Nøkkelinformasjon
Formål: Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke
markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt og skal hjelpe deg med å forstå produktets
egenskaper og risikoen, kostnadene, potensielle gevinster og tap forbundet med det, samt gjøre det
lettere for deg å sammenligne det med andre produkter.

Produkt
Fondets navn:

Invesco Physical Gold ETC, Class A USD Commodity

ISIN:

IE00B579F325

Produsent:

Invesco

Kompetent myndighet:

Financial Conduct Authority

Kontaktinformasjon:

per e-post til Legaletf@invesco.com eller per telefon på
+44 020 3370 1100

Denne nøkkelinformasjonen er korrekt per 17. desember 2018.

Hva er dette produktet?
Type:

Dette produktet er et omsettelig instrument med en fysisk råvare som
underliggende aktivum. Dette er sikrede sertifikater med begrenset regressrett.

Mål:

Invesco Physical Gold P-ETC har som mål å følge utviklingen til spotprisen på
gull gjennom sertifikater sikret med fysisk gull. Basisvalutaen er USD.

Investormålg
ruppe:

Dette produktet er ment for investorer som er villige til å investere på
mellomlang og lang sikt, og som planlegger å beholde investeringen i minst 5
år. Investorene bør være forberedt på å ta en relativt høy risiko for tap av sin
opprinnelige kapital for å få høyere potensiell avkastning.

Løpetid:

Dette produktet løper uten tidsbegrensning. Utstederen har rett til å avslutte
produktet i et begrenset antall situasjoner, som angitt i prospektet.
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Hva er risikoen, og hvilken avkastning kan jeg oppnå?
Risikoindikator
1

2

3

på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i
stand til å betale deg.
4

Lavere risiko

5

6

7

Høyere risiko

Risikoindikatoren forutsetter
beholder produktet i 5 år. Den
risikoen kan variere betydelig
løser inn investeringen på et
tidspunkt, og du kan få mindre tilbake.

!

at du
faktiske
hvis du
tidligere

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, en kategori
som innebærer «middels» risiko. Denne vurderer
potensialet for fremtidige tap til å være på et middels nivå,
og dårlige markedsforhold kan påvirke muligheten for at
du får en positiv avkastning på investeringen.
Hvis utstederen ikke kan betale den spesifiserte
avkastningen, vil gullet bli brukt til å betale investorene
tilbake. Investorene vil ikke ha krav på noen av
utstederens øvrige eiendeler.

Risikoindikatoren er en veiledning som lar deg vurdere
dette produktets risiko i forhold til andre produkter. Den
viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger
Avkastningsscenarioer
Investering $10 000
1 år

3 år

Stresscenario

5 år
(anbefalt
investeringsperiode)

Scenarioer
Hva du kan få tilbake etter kostnader $5.742,98

$5.997,84

Gjennomsnittlig avkastning hvert år

-42,57 %

-15,67 %

-12,64 %

Ufordelaktig
scenario

Hva du kan få tilbake etter kostnader $8.104,67
Gjennomsnittlig avkastning hvert år
-18,95 %

$6.633,35
-12,79 %

$5.648,80
-10,79 %

Moderat
scenario

Hva du kan få tilbake etter kostnader $9.639,74
Gjennomsnittlig avkastning hvert år
-3,60 %

$8.960,69
-3,59 %

$8.329,48
-3,59 %

Fordelaktig
scenario

Hva du kan få tilbake etter kostnader $11.471,88 $12.111,26
Gjennomsnittlig avkastning hvert år
14,72 %
6,59 %

$12.289,06
4,21 %

$5.089,40

Tabellen viser hvor mye penger du kan få tilbake over de neste 5 årene (anbefalt investeringsperiode) under ulike scenarioer, forutsatt at du
investerer EUR 10 000. De ulike scenarioene illustrerer hvordan investeringen din kan utvikle seg. Du kan sammenligne disse med scenarioer for
andre produkter. De presenterte scenarioene er et estimat på fremtidig utvikling basert på historiske tall for hvordan verdien av denne investeringen
varierer, og er ikke en nøyaktig indikator. Hvor mye du får, avhenger av hvordan markedet utvikler seg, og hvor lenge du beholder investeringen.
Stresscenarioet viser hva du kan forvente å få tilbake under ekstreme markedsforhold, og det tar ikke hensyn til situasjoner der vi ikke er i stand til å
betale deg. Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene knyttet til selve produktet, men omfatter ikke nødvendigvis alle kostnadene du betaler til
rådgiver eller distributør.
Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva skjer dersom Invesco Physical Markets ikke er i stand til å betale investorer tilbake?
Du kan lide et økonomisk tap dersom produsenten eller depotmottakeren, JPMorgan Chase Bank, N.A., skulle misligholde sine
forpliktelser.
Det finnes ingen kompensasjons- eller garantiordning som kan kompensere for hele eller deler av dette tapet.

Hva er kostnadene?
Avkastningsreduksjonen (RIY) viser hvilken innvirkning de totale kostnadene du betaler, vil ha på investeringsavkastningen du kan få.
De totale kostnadene tar hensyn til engangskostnader samt løpende og andre kostnader. Beløpene som vises her, er kumulative
kostnader for selve produktet for tre forskjellige investeringsperioder. De inkluderer eventuelle gebyrer ved tidlig innløsning. Tallet
forutsetter at du investerer USD 10 000. Tallene er estimater og kan endres i fremtiden.
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Tabell 1: Kostnader over tid
Personen som selger eller gir deg råd om dette produktet, vil kanskje kreve ytterligere gebyrer fra deg. I så fall vil denne personen gi
deg informasjon om disse gebyrene og vise deg hvilken innvirkning de totale gebyrene vil ha på investeringen over tid.
Investeringsscenarioer (EUR 10 000)

Ved innløsning etter 1 år

Totale kostnader

23,57

Innvirkning på avkastning (RIY) per år

0,24 %

Ved innløsning etter halve
Ved innløsning etter den
den anbefalte perioden på 5 anbefalte perioden på 5 år
år (etter 3 år)
65,56
101,32
0,24 %

0,24 %

Tabell 2: Kostnadssammensetning
Tabellen under viser:

 den årlige effekten av de ulike typene kostnader på investeringsavkastningen du kan få ved slutten av den anbefalte
investeringsperioden
 betydningen av de ulike kostnadskategoriene

Tegningsgebyrer

0,00 %

Effekten av gebyrene du betaler når du inngår investeringen.
[Dette er det maksimale du kommer til å betale, og du må
kanskje betale mindre.]

Innløsningsgebyrer

0,00 %

Effekten av kostnadene ved å løse inn investeringen ved dens
utløp.

Transaksjonskostna
der

0,00 %

Effekten av kostnadene vi har ved kjøp og salg av de
underliggende investeringene for produktet.

Andre løpende
kostnader

0,24 %

Effekten av kostnadene vi krever hvert år for å forvalte
investeringene dine.

Resultatavhengig
forvaltningshonorar

0,00 %

Dette produktet har ingen form for resultatavhengig
forvaltningshonorar.

«Carried interest»

0,00 %

Dette produktet har ingen «carried interests».

Engangsgebyrer

Løpende kostnader

Andre kostnader

Hvor lenge bør jeg beholde investeringen, og kan jeg ta pengene mine ut tidligere enn dette?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år
Dette produktet har ingen obligatorisk minimumsperiode, men er beregnet for langsiktig investering. Du bør være forberedt på å
beholde investeringen i minst 5 år. Du kan selge andelene dine i produktet uten gebyr på en hvilken som helst dag bankene er åpne
for vanlig virksomhet i Irland.

Hvordan kan jeg klage?
Hvis du har klager på produktet eller på produsenten eller en rådgiver, eller i forbindelse med salg av produktet, kan du innlevere
klagen din på en av tre måter: (1) Du kan kontakte oss på telefon på +44 020 3370 1100, slik at vi kan registrere klagen din og forklare
deg hva du bør gjøre. (2) Du kan registrere klagen din ved å sende en e-post til Legaletf@invesco.com. (3) Du kan sende klagen din
skriftlig til ETC Legal Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY, Storbritannia.
Vi er pålagt å gi deg ytterligere dokumentasjon, for eksempel produktets siste prospekt og års- og halvårsrapporter. Disse
dokumentene og annen produktinformasjon er tilgjengelig online på https://www.powersharesetf.com
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