
Informații cheie pentru investitori
Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori despre acest subfond. Nu este material de marketing. Informațiile sunt 
cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investițiilor în acest subfond. Vă sfătuim să îl citiți, astfel încât să puteți 
lua o decizie în cunoștință de cauză dacă investiți.

UBS ETF (CH) - Aur (EUR) acoperit (EUR) A-dis, un subfond al fondului umbrelă UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144)
Acest subfond este gestionat de UBS Fund Management (Elveția) AG, o filială deținută în întregime de UBS Group AG.

Obiective și politica de investiții
Obiectivul investițional al subfondului este de a reflecta performanța aurului 
după deducerea comisionului și a taxelor plătite de acesta. Pentru 
subfondurile acoperite, riscul valutar care există între moneda fondului și 
dolarul SUA este acoperit.
Subfondul investește exclusiv în aur fizic. În mod normal, aceasta ia forma unor bare 
standard care cântăresc aproximativ 12,5 kg, cu o puritate de cel puțin 995/1000. 
Compania de administrare a fondurilor utilizează instrumente derivate exclusiv pentru 
acoperirea împotriva riscurilor valutare.

Investitorii pot cumpăra unități de fond direct de la emitent (primar) sau 
tranzacționând la bursă (piață secundară). Emiterea și răscumpărarea unităților de 
fond de către societatea de administrare a fondurilor sau distribuitorii acesteia sunt 
denumite piață primară. Cumpărarea sau vânzarea de unități de fond prin bursă 
este denumită piață secundară.

Distribuitor, deși având în vedere natura strategiei de investiții reale
distribuțiile nu sunt de așteptat.

Profil de risc și recompensă

Risc mai mic

De obicei, rentabilitate mai mică

Risc mai mare

Randament de obicei mai mare

Alte riscuri materiale:
5 Subfondul poate utiliza instrumente derivate care pot reduce riscurile investitorilor sau 

pot genera riscuri suplimentare (inclusiv riscul de pierdere din cauza falimentului 
contrapartidei).

5 Fiecare subfond este expus la riscuri specifice. O descriere detaliată și 
cuprinzătoare a acestor riscuri poate fi găsită în prospect.

5 Criteriile de durabilitate nu sunt luate în considerare la selectarea indexului. Prin 
urmare, riscurile de durabilitate sunt excluse din cauza obiectivului investițional al 
subfondului.
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Informații suplimentare despre această categorie
5 Categoria de risc atribuită se bazează pe o estimare a performanței viitoare a 

subfondului. Metoda utilizată pentru această estimare depinde atât de tipul 
fondului, cât și de datele istorice.

5 Performanța istorică a subfondului nu este un indicator fiabil pentru performanța 
viitoare.
5 Alocarea categoriei de risc nu este statică și poate varia în timp.
5 Alocarea la cea mai mică categorie de risc nu înseamnă că o investiție în acest 

subfond este lipsită de risc.

De ce este subfondul din această categorie?
Subfondul se află în categoria de risc 5, deoarece volatilitatea randamentelor sale 
este ridicată. Subfondul investește în mărfuri și, prin urmare, poate fi supus unor 
fluctuații mari de valoare. Pe baza experienței anterioare, deși corelația dintre 
mărfurile și clasele de active tradiționale este doar ușoară sau chiar negativă, nu se 
poate da nicio garanție că valoarea unei unități nu va scădea sub prețul de achiziție. 
Acest lucru necesită toleranță și capacitate corespunzătoare la risc. Valoarea unei 
unități poate fi influențată de fluctuațiile valutare.

Punctul de referință este proprietatea intelectuală a furnizorului de indici. Clasa de acțiuni nu este sponsorizată sau aprobată de furnizorul de index. Vă rugăm să consultați prospectul Fondului 
pentru a ne exprima responsabilitatea.



Taxe
Taxele și alte taxe plătite sunt utilizate pentru finanțarea gestionării și custodiei continue a activelor fondului, precum și pentru comercializarea și distribuirea fondului
unități. Orice costuri suportate vor reduce rentabilitățile potențiale ale investitorului.

Taxe unice luate înainte și după investiții¹
Taxa de intrare

 emiterea de comisioane și comisioane de răscumpărare menționate aici 
reprezintă sume maxime. În unele cazuri s-ar putea să plătiți mai puțin - 
consultați consilierul dvs. financiar pentru sumele actuale aplicabile.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Taxa de ieșire

Taxa de conversie
 taxe în curs prezentate aici se bazează pe cheltuielile pentru exercițiul financiar 
care se încheie în iunie 2020. Această cifră poate varia de la an la an. Nu sunt 
incluse:
5 Costuri de tranzacție, cu excepția costului de cumpărare sau vânzare a unităților din alte fonduri 
țintă.

Taxe preluate din subfond pe un an
Taxe în curs 0,23%
Taxe preluate de la clasă în anumite condiții specifice
Taxă de performanță

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați secțiunea privind cheltuielile din 
prospectul Fondului, care este disponibil la adresa www.ubs.com/etf.nici unul

¹ Acesta este maximul care ar putea fi scos din banii dvs. înainte de a investi și
înainte de returnarea plății.

² Investitorii care cumpără și vând pe piața secundară plătesc taxele stabilite de acestea
agent de bursă. Aceste comisioane sunt publicate de bursele la care sunt listate 
acțiunile tranzacționate și pot fi obținute și de la agentul de bursă.

Performanțe anterioare

Rezultatele anterioare nu sunt o garanție a performanței viitoare.

Graficul arată rentabilitatea investiției subfondului, exprimată ca o modificare 
procentuală a valorii activului net al subfondului de la sfârșitul unui an până la sfârșitul 
următorului. În general, calculul performanței anterioare ia în considerare toate tarifele 
în curs, dar nu și taxele de intrare. În cazul în care subfondul este gestionat în raport cu 
o valoare de referință, este afișată și rentabilitatea acestuia.

Clasa a fost lansată în 2010.
Performanța anterioară a fost calculată în EUR.

CH0106027144
Indice de referință: LBMA Gold Price EUR hedged

Informație practică
Banca custodie
UBS Switzerland AG

Declarație de răspundere
UBS Fund Management (Elveția) AG poate fi trasă la răspundere numai pe 
baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, 
inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului cu contract 
integrat de fond.

Informatii suplimentare
Puteți obține informații despre UBS ETF (CH) și clasele sale de acțiuni 
disponibile, precum și prospectul cu contract de fond integrat și cele mai 
recente rapoarte anuale și semestriale, în limba germană și gratuit de la 
societatea de administrare a fondului, banca custodie , distribuitorii fondului 
sau online la www.ubs.com/etf. Sunt disponibile și alte documente.

Moneda clasei de acțiuni este EUR. Prețul acțiunii este publicat în fiecare zi 
lucrătoare și este disponibil online lawww.ubs.com/etf.

Aceste informații cheie pentru investitori se referă numai la subfondul specificat și nu la 
niciunul dintre celelalte subfonduri ale fondului umbrelă. Investitorii au dreptul doar la o 
dobândă pentru activele și veniturile subfondului în care dețin unități. Fiecare subfond 
este răspunzător doar pentru propriile sale datorii.

Acest subfond este aprobat și supravegheat de către Autoritatea Elvețiană de Supraveghere a Pieței Financiare (FINMA).
UBS Fund Management (Elveția) AG este autorizată în Elveția și reglementată de Autoritatea Elvețiană de Supraveghere a Pieței Financiare (FINMA). Aceste 
informații cheie pentru investitori sunt corecte ca la01. februarie 2021.
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