
Ključni podatki za vlagatelje
Ta dokument vam ponuja ključne informacije za vlagatelje o tem podskladu. Ni tržno gradivo. Podatke zahteva zakon, 
da vam pomagajo razumeti naravo in tveganja vlaganja v ta podsklad. Svetujemo vam, da ga preberete, da se boste 
lahko informirano odločili, ali boste vlagali.

UBS ETF (CH) – Zlato (EUR) varovano (EUR) A-dis, podsklad krovnega sklada UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144) Ta 
podsklad upravlja UBS Fund Management (Switzerland) AG, hčerinska družba UBS Group AG v 100-odstotni lasti.

Cilji in naložbena politika
Naložbeni cilj podsklada je odražati uspešnost zlata, ko so provizije in 
stroški, ki jih je plačal, odšteti. Za varovane podsklade je valutno 
tveganje, ki obstaja med valuto sklada in ameriškim dolarjem, 
zavarovano.
Podsklad vlaga izključno v fizično zlato. To je običajno v obliki standardnih 
palic, ki tehtajo približno 12,5 kg, s čistostjo najmanj 995/1000. Družba za 
upravljanje uporablja izvedene finančne instrumente izključno za varovanje 
pred valutnimi tveganji.
Vlagatelji lahko kupijo enote sklada neposredno od izdajatelja (primarni) 
ali s trgovanjem na borzi (sekundarni trg). Izdaja in odkup enot 
premoženja sklada s strani družbe za upravljanje ali njenih distributerjev 
se imenuje primarni trg. Nakup ali prodaja enot premoženja sklada preko 
borze se imenuje sekundarni trg.
Distribucija, čeprav glede na naravo naložbene strategije dejanskih 
distribucij ni pričakovati.

Profil tveganja in nagrad
Nižje tveganje

Običajno nižji donos

Večje tveganje

Običajno višji donos
Nadaljnja materialna tveganja:
5Podsklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente, ki lahko zmanjšajo tveganja vlagateljev ali dajo

povečati dodatna tveganja (vključno s tveganjem izgube zaradi stečaja 
nasprotne stranke).

5Vsak podsklad je izpostavljen posebnim tveganjem. Podroben in izčrpen
opis teh tveganj je na voljo v prospektu.

5Pri izbiri indeksa se merila trajnosti ne upoštevajo.
Tveganja trajnosti so zato izključena zaradi naložbenega cilja 
podsklada.
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Dodatne informacije o tej kategoriji
5Dodeljena kategorija tveganja temelji na oceni prihodnosti podsklada

izvedba. Metoda, uporabljena za to oceno, je odvisna od vrste 
sklada in preteklih podatkov.

5Preteklo poslovanje podsklada ni zanesljiv kazalnik za prihodnost
izvedba.

5Razporeditev kategorij tveganja ni statična in se lahko sčasoma spreminja.
5Razporeditev v kategorijo najnižjega tveganja ne pomeni naložbe

v tem podskladu je brez tveganja.

Zakaj je podsklad v tej kategoriji?
Podsklad je v kategoriji tveganja 5, ker je volatilnost njegovih donosov 
visoka. Podsklad vlaga v surovine in je zato lahko izpostavljen velikim 
nihanjem vrednosti. Na podlagi preteklih izkušenj, čeprav je korelacija 
med blagom in tradicionalnimi razredi sredstev le majhna ali celo 
negativna, ni mogoče dati nobenega zagotovila, da vrednost enote ne bo 
padla pod nabavno ceno. To zahteva ustrezno toleranco tveganja in 
zmogljivost. Na vrednost enote lahko vplivajo nihanja valut.

Merilo uspešnosti je intelektualna lastnina ponudnika indeksov. Ponudnik indeksa ne sponzorira ali potrdi razreda delnic. Za popolno zavrnitev odgovornosti 
si oglejte prospekt sklada.
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Stroški
Plačane pristojbine in druge dajatve se uporabljajo za financiranje tekočega upravljanja in skrbništva premoženja sklada ter trženja in distribucije enot sklada. Vsi 
nastali stroški bodo zmanjšali potencialne donose vlagatelja.

Enkratni stroški pred in po vlaganju¹ Vstopnina Theizdajanje provizijinodkupne provizijetukaj navedeni najvišji zneski. V 
nekaterih primerih boste morda plačali manj – za trenutne veljavne zneske 
se posvetujte s svojim finančnim svetovalcem.

5,00 %²
3,00 %²
3,00 %

Izstopno polnjenje

Pristojbina za pretvorbo
Thetekoči stroškiso nastali v zadnjih 12 mesecih pred pripravo tega 
dokumenta. Ta številka se lahko iz leta v leto razlikuje. Niso vključeni:

5Transakcijski stroški, razen stroškov nakupa ali prodaje enot v drugem cilju
sredstev.

Stroški, vzeti iz podsklada v enem letu 
Trenutni stroški 0,23 %
Stroški, vzeti iz razreda pod določenimi posebnimi pogoji 
Pristojbina za uspešnost

Za več informacij si oglejte razdelek o stroških v prospektu 
sklada, ki je na voljo nawww.ubs.com/etf.nobenega

¹ To je največ, ki bi ga lahko vzeli iz vašega denarja, preden vložite in preden se 
izplača vaš donos.

² Vlagatelji, ki kupujejo in prodajajo na sekundarnem trgu, plačajo pristojbine, ki jih določi njihov 
borzni posrednik. Te provizije objavijo borze, na katerih kotirajo delnice, s katerimi se trguje, in 
jih je mogoče dobiti tudi pri borznem posredniku.

Pretekli nastop
Pretekli rezultati niso zagotovilo za uspešnost v prihodnosti.

Grafikon prikazuje donos naložb podsklada, izražen kot odstotna 
sprememba čiste vrednosti sredstev podsklada od konca enega leta do 
konca naslednjega. Na splošno izračun pretekle uspešnosti upošteva 
vse tekoče stroške, ne pa vstopne stroške. Če se podsklad upravlja 
glede na referenčno vrednost, je prikazan tudi njegov donos.

Razred je bil uveden leta 2010. Pretekla 

uspešnost je bila izračunana v EUR.

CH0106027144
Referenčno merilo: LBMA Gold Cena EUR zavarovana

Praktične informacije
Skrbniška banka
UBS Switzerland AG

Izjava o odgovornosti
UBS Fund Management (Switzerland) AG je lahko odgovoren izključno 
na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna 
ali neskladna z ustreznimi deli prospekta z integrirano pogodbo o 
skladu.

Nadaljne informacije
Informacije o UBS ETF (CH) in njegovih razpoložljivih razredih delnic ter 
prospekt z integrirano skladsko pogodbo in najnovejša letna in polletna 
poročila lahko dobite v nemščini in brezplačno pri družbi za upravljanje 
sklada, skrbniški banki. , distributerji sklada ali na spletu na
www.ubs.com/etf. Na voljo so tudi drugi dokumenti.

Valuta razreda delnic je EUR. Cena delnice je objavljena vsak delovni dan 
in je dostopna na spletuwww.ubs.com/etf.

Te ključne informacije za vlagatelje se nanašajo samo na določen podsklad in ne na 
katerega koli drugega podsklada krovnega sklada. Vlagatelji so upravičeni le do 
deleža v sredstvih in prihodkih podsklada, v katerem imajo enote premoženja. Vsak 
podsklad je odgovoren samo za svoje obveznosti.

Ta podsklad odobri in nadzira švicarski organ za nadzor finančnega trga (FINMA).
UBS Fund Management (Switzerland) AG ima dovoljenje v Švici in ga ureja švicarski organ za nadzor finančnega trga (FINMA). Ti ključni 
podatki za vlagatelje so točni kot ob11. februar 2022.
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