Klíčové informace pro investora
Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto Fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto
informace jsou poskytovány ze zákona, k porozumění povahy investice do tohoto Fondu a souvisejícím rizikům.
Doporučujeme vám, abyste se s nimi seznámili a mohli tak učinit informované rozhodnutí o tom, zda investovat.
UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF, třída (USD) A-acc (ISIN:
LU0950674332) podfond UBS ETF SICAV
Tento fond je řízen UBS Fund Management (Lucembursko) S.A., součástí UBS AG.

Cíle a investiční politika
The UBS ETF - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
podfond poskytne podobnou expozici na komponenty jako MSCI
World Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net
Return) buďto skrze přímé investice do všech nebo téměř všech
cenných papírů a/nebo skrze využití derivátů, tam kde by to
nebylo možné nebo praktické napodobit Index skrze přímé
investice nebo za účelem zvýšení efektivity při sledování Indexu.
Expozice vůči Indexu skrze přímou replikaci může být ovlivněno
rebalančními náklady, zatímco expozice vůči Indexu skrze
deriváty může být ovlivněno náklady na obchodování derivátů.
Používání mimoburzovních (OTC) derivátů vyvolává riziko
spojené s protistranou, které je ovšem zmírněno záruční politikou
(SICAV) UBS ETF.

•

•

Investoři jiní než oprávnění účastníci nemohou upisovat akcie
přímo s UBS ETF SICAV, ale mohou akcie nakupovat a
prodávat využitím prostředníka na jedné z burz pro Třídu akcií
uvedených na webové stránce: www.ubs.com/etf. Přímé
zpětné odkupy jsou s UBS ETF SICAV možné každý pracovní
den v Lucembursku. Oprávnění účastníci mohou upisovat a
odkupovat akcie s UBS ETF SICAV v rámci podmínek, které
jsou shrnuty v příslušném souhlasu oprávněných účastníků.
Příjem fondu se nevyplácí, ale je reinvestován.

Podfond bude investovat své čisté výnosy převážně do
akcií, převoditelných cenných papírů, tržních peněžních
instrumentů, podílových závazků určené pro kolektivní
investování, vkladů u úvěrových institucí,
strukturovaných dluhopisů, obchodovatelných nebo
vypořádávaných na regulovaném trhu, a dalších
způsobilých aktiv v rámci prospektu.
Měnové zajišťování akciových Tříd může být v podfondu
také dostupné.
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Více o kategoriích rizikovosti
• Ukazatel rizika je založen na odhadnuté budoucí volatilitě
fondu. Metoda použita pro odhad záleží na typu Fondu a
historických datech.
• Historická výkonnost není spolehlivý indikátor budoucí
výkonnosti.

•
•

Podrobnější hmotné rizika

•

Fond může používat deriváty, které mohou snížit investorovo
riziko nebo zvýšit tržní riziko stejně jako potencionální ztráty
kvůli úpadku protistrany.

•

Každý fond ukazuje specifická rizika. Detailní a kompletní
seznam popisu rizik najdete v prospektu.

Přidělená kategorie rizika není neměnná a může se
postupem času měnit.
Nejnižší kategorie neznamená bezrizikovost.

Proč je tento fond v této kategorii?
Fond je v kategorii 6, protože volatilita výnosů je vysoká.
Fond investuje do kapitálu a proto může být vysoce volatilní. To
vyžaduje vysokou toleranci a způsobilost k riziku. Hodnota
jednotek může spadnou pod kupní cenu. Hodnota jednotky
může být ovlivněna měnovou fluktuací.

Referenční hodnota je duševním vlastnictvím poskytovatele indexu. Třída akcií není sponzorována či podporována poskytovatele
Indexu. Úplné znění vyloučení odpovědnosti je uvedeno v prospektu.

Poplatky
Poplatky slouží k úhradě nákladů podfondu, včetně nákladů na její veřejné nabízení a propagaci. Tyto poplatky snižují potenciální růst
investice.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po
uskutečnění investice¹
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek
Poplatky hrazené z podfondu v průběhu roku
Poplatky za správu
Poplatky hrazené z podfondu za zvláštních podmínek
Výkonnostní poplatek
¹
²

0.00%²
0.00%²
0.25%

Částka poplatků za správu vychází z nákladů za končící rok
2018. Tato částka se může každý rok měnit. Obecně se vylučuje:
• Transakční náklady portfolia, předpokládané v případě
vstupních nebo výstupních poplatků placené podfondem při
nákupu nebo prodeji jednotek jiných kolektivních investicí
podniku.
Pro více informací, prosím koukněte se na sekci o Fondu
v prospektu, který je dostupný na www.ubs.com/etf.

žádný

Maximum, které může být požadováno před samotnou investicí/ před
vyplacením investice.
Investoři, kteří obchodují na sekundárním trhu, budou platit poplatky stanovené
brokerem. Tyto poplatky jsou veřejné na burze, kde jsou akcie vystaveny a
obchodovány. Můžou být získaný od relevantního akciového brokera. Transakční
náklady Společnosti budou splatný autorizovaným účastníkem.

Dosavadní výkonnost

% return

Třída byla spuštěna v roce 2018. Fond byl spuštěn v roce 2011.

Historické data nejsou postačující k poskytnutí reprezentativního
ukazatele vývoje minulých období.

(USD) A-acc - LU0950674332
Referenční hodnota: MSCI World Socially Responsible 5% Issuer
Capped Index (čistý výnos)

Praktické informace
Depozitář
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Podrobnější informace
Informace o UBS ETF SICAV, dostupných tříd akcií, celý
prospekt, poslední roční i půlroční zprávy, ukazatel NAV a
portfolio aktiv, mohou být dodané Oprávněnou Protistranou
zdarma a to buďto od Správce Fondu, Centrálního správce,
Depozitáře, Fondového distributora nebo online na
www.ubs.com/etf.
Dodatečné informace jsou dostupné kvůli zákonu a předpisům
Lucemburska na následující stránce:
www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.
Kopie bude vystavena zdarma na požádání. Tyto dodatkové
informace zahrnují proces vyřizování stížností, strategie
uplatňována při hlasování ve Fondu, zamezení střetu zájmu,
aktuální politice Společnosti, včetně popisu výpočtu platového
odhodnocení a benefitů, totožnost osob zodpovědné za udělování
odměn a benefitů, včetně složení odměňovací komise a politiky, a
strategie provádění pokynů za nejlepších podmínek.
Jiní než oprávnění účastníci nemohou konvertovat své akcie do
akcií jiných tříd stejného subfondu, ani subfondu rozdílného.
Oprávnění účastníci mohou konvertovat své akcie za určitých
podmínek, které jsou detailně sepsány v příslušném souhlasu
oprávněných účastníků.
Měna Třídy akcie je USD. Cena akcie je zveřejněna každý
obchodní den a je dostupná online na www.ubs.com/etf.

Daňové předpisy
Zákony a předpisy v zemi vaší rezidence mohou ovlivnit vaší
investici. Pro podrobnější informace se obraťte na daňového
poradce.
Prohlášení odpovědnosti
UBS Fund Management (Lucembursko) S.A. může být
považován za odpovědného pouze na základě tvrzení
obsažených v tomto dokumentu, která jsou zavádějící, nepřesné
nebo nedůsledné a nesouhlasí s odpovídající části prospektu.

Tento fond je orgánem v Lucembursku a podléhá regulaci Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
UBS Fund Management (Lucembursko) S.A. je orgánem v Lucembursku a regulován dozorčím orgánem Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Toto Sdělení klíčových informací je aktuální k datu 7.2. 2019.

