
Nyckelinformation för investerare
Detta dokument ger dig viktig investerarinformation om denna delfond. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs 
enligt lag för att hjälpa dig att förstå arten och riskerna med att investera i denna delfond. Du rekommenderas att läsa den så att du 
kan fatta ett välgrundat beslut om att investera.

UBS ETF (CH) - Guld (EUR) säkrad (EUR) A-dis, en delfond i paraplyfonden UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144)
Denna delfond förvaltas av UBS Fund Management (Switzerland) AG, ett helägt dotterbolag till UBS Group AG.

Mål och investeringspolicy
Investeringsmålet för delfonden är att återspegla guldets resultat när 
provisionen och avgifterna som betalats av den har dragits av. För de 
säkrade delfonderna säkras den valutarisk som finns mellan 
fondvalutan och US-dollarn.
Delfonden investerar uteslutande i fysiskt guld. Detta har normalt 
formen av standardstänger som väger cirka 12,5 kg, med en renhet på 
minst 995/1000. Fondförvaltningsbolaget använder derivat enbart för 
att säkra mot valutarisker.
Investerare kan köpa fondandelar direkt från emittenten (primär) eller 
genom att handla på en börs (sekundärmarknad). Emission och inlösen 
av fondandelar av fondförvaltningsbolaget eller dess distributörer kallas 
den primära marknaden. Köp eller försäljning av fondandelar via börsen 
kallas sekundärmarknaden.
Distribuerar, även om det är aktuellt med investeringsstrategins karaktär
distributioner förväntas inte.

Risk- och avkastningsprofil

Lägre risk

Vanligtvis lägre avkastning

Högre risk

Vanligtvis högre avkastning

Ytterligare väsentliga risker:
5 Delfonden kan använda derivat som kan minska investerarrisker eller ge 

upphov till ytterligare risker (inklusive risken för förlust på grund av 
motpartens konkurs).

5 Varje delfond exponeras för specifika risker. En detaljerad och 
omfattande beskrivning av dessa risker finns i prospektet.

5 Hållbarhetskriterier beaktas inte när man väljer index. 
Hållbarhetsrisker är därför uteslutna på grund av delfondens 
investeringsmål.
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Ytterligare information om denna kategori
5 Den tilldelade riskkategorin baseras på en uppskattning av delfondens framtida 

resultat. Metoden som används för denna uppskattning beror på både fondtypen 
och historiska data.

5 Delfondens historiska resultat är inte en tillförlitlig indikator för 
framtida resultat.

5 Tilldelning av riskkategorier är inte statisk och kan variera över tiden.
5 Avsättning till den lägsta riskkategorin betyder inte att en investering 

i denna delfond är riskfri.
Varför finns delfonden i denna kategori?
Delfonden är i riskkategori 5 eftersom volatiliteten i avkastningen är hög. 
Delfonden investerar i råvaror och kan därför utsättas för höga 
värdefluktuationer. Baserat på tidigare erfarenheter, även om korrelationen 
mellan råvaror och traditionella tillgångsslag bara är liten eller till och med 
negativ, kan ingen garanti ges att värdet på en enhet inte kommer att 
understiga inköpspriset. Detta kräver motsvarande risktolerans och 
kapacitet. Värdet på en enhet kan påverkas av valutafluktuationer.

Riktmärket är indexleverantörens immateriella egendom. Andelsklassen är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Se fondens prospekt för 
fullständig ansvarsfriskrivning.



Kostnader

Avgifter och andra avgifter som betalas används för att finansiera den löpande förvaltningen och förvaltningen av fondens tillgångar samt marknadsföring och distribution av fonden
enheter. Eventuella kostnader kommer att minska investerarens potentiella avkastning.

Engångskostnader som tas före och efter att du investerar¹

Inträdesavgift

De utfärdande provisioner och inlösenprovisioner anges här 
representerar maximala belopp. I vissa fall kan du betala mindre - kontakta 
din finansiella rådgivare för aktuella tillämpliga belopp.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Utgångsavgift

Omvandlingsavgift
De pågående avgifter som visas här baseras på kostnader för 
räkenskapsåret som slutar i juni 2020. Siffran kan variera från år till år. 
Ingår inte är:
5 Transaktionskostnader, utom kostnaden för att köpa eller sälja andelar i andra målfonder.

Avgifter som tas från delfonden under ett år
Pågående avgifter 0,23%
Avgifter som tas från klassen under vissa specifika förhållanden
Prestationsavgift

För mer information se avsnittet om avgifter i fondens prospekt, 
som finns på www.ubs.com/etf.ingen

Detta är det högsta som kan tas ut av dina pengar innan du investerar och
innan din retur betalas ut.

² Investerare som köper och säljer på sekundärmarknaden betalar de avgifter som deras
fondkommissionär. Dessa avgifter publiceras av de börser som de omsatta aktierna är 
noterade på och kan också erhållas från börsmäklaren.

Tidigare resultat
Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.
Diagrammet visar delfondens investeringsavkastning, uttryckt som en 
procentuell förändring av delfondens substansvärde från slutet av ett 
år till slutet av nästa. I allmänhet tar beräkningen av tidigare resultat 
hänsyn till alla pågående avgifter men inte inträdesavgiften. Om 
delfonden förvaltas mot ett riktmärke visas dess avkastning.

Klassen lanserades 2010.
Tidigare resultat beräknades i EUR.

CH0106027144
Riktmärke: LBMA guldpris EUR säkrat

Praktisk information
Depåbank
UBS Switzerland AG

Ansvarsförklaring
UBS Fund Management (Switzerland) AG kan hållas ansvarigt enbart på 
grundval av alla uttalanden i detta dokument som är vilseledande, felaktiga 
eller inkonsekventa med relevanta delar av prospektet med integrerat 
fondavtal.

Vidare information
Du kan få information om UBS ETF (CH) och dess tillgängliga 
andelsklasser, samt prospekt med integrerat fondavtal och de senaste 
års- och halvårsrapporterna, på tyska och gratis från 
fondförvaltningsbolaget, depåbanken. , fondens distributörer eller online 
på www.ubs.com/etf. Andra dokument finns också.

Andelsklassens valuta är EUR. Aktiekursen publiceras varje arbetsdag 
och är tillgänglig online påwww.ubs.com/etf.

Denna viktiga investerarinformation avser endast den angivna delfonden och inte 
någon av paraplyfondens övriga delfonder. Investerare har bara rätt till andel i 
tillgångarna och inkomsterna för den delfond där de innehar andelar. Varje 
delfond är endast ansvarig för sina egna skulder.

Denna delfond är godkänd och övervakad av den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG är auktoriserat i Schweiz och regleras av den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden (FINMA). Denna 
viktiga investerarinformation är korrekt per01. februari 2021.
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