
Informações importantes para o investidor
Este documento fornece informações importantes para investidores sobre este subfundo. Não é material de marketing. A informação é 
exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza e os riscos de investir neste subfundo. Recomenda-se que você o leia para que possa 
tomar uma decisão informada sobre se deseja investir.

UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis, um subfundo do fundo guarda-chuva UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144)
Este subfundo é gerido pelo UBS Fund Management (Switzerland) AG, uma subsidiária detida a 100% pelo UBS Group AG.

Objetivos e Política de Investimento
O objetivo de investimento do subfundo é refletir o desempenho do ouro, 
uma vez deduzidas as comissões e encargos pagos por ele. Para os 
subfundos cobertos, o risco cambial existente entre a moeda do fundo e o 
dólar dos EUA é coberto.
O subfundo investe exclusivamente em ouro físico. Isso normalmente assume a forma de 
barras padrão pesando aproximadamente 12,5 kg, com uma pureza de pelo menos 995 / 
1.000. A sociedade gestora do fundo utiliza derivados exclusivamente para cobertura de 
riscos cambiais.

Os investidores podem comprar cotas do fundo diretamente do emissor (primário) ou 
negociando em bolsa de valores (mercado secundário). A emissão e o resgate de unidades 
de participação pela sociedade gestora ou pelos seus distribuidores são designados por 
mercado primário. A compra ou venda de unidades de fundos através da bolsa de valores é 
designada por mercado secundário.

Distribuindo, embora dada a natureza da estratégia de investimento real
distribuições não são esperadas.

Perfil de risco e recompensa

Baixo risco

Retorno normalmente menor

Maior risco

Retorno normalmente mais alto

Outros riscos materiais:
5 O subfundo pode utilizar derivados que podem reduzir os riscos do investidor ou 

dar origem a riscos adicionais (incluindo o risco de perda devido à falência da 
contraparte).

5 Cada subfundo está exposto a riscos específicos. Uma descrição detalhada e 
abrangente desses riscos pode ser encontrada no prospecto.

5 Critérios de sustentabilidade não são levados em consideração na seleção do índice. Os 
riscos de sustentabilidade estão, portanto, excluídos devido ao objetivo de investimento 
do subfundo.
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Informações adicionais sobre esta categoria
5 A categoria de risco atribuída baseia-se numa estimativa do desempenho futuro 

do subfundo. O método usado para esta estimativa depende do tipo de fundo e 
dos dados históricos.

5 O desempenho histórico do subfundo não é um indicador fiável do 
desempenho futuro.

5 A alocação da categoria de risco não é estática e pode variar com o tempo.
5 A atribuição à categoria de risco mais baixo não significa que um investimento neste 

subfundo esteja isento de risco.

Por que o subfundo está nesta categoria?
O subfundo está na categoria de risco 5 porque a volatilidade dos seus retornos é elevada. 
O subfundo investe em commodities e pode, portanto, estar sujeito a grandes flutuações 
de valor. Com base na experiência anterior, embora a correlação entre commodities e 
classes de ativos tradicionais seja apenas pequena ou mesmo negativa, nenhuma garantia 
pode ser dada de que o valor de uma unidade não cairá abaixo do preço de compra. Isso 
requer tolerância e capacidade de risco correspondentes. O valor de uma unidade pode 
ser influenciado pelas flutuações da moeda.

O benchmark é a propriedade intelectual do provedor do índice. A Classe de Ações não é patrocinada ou endossada pelo fornecedor do índice. Por favor, consulte o prospecto do Fundo para isenção 
de responsabilidade completa.



Cobranças

As taxas e outros encargos pagos são usados   para financiar a gestão contínua e a custódia dos ativos do fundo, bem como a comercialização e distribuição do fundo
unidades. Quaisquer custos incorridos reduzirão os retornos potenciais do investidor.

Cobranças únicas cobradas antes e depois de você investir¹

Taxa de entrada

O emissão de comissões e comissões de resgate declarados aqui representam 
montantes máximos. Em alguns casos, você pode pagar menos - consulte seu 
consultor financeiro para saber os valores atuais aplicáveis.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Cobrança de saída

Taxa de conversão
O encargos em curso mostrados aqui são baseados nas despesas do exercício 
encerrado em junho de 2020. Este valor pode variar de ano para ano. Não estão 
incluídos:
5 Custos de transação, exceto o custo de compra ou venda de unidades em outros fundos-
alvo.

Encargos retirados do subfundo ao longo de um ano

Cobranças correntes 0,23%
Encargos retirados da classe sob certas condições específicas
Taxa de performance

Para obter mais informações, consulte a seção de encargos do prospecto 
do Fundo, que está disponível em www.ubs.com/etf.Nenhum

¹ Este é o máximo que pode ser retirado do seu dinheiro antes de você investir e
antes que seu retorno seja pago.

² Os investidores que compram e vendem no mercado secundário pagam as taxas definidas por seus
corretor da bolsa. Essas taxas são publicadas pelas bolsas de valores em que as ações 
negociadas estão listadas e também podem ser obtidas na corretora de valores.

Performance passada

Os resultados anteriores não são garantia de desempenho futuro.

O gráfico mostra os retornos do investimento do subfundo, expressos como uma 
variação percentual do valor patrimonial líquido do subfundo do final de um ano ao 
final do ano seguinte. Em geral, o cálculo do desempenho anterior leva em 
consideração todos os encargos correntes, mas não o encargo de entrada. Se o 
subfundo for gerido com base em uma referência, o seu retorno também é mostrado.

A aula foi lançada em 2010.
O desempenho anterior foi calculado em EUR.

CH0106027144
Referência: LBMA Gold Price EUR hedged

Informação prática
Banco Depositário
UBS Switzerland AG

Declaração de Responsabilidade

O UBS Fund Management (Switzerland) AG pode ser responsabilizado exclusivamente 
com base em qualquer declaração contida neste documento que seja enganosa, 
imprecisa ou inconsistente com as partes relevantes do prospecto com contrato de 
fundo integrado.

Outras informações
Você pode obter informações sobre o UBS ETF (CH) e suas classes de ações 
disponíveis, bem como o prospecto com contrato de fundo integrado e os relatórios 
anuais e semestrais mais recentes, em alemão e gratuitamente, junto à 
administradora do fundo, o banco custodiante , os distribuidores do fundo ou online 
em www.ubs.com/etf. Outros documentos também estão disponíveis.

A moeda da classe de participação é EUR. O preço das ações é publicado em 
cada dia útil e está disponível online emwww.ubs.com/etf.

Esta informação fundamental para o investidor refere-se apenas ao subfundo especificado e não 
a nenhum dos outros subfundos do fundo guarda-chuva. Os investidores apenas têm direito a 
uma participação nos ativos e rendimentos do subfundo em que detêm unidades. Cada subfundo 
é responsável apenas pelas suas próprias responsabilidades.

Este subfundo é aprovado e supervisionado pela Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA).
O UBS Fund Management (Switzerland) AG está autorizado na Suíça e é regulamentado pela Autoridade Suíça de Supervisão do Mercado Financeiro (FINMA). Estas informações 
importantes para o investidor são precisas como em01. fevereiro de 2021.
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