Dokument med central information
Formål: Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet
er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at
forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det
lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt
Fondens navn:

Invesco Physical Gold ETC, Class A USD Commodity

ISIN:

IE00B579F325

Producent:

Invesco Physical Markets plc

Kompetent myndighed:

Central Bank of Ireland

Kontaktoplysninger:

pr. e-mail til Invest@invesco.com eller telefon på +44 020 3370 1100

Denne centrale information er korrekt pr. 10. august 2020.

Hvad dette produkt drejer sig om
Type:

Dette produkt er en fysisk understøttet børshandlet råvare. Dette er sikrede
certifikater med begrænset anvendelse.

Mål:

Invesco Physical Gold P-ETC søger at fastslå spotprisen på guld gennem
certifikater, som er sikret ved guldbarrer. Basisvalutaen er USD.

Tilsigtet
investor:

Dette produkt er beregnet til investorer, som er villige til at investere på
mellemlangt til langt sigt, og som planlægger at beholde deres investering i
mindst fem år. Investorer bør være parate til at acceptere en relativt stor risiko
for at miste deres oprindelige kapital for at få et højere potentielt afkast.

Udløb:

Dette produkt er tidsubegrænset. Udstederen har ret til at opsige produktet
under et begrænset antal omstændigheder som anført i prospektet.
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Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator
Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, hvilket er
1

2

3

4

5

Lavere risiko

!

6

7

Højere risiko

Risikoindikatoren forudsætter, at du
holder produktet i 5 år. Den faktiske
risiko kan variere betydeligt, hvis du
indløser på et tidligt stadium, og du vil
kunne få mindre tilbage.

"en middel" risikoklasse. Dette ansætter de mulige tab
fra fremtidige resultater til at ligge på et middel niveau,
og ringe markedsforhold vil kunne påvirke din mulighed
for at få et positivt afkast af din investering.
Hvis udstederen ikke kan betale det anførte afkast,
anvendes guldet til at tilbagebetale investorer. Investorer
har ikke noget krav på udstederens andre aktiver.

Den sammenfattende risikoindikator er en vejledning
vedrørende produkts risikoniveau sammenlignet med
andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at
der tabes penge på produktet på grund af bevægelser
i markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale
dig.

Resultatscenarier

Investering 10.000 $
1 år

3 år

Stressscenarie

5 år
(Anbefalet
besiddelsesperiode)

Scenarier
Hvad du vil kunne få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

$4.767,60 $5.900,05
-52,32%

-16,13%

$4.977,81
-13,02%

Ufordelagtigt
scenarie

Hvad du vil kunne få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

$8.999,18 $9.106,61
-10,01%
-3,07%

$9.593,65
-0,83%

Moderat
scenarie

Hvad du vil kunne få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

$10.728,19 $12.351,97
7,28%
7,29%

$14.221,52
7,30%

Gunstigt
scenarie

Hvad du vil kunne få tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

$12.796,99 $16.763,86
27,97%
18,79%

$21.094,35
16,10%

Denne tabel viser de penge, du vil kunne få tilbage i løbet af de næste 5 år (anbefalet holdeperiode) under forskellige
scenarier, forudsat at du investerer 10.000 $. De viste scenarier illustrerer, hvilke resultater din investering vil kunne give. Du
kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et skøn over fremtidige resultater baseret
på dokumentation fra tidligere om, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en nøjagtig indikator. Hvad du
får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet udvikler sig, og hvor længe du holder investeringen. Stresscenariet viser, hvad
du måtte få tilbage under ekstreme markedsforhold, og det tager ikke hensyn til den situationen, vi ikke kan betale dig. De
viste tal omfatter alle omkostningerne ved selve produktet, men indeholder muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til
din rådgiver eller distributør.
Tallene tager ikke hensyn til din personlige skattemæssige situation, hvilket også vil kunne påvirke, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Invesco Physical Markets ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Du risikerer et økonomisk tab, hvis producenten eller depositaren, JPMorgan Chase Bank, N.A., misligholder deres
forpligtelser.
Der findes ingen erstatnings- eller garantiordning, som kan modregne hele eller dele af dette tab.

Hvilke omkostninger er der?
Reduktionen i udbytte (RIY) viser, hvilken indflydelse de samlede omkostninger du betaler vil have på det investeringsafkast,
du måtte få. I de samlede omkostninger tages der hensyn til engangsbeløb, løbende og hermed forbundne omkostninger. De
her angivne beløb er de kumulative omkostninger for selve produktet i tre forskellige holdeperioder. De omfatter mulige
strafgebyrer udtræden før tid. Tallene forudsætter, at du investerer USD 10.000. Tallene er estimater og kan ændre sig i
fremtiden.
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Tabel 1: omkostninger over tid
Den person, der sælger til dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan muligvis opkræve andre omkostninger. Hvis det er
tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger og vise dig den indflydelse, som alle
omkostninger vil have på din investering over tid.

Investeringsscenarier (10.000 $)

Samlede omkostninger

Hvis du indløser Hvis du indløser
efter 1 år
efter halvdelen af anbefalet
periode på 5 år
(efter 3 år)
15,55
53,62

Indvirkning på afkast (RIY) pr. år

0,16%

0,16%

Hvis du indløser efter den
anbefalede periode på 5 år

102,74
0,16%

Tabel 2: Omkostningernes sammensætning
Tabellen nedenfor viser:



De forskellige omkostningstypers indvirkning hvert år på det investeringsafkast, du måtte få ved slutningen af den
anbefalede holdeperiode.
Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.
Indtrædelsesomkostninger 0,00%

Indvirkningen af de omkostninger, du betaler, når du
indtræder i din investering.
Dette er det maksimale
beløb, du vil komme til at betale, og beløbet kan være
lavere.

Udtrædelsesomkostninger

0,00%

Virkningen af omkostningerne ved at udtræde af din
investering,
når den forfalder.

Porteføljetransaktionsomkostninger

0,00%

Virkningen af omkostningerne ved vores køb og salg af
underliggende investeringer for produktet.

Andre løbende
omkostninger

0,16%

Virkningen af de omkostninger, vi tager hvert år for at
administrere
dine investeringer.

Præstationsgebyrer

0,00%

Dette produkt har ingen præstationsgebyrer.

Carried interests

0,00%

Dette produkt har ingen carried interests.

Engangsomkostninger

Regelmæssige omkostninger

Forbundne omkostninger

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet holdeperiode: 5 år
Dette produkt har ingen minimumsperiode, men er udformet med henblik på langsigtet investering; du bør være parat til at
beholde investeringen i mindst fem år. Du kan sælge dine aktier i produktet, uden sanktioner, på en hvilken som helst dag,
hvor bankerne normalt holder åbent i Irland.

Hvordan kan jeg klage?
Hvis du ønsker at klage over produktet eller adfærden hos producenten eller den person, der rådgiver om eller sælger
produktet, kan du indgive din klage på tre måder: 1) Du kan kontakte os pr. telefon på +44 020 3370 1100, så vil vi registrere
din klage og forklare, hvad du skal gøre. 2) Du kan indgive din klage pr. e-mail på Legaletf@invesco.com 3) Du kan sende din
klage skriftlig til ETC Legal Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY, UK.

Andre relevante oplysninger
Vi skal stille yderligere dokumentation til rådighed, f.eks. produktets seneste prospekt, års- og halvårsrapporter. Disse
dokumenter og anden produktinformation findes online på https://etf.invesco.com.
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