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

UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis, en delfond till UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) paraplyfond 
Denna delfond förvaltas av UBS Fund Management (Switzerland) AG, ett helägt dotterbolag till UBS Group AG.

Mål och investeringspolicy
Delfondens investeringsmål är att återspegla guldets resultat när den 
provision och avgifter som betalats av den har dragits av. För de 
säkrade delfonderna säkras den valutarisk som finns mellan 
fondvalutan och den amerikanska dollarn.
Delfonden investerar uteslutande i fysiskt guld. Detta tar normalt 
formen av standardstänger som väger cirka 12,5 kg, med en renhet på 
minst 995/1 000. Fondbolaget använder derivat endast för att säkra sig 
mot valutarisker.
Investerare kan köpa fondandelar direkt från emittenten (primär) eller 
genom handel på en börs (sekundärmarknad). Emission och inlösen av 
fondandelar av fondbolaget eller dess distributörer benämns 
primärmarknad. Köp eller försäljning av fondandelar via börsen benämns 
andrahandsmarknaden.
Distribution, även om investeringsstrategins natur är, förväntas inte 
faktiska utdelningar.

Risk- och belöningsprofil
Lägre risk

Typiskt lägre avkastning

Högre risk

Typiskt högre avkastning

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

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

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

5Hållbarhetskriterier beaktas inte vid val av index.
Hållbarhetsrisker är därför uteslutna på grund av delfondens 
investeringsmål.
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Ytterligare information om denna kategori
5Den tilldelade riskkategorin baseras på en uppskattning av delfondens framtid

prestanda. Metoden som används för denna uppskattning beror på både 
fondtyp och historiska data.

5Delfondens historiska resultat är ingen tillförlitlig indikator för framtiden
prestanda.

5Riskkategorifördelningen är inte statisk och kan variera över tiden.
5Allokering till den lägsta riskkategorin innebär inte att en investering

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

Riktmärket är indexleverantörens immateriella rättigheter. Andelsklassen är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Se fondens 
prospekt för fullständig friskrivning.
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Kostnader

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

Engångsavgifter som tas ut före och efter du investerar¹ 
Inträdesavgift

Deutfärdande av provisionerochinlösenprovisionersom anges här 
representerar maxbelopp. I vissa fall kan du betala mindre – kontakta din 
finansiella rådgivare för aktuella tillämpliga belopp.

5,00 %²
3,00 %²
3,00 %

Utgångsavgift

Konverteringsavgift
Depågående avgiftersom anges här uppstod under de senaste 12 
månaderna före utarbetandet av detta dokument. Denna siffra kan variera 
från år till år. Ej inkluderat är:
5Transaktionskostnader, förutom kostnaden för att köpa eller sälja enheter i andra mål

medel.

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

För mer information, se avgiftsavsnittet i fondens prospekt, som 
finns tillgängligt påwww.ubs.com/etf.ingen

¹ Detta är det maximala som kan tas ut av dina pengar innan du investerar och innan din 
avkastning betalas ut.

² Investerare som köper och säljer på andrahandsmarknaden betalar de avgifter som bestäms 
av deras aktiemäklare. Dessa avgifter publiceras av de börser där de omsatta aktierna är 
noterade och kan även erhållas från fondkommissionären.

Tidigare prestationer

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 löpande avgifter men inte inträdesavgiften. Om delfonden förvaltas 
mot ett jämförelseindex visas även dess avkastning.

Klassen lanserades 2010. Tidigare 
resultat beräknades i EUR.

CH0106027144
Benchmark: LBMA Guldpris EUR säkrad

Praktisk information
Depåbank
UBS Switzerland AG

Ansvarsutlåtande
UBS Fund Management (Switzerland) AG kan hållas ansvarigt enbart på 
grundval av påståenden i detta dokument som är vilseledande, felaktiga 
eller oförenliga med de relevanta delarna av prospektet med integrerat 
fondkontrakt.

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

Valutan för andelsklassen är EUR. Aktiekursen publiceras varje bankdag 
och finns tillgänglig online påwww.ubs.com/etf.

Denna basfakta för investerare avser endast den angivna delfonden och inte till 
någon av paraplyfondens övriga delfonder. Investerare har endast rätt till andelar i 
tillgångarna och inkomsterna i den delfond där de äger andelar. Varje delfond 
ansvarar endast för sina egna skulder.

Denna delfond är godkänd och övervakas 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 
nyckelinformation för investerare är korrekt per11 februari 2022.
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