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FaktabladFaktabladFaktabladFaktablad    
Syfte: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Syfte: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Syfte: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Syfte: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. 
Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga egenskaper, risker, kostnader, möjliga egenskaper, risker, kostnader, möjliga egenskaper, risker, kostnader, möjliga 
vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.    

 

ProduktnamnProduktnamnProduktnamnProduktnamn: Invesco Physical Gold ETC, IE00B579F325 (ISIN) 

PriipPriipPriipPriip----produktutvecklareproduktutvecklareproduktutvecklareproduktutvecklare: Invesco Physical Markets plc  

Irlands centralbank, Central Bank of Ireland, är behörig myndighet för Invesco Physical Markets plc vad gäller detta 
faktablad. 

Kontaktuppgifter:Kontaktuppgifter:Kontaktuppgifter:Kontaktuppgifter: 
+44 (0)20 3370 1100 
Invest@Invesco.com 
https://etf.invesco.com 

Faktabladet uppFaktabladet uppFaktabladet uppFaktabladet upprättades 7 april 2023.rättades 7 april 2023.rättades 7 april 2023.rättades 7 april 2023.    
  

Vad innebär produkten?Vad innebär produkten?Vad innebär produkten?Vad innebär produkten?    
Typ:Typ:Typ:Typ:    
Denna produkt är ett fysiskt backat börshandlat certifikat. 
De är säkerställda certifikat med begränsad regressrätt. 

Löptid:Löptid:Löptid:Löptid:    
Produktens slutliga förfallodag är den 31 december 2100. 
Produktutvecklaren har rätt att avsluta produkten under 
vissa begränsade omständigheter, enligt vad som anges i 
informationsbroschyren. 

Mål:Mål:Mål:Mål:    
Invesco Physical Gold ETC har som mål att tillhandahålla 
resultatet för spotpriset på guld via certifikat som 
säkerställts med guldtackor.  
Basvalutan är amerikanska dollar. 

 

Målgrupp:Målgrupp:Målgrupp:Målgrupp:    
Produkten är avsedd för investerare som är villiga att 
investera på lång sikt och som avser att behålla sin 
investering i minst 5 år. Investerare bör vara beredda att 
acceptera en relativt hög risk för att det ursprungligen 
investerade kapitalet går förlorat för att få högre möjlig 
avkastning. 
 

 
 

Vilka är riskerna och vad kan jag få för Vilka är riskerna och vad kan jag få för Vilka är riskerna och vad kan jag få för Vilka är riskerna och vad kan jag få för 
avkastning?avkastning?avkastning?avkastning?    
RiskindikatorRiskindikatorRiskindikatorRiskindikator    

 

 
Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 
år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser 
in investeringen i förtid och kan innebära att du får 
mindre tillbaka.  
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning 
om risknivån för denna produkt jämfört med andra 
produkter. Den visar hur troligt det är att produkten 
kommer att sjunka i värde på grund av 
marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan 
betala dig. 
Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en 
medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till 
följd av framtida resultat ligga på en medelnivå, och 
dåliga marknadsförhållanden kan påverka din möjlighet 
att få positiv avkastning på din investering. 
Var uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kanVar uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kanVar uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kanVar uppmärksam på valutarisken. I vissa fall kan    du du du du 
få betalningar i en annan valuta än din lokala valuta få betalningar i en annan valuta än din lokala valuta få betalningar i en annan valuta än din lokala valuta få betalningar i en annan valuta än din lokala valuta 
och den slutliga avkastningen du kommer att få kan och den slutliga avkastningen du kommer att få kan och den slutliga avkastningen du kommer att få kan och den slutliga avkastningen du kommer att få kan 
därför bero på växelkursen mellan de två valutorna. därför bero på växelkursen mellan de två valutorna. därför bero på växelkursen mellan de två valutorna. därför bero på växelkursen mellan de två valutorna. 
Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.    
För information om andra risker av väsentlig betydelse 
för produkten som inte beaktats i den sammanfattande 

riskindikatorn, läs produktens grundprospekt som finns på 
etf.invesco.com.  
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida 
marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar 
av din investering. 
 

Lägre riskLägre riskLägre riskLägre risk        Högre riskHögre riskHögre riskHögre risk

 1 2 3 4444    5 6 7 
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ResultatscenarierResultatscenarierResultatscenarierResultatscenarier    
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller 
distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Vad 
du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte 
förutsägas exakt.  

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de 
senaste 10 åren. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. 

 

Rekommenderad innehavstid: 5 årRekommenderad innehavstid: 5 årRekommenderad innehavstid: 5 årRekommenderad innehavstid: 5 år    

    Investering: 10.000 USDInvestering: 10.000 USDInvestering: 10.000 USDInvestering: 10.000 USD        

ScenarierScenarierScenarierScenarier    
Om du löser in efter 1 årOm du löser in efter 1 årOm du löser in efter 1 årOm du löser in efter 1 år    

Om du löser in efter 5 årOm du löser in efter 5 årOm du löser in efter 5 årOm du löser in efter 5 år    
(rekommenderad innehavstid)(rekommenderad innehavstid)(rekommenderad innehavstid)(rekommenderad innehavstid)    Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller 

delar av din investering.delar av din investering.delar av din investering.delar av din investering.    

StressStressStressStress    Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 

Genomsnittlig avkastning per år 

4.050 USD4.050 USD4.050 USD4.050 USD    

-59,53 % 

4.050 USD4.050 USD4.050 USD4.050 USD    

-16,53 % 

NegativtNegativtNegativtNegativt¹¹¹¹    Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 
Genomsnittlig avkastning per år 

7.490 USD7.490 USD7.490 USD7.490 USD    

-25,07 % 

7.960 USD7.960 USD7.960 USD7.960 USD    

-4,45 % 

NeutraltNeutraltNeutraltNeutralt²²²²    Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 
Genomsnittlig avkastning per år 

10.030 USD10.030 USD10.030 USD10.030 USD    

0,34 % 

13.190 USD13.190 USD13.190 USD13.190 USD    

5,69 % 

PositivtPositivtPositivtPositivt³³³³    Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnaderVad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 
Genomsnittlig avkastning per år 

13.730 USD13.730 USD13.730 USD13.730 USD    

37,34 % 

17.650 USD17.650 USD17.650 USD17.650 USD    

12,03 % 

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2013 och januari 2018.  
² Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2016 och juni 2021.  
³ Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2015 och juli 2020. 
 

Vad händer om Invesco Physical Markets PLC inte kan göra några utbetalningar?Vad händer om Invesco Physical Markets PLC inte kan göra några utbetalningar?Vad händer om Invesco Physical Markets PLC inte kan göra några utbetalningar?Vad händer om Invesco Physical Markets PLC inte kan göra några utbetalningar?    
Du kan drabbas av ekonomisk förlust om produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet, JPMorgan Chase Bank, N.A., inte 
kan uppfylla sina åtaganden.  

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.   

Vilka är kostnaderna?Vilka är kostnaderna?Vilka är kostnaderna?Vilka är kostnaderna? 
Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga 
informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. 

Kostnader över tidKostnader över tidKostnader över tidKostnader över tid    

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror 
på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är 
baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.  

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de 
andra innehavstiderna har vi antagit att Fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 
10.000 USD investeras. 
 

Investering: 10.000 USDInvestering: 10.000 USDInvestering: 10.000 USDInvestering: 10.000 USD    Om du löser in efter 1 årOm du löser in efter 1 årOm du löser in efter 1 årOm du löser in efter 1 år    Om du löser in efter 5 årOm du löser in efter 5 årOm du löser in efter 5 årOm du löser in efter 5 år    

Totala kostnaderTotala kostnaderTotala kostnaderTotala kostnader    12 USD 77 USD 

Årliga kostnadseffekter (*)Årliga kostnadseffekter (*)Årliga kostnadseffekter (*)Årliga kostnadseffekter (*)    0,1 % 0,1 % 

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du 
löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,8 % före 
kostnader och 5,7 % efter kostnader. 
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KostnadssammansättningKostnadssammansättningKostnadssammansättningKostnadssammansättning    
 

Engångskostnader vid teckning eller inlösenEngångskostnader vid teckning eller inlösenEngångskostnader vid teckning eller inlösenEngångskostnader vid teckning eller inlösen    Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 
årårårår    

TeckningskostnaderTeckningskostnaderTeckningskostnaderTeckningskostnader    
Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer 
produkten till dig kan komma att göra det. 0 USD 

InlösenkostnaderInlösenkostnaderInlösenkostnaderInlösenkostnader    
Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer 
produkten till dig kan komma att göra det. 

0 USD 

Löpande kostnader som Löpande kostnader som Löpande kostnader som Löpande kostnader som tas ut varje årtas ut varje årtas ut varje årtas ut varje år    
Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 
årårårår    

Förvaltningsavgifter och andra Förvaltningsavgifter och andra Förvaltningsavgifter och andra Förvaltningsavgifter och andra 
administrationsadministrationsadministrationsadministrations----    eller eller eller eller 
driftskostnaderdriftskostnaderdriftskostnaderdriftskostnader    

0,12 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på 
faktiska kostnader under det senaste året. 

12 USD 

TransaktionskostnaderTransaktionskostnaderTransaktionskostnaderTransaktionskostnader    
Vi tar inte ut några transaktionskostnader för att köpa och sälja produktens 
underliggande investeringar. 0 USD 

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheterExtra kostnader som tas ut under särskilda omständigheterExtra kostnader som tas ut under särskilda omständigheterExtra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter    
Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 Om du löser in efter 1 
årårårår    

Resultatrelaterade avgifterResultatrelaterade avgifterResultatrelaterade avgifterResultatrelaterade avgifter    Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. 0 USD 

 

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?    
Rekommenderad innehavstid: 5 årRekommenderad innehavstid: 5 årRekommenderad innehavstid: 5 årRekommenderad innehavstid: 5 år    

Denna produkt har ingen kortast tillåtna innehavstid, men vi har valt 5 år som rekommenderad innehavstid då 
produkten investerar på lång sikt. Du bör därför vara beredd att behålla investeringsprodukten i minst 5 år.  

Du kan sälja dina andelar i produkten under denna period, förutsatt att du uppfyller vissa kriterier som framgår av 
informationsbroschyren, eller innehar investeringen längre. Om du säljer hela eller delar av din investering inom 5 år 
är det mindre sannolikt att produkten kommer att uppnå sina mål. Du kommer emellertid inte att ådra dig ytterligare 
kostnader genom att göra detta. 

 

Hur kan jag klaga?Hur kan jag klaga?Hur kan jag klaga?Hur kan jag klaga?    
Om du har ett klagomål på produkten eller på hur produktutvecklaren eller den person som ger råd om eller säljer 
produkten uppträder kan du framföra detta på ett av följande tre sätt:  

1) Du kan ringa oss på +44 020 3370 1100, så registrerar vi ditt klagomål och förklarar för dig hur du ska gå tillväga.  
2) Du kan skicka in ditt klagomål via e-post till Legaletf@invesco.com  
3) Du kan skicka ditt klagomål skriftligen till ETF Legal Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 Portman 
Square, London W1H 6LY, Storbritannien. 

 

Övrig relevant informationÖvrig relevant informationÖvrig relevant informationÖvrig relevant information    
Ytterligare information:Ytterligare information:Ytterligare information:Ytterligare information: Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare information, däribland fondens 
informationsbroschyr, den senaste årsberättelsen och efterföljande delårsrapporter. Dessa dokument och övrig 
praktisk information finns att tillgå utan kostnad på etf.invesco.com (välj land och klicka dig fram till Library).  

Tidigare resultat:Tidigare resultat:Tidigare resultat:Tidigare resultat: Du kan se andelsklassens tidigare resultat som täcker perioden från andelsklassens start och upp till 
maximalt tio år på vår webbplats, på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 

Tidigare reTidigare reTidigare reTidigare resultatscenarier:sultatscenarier:sultatscenarier:sultatscenarier: Du kan se andelsklassens tidigare resultatscenarier för de senaste tolv månaderna på vår 
webbplats, på https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 


