
Kľúčové informácie pre investorov
Tento dokument poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto podfonde. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie sú 
vyžadované zákonom, aby ste pochopili podstatu a riziká investovania do tohto podfondu. Odporúča sa prečítať si ho, aby ste sa 
mohli informovane rozhodnúť, či investovať.

UBS ETF (CH) - zlato (EUR) zaistené (EUR) A-dis, podfond zastrešovacieho fondu UBS ETF (CH) (ISIN: CH0106027144)
Tento podfond je spravovaný spoločnosťou UBS Fund Management (Švajčiarsko) AG, 100% dcérskou spoločnosťou spoločnosti UBS Group AG.

Ciele a investičná politika
Investičným cieľom podfondu je odrážať výkonnosť zlata po odpočítaní 
provízie a poplatkov, ktoré hradí. Pre zaistené podfondy je zabezpečené 
menové riziko, ktoré existuje medzi menou fondu a americkým dolárom.

Podfond investuje výlučne do fyzického zlata. To má obvykle formu 
štandardných tyčí s hmotnosťou približne 12,5 kg a čistotou najmenej 995/1 
000. Správcovská spoločnosť používa deriváty výlučne na zabezpečenie proti 
menovým rizikám.
Investori môžu nakupovať podielové listy priamo od emitenta (primárny) alebo 
obchodom na burze cenných papierov (sekundárny trh). Vydanie a vyplatenie 
podielových listov správcovskou spoločnosťou alebo jej distribútormi sa označuje 
ako primárny trh. Nákup alebo predaj podielových listov prostredníctvom burzy 
cenných papierov sa označuje ako sekundárny trh.

Distribučné, aj keď vzhľadom na povahu investičnej stratégie skutočné
distribúcie sa neočakávajú.

Profil rizika a výnosov
Nižšie riziko

Spravidla nižšia návratnosť

Vyššie riziko

Spravidla vyššia návratnosť

Ďalšie závažné riziká:
5 Podfond môže používať deriváty, ktoré môžu znížiť riziká investorov 

alebo spôsobiť ďalšie riziká (vrátane rizika straty v dôsledku bankrotu 
protistrany).

5 Každý podfond je vystavený špecifickým rizikám. Podrobný a 
komplexný opis týchto rizík je uvedený v prospekte.

5 Pri výbere indexu sa neberú do úvahy kritériá udržateľnosti. Riziká 
trvalej udržateľnosti sú preto vylúčené z dôvodu investičného cieľa 
podfondu.
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Ďalšie informácie o tejto kategórii
5 Priradená kategória rizika je založená na odhade budúcej výkonnosti 

podfondu. Metóda použitá pri tomto odhade závisí od typu fondu aj 
historických údajov.

5 Historická výkonnosť podfondu nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej 
výkonnosti.
5 Pridelenie kategórie rizika nie je statické a môže sa časom meniť.
5 Pridelenie do kategórie s najnižším rizikom neznamená, že investícia do 

tohto podfondu je bez rizika.
Prečo je podfond v tejto kategórii?
Podfond je v rizikovej kategórii 5, pretože volatilita jeho výnosov je vysoká. 
Podfond investuje do komodít, a preto môže podliehať veľkým výkyvom 
hodnoty. Na základe minulých skúseností je síce korelácia medzi komoditami 
a tradičnými triedami aktív iba malá alebo dokonca negatívna, avšak nie je 
možné poskytnúť záruku, že hodnota jednotky neklesne pod kúpnu cenu. To 
si vyžaduje zodpovedajúcu toleranciu rizika a kapacitu. Hodnotu jednotky 
môžu ovplyvňovať fluktuácie meny.

Referenčná hodnota je duševným vlastníctvom poskytovateľa indexu. Trieda akcií nie je sponzorovaná ani podporovaná poskytovateľom indexu. Úplné vylúčenie 
zodpovednosti nájdete v prospekte fondu.



Poplatky
Poplatky a iné zaplatené poplatky sa používajú na financovanie priebežnej správy a starostlivosti o aktíva fondu, ako aj marketingu a distribúcie fondu.
Jednotky. Akékoľvek vzniknuté náklady znížia potenciálne výnosy investora.

Jednorazové poplatky účtované pred a po investovaní¹
Vstupné

The vydávanie provízií a umorovacie provízie tu uvedené predstavujú 
maximálne sumy. V niektorých prípadoch môžete platiť menej - aktuálne 
príslušné sumy získate od svojho finančného poradcu.

5,00% ²
3,00% ²
3,00%

Výstupný poplatok

Poplatok za premenu
The priebežné poplatky tu uvedené sú založené na výdavkoch za finančný 
rok končiaci sa v júni 2020. Tento údaj sa môže každý rok líšiť. Nie sú 
zahrnuté:
5 Transakčné náklady, s výnimkou nákladov na nákup alebo predaj podielov v iných cieľových 
fondoch.

Poplatky hradené z podfondu viac ako rok
Priebežné poplatky 0,23%
Poplatky hradené triedou za určitých špecifických podmienok
Výkonnostný poplatok

Viac informácií nájdete v časti o poplatkoch v prospekte fondu, 
ktorý je k dispozícii na adrese www.ubs.com/etf.žiadny

¹ Toto je maximum, ktoré je možné vziať z vašich peňazí predtým, ako investujete a
pred vyplatením vášho návratu.

² Investori nakupujúci a predávajúci na sekundárnom trhu platia poplatky stanovené ich
obchodník s cennými papiermi. Tieto poplatky zverejňujú burzy cenných papierov, na ktorých sú kótované 
obchodované akcie, a je možné ich získať aj od obchodníka s cennými papiermi.

Minulé vystúpenie
Minulé výsledky nie sú zárukou budúcej výkonnosti.
Graf zobrazuje investičné výnosy podfondu vyjadrené ako percentuálna zmena 
čistej hodnoty aktív podfondu od konca jedného roka do konca nasledujúceho 
roku. Vo všeobecnosti výpočet minulej výkonnosti zohľadňuje všetky priebežné 
poplatky, nie však vstupné. Ak je podfond spravovaný v porovnaní s referenčnou 
hodnotou, zobrazuje sa aj jeho návratnosť.

Trieda bola zahájená v roku 2010.

Minulá výkonnosť bola vypočítaná v EUR.

CH0106027144
Benchmark: LBMA Gold Cena zaistená v EUR

Praktické informácie
Depozitná banka
UBS Switzerland AG

Vyhlásenie o zodpovednosti
Spoločnosť UBS Fund Management (Switzerland) AG môže niesť zodpovednosť 
výlučne na základe vyhlásenia obsiahnutého v tomto dokumente, ktoré je 
zavádzajúce, nepresné alebo nezlučiteľné s príslušnými časťami prospektu so 
zmluvou o integrovanom fonde.

Ďalšie informácie
Informácie o UBS ETF (CH) a jeho dostupných triedach podielov, ako aj 
prospekt so zmluvou o integrovanom fonde a najnovšími výročnými a 
polročnými správami môžete získať v nemčine a bezplatne od 
správcovskej spoločnosti, depozitnej banky. , distribútori fondu alebo 
online na www.ubs.com/etf. K dispozícii sú aj ďalšie dokumenty.

Mena triedy akcií je EUR. Cena akcií je zverejnená každý pracovný deň a 
je k dispozícii online na adresewww.ubs.com/etf.

Tieto kľúčové informácie pre investorov sa týkajú iba uvedeného podfondu a nie 
žiadneho z ďalších podfondov zastrešujúceho fondu. Investori majú nárok iba na 
podiel na aktívach a výnosoch podfondu, v ktorom majú podielové listy. Každý 
podfond zodpovedá iba za svoje vlastné záväzky.

Tento podfond je schválený a kontrolovaný Švajčiarskym orgánom dohľadu nad finančným trhom (FINMA).
Spoločnosť UBS Fund Management (Switzerland) AG je autorizovaná vo Švajčiarsku a regulovaná Švajčiarskym úradom pre dohľad nad finančným trhom (FINMA). Tieto kľúčové 
informácie pre investorov sú presné ako k1. februára 2021.
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