doradcą finansowym, aby uzyskać aktualne obowiązujące kwoty.

5,00%²
3,00%²
3,00%

Zakończ opłatę

Opłata za konwersję
tenbieżące opłatypodane tutaj zostały poniesione w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
przed przygotowaniem niniejszego dokumentu. Liczba ta może się zmieniać z roku 
na rok. Nie zawiera:
5Koszty transakcyjne, z wyjątkiem kosztów zakupu lub sprzedaży jednostek w innym celu

fundusze.

Opłaty pobierane z subfunduszu ponad rok 
Opłaty bieżące 0,23%
Opłaty pobierane z klasy pod pewnymi określonymi warunkami 
Opłata za występ

Więcej informacji można znaleźć w części dotyczącej opłat w prospekcie 
Funduszu, który jest dostępny pod adresemwww.ubs.com/etf.Żaden

¹ Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed 
zainwestowaniem i przed wypłaceniem zwrotu.

² Inwestorzy kupujący i sprzedający na rynku wtórnym wnoszą opłaty ustalone przez maklera giełdowego. 
Opłaty te są publikowane przez giełdy papierów wartościowych, na których notowane są akcje będące w 
obrocie i można je również uzyskać od maklera giełdowego.

Dotychczasowe dokonania

Wcześniejsze wyniki nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Wykres przedstawia zwroty z inwestycji subfunduszu wyrażone jako procentowa 
zmiana wartości aktywów netto subfunduszu od końca jednego roku do końca 
następnego. Ogólnie rzecz biorąc, obliczanie wyników w przeszłości uwzględnia 
wszystkie opłaty bieżące, ale nie opłatę wstępną. Jeśli subfundusz jest zarządzany 
w oparciu o benchmark, pokazywany jest również jego zwrot.

Klasa została uruchomiona w 2010 roku. Wyniki 

w przeszłości zostały obliczone w euro.

CH0106027144
Benchmark: LBMA Cena złota z zabezpieczeniem EUR

Praktyczne informacje
Bank Powierniczy
UBS Szwajcaria AG

Oświadczenie o odpowiedzialności

Firma UBS Fund Management (Szwajcaria) AG może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na 
podstawie jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są 
niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego z umową o zintegrowany 
fundusz.

Dalsza informacja
Informacje o funduszu UBS ETF (CH) i jego dostępnych klasach jednostek 
uczestnictwa, a także prospekt ze zintegrowaną umową o fundusz oraz najnowsze 
raporty roczne i półroczne można uzyskać w języku niemieckim i bezpłatnie od firmy 
zarządzającej funduszem, banku powierniczego , dystrybutorów funduszu lub online 
pod adresemwww.ubs.com/etf. Dostępne są również inne dokumenty.

Walutą klasy jednostek uczestnictwa jest EUR. Cena akcji jest publikowana w każdy dzień 
roboczy i jest dostępna online pod adresemwww.ubs.com/etf.

Te kluczowe informacje dla inwestorów dotyczą tylko określonego subfunduszu, a nie żadnego z 
innych subfunduszy funduszu parasolowego. Inwestorzy są uprawnieni tylko do odsetek z 
aktywów i dochodów subfunduszu, w którym posiadają jednostki uczestnictwa. Każdy subfundusz 
odpowiada wyłącznie za własne zobowiązania.

Subfundusz jest zatwierdzony i nadzorowany przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA).
Firma UBS Fund Management (Szwajcaria) AG jest autoryzowana w Szwajcarii i regulowana przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA). Te 
kluczowe informacje dla inwestorów są dokładne na dzień11. Luty 2022.
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