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ProductProductProductProduct    

Fondsnaam:Fondsnaam:Fondsnaam:Fondsnaam:            Invesco Physical Gold GBP Hedged ETCInvesco Physical Gold GBP Hedged ETCInvesco Physical Gold GBP Hedged ETCInvesco Physical Gold GBP Hedged ETC    

ISIN:ISIN:ISIN:ISIN:   XS2183935605 

Ontwikkelaar:Ontwikkelaar:Ontwikkelaar:Ontwikkelaar:   Invesco Physical Markets plc  

    

Bevoegde autoriteit:Bevoegde autoriteit:Bevoegde autoriteit:Bevoegde autoriteit:   Central Bank of Ireland 

    

Contactgegevens:Contactgegevens:Contactgegevens:Contactgegevens:   via e-mail aan Invest@invesco.com of telefonisch op +44 (0)20 3370 
1100  

Deze essentiële informatie is opgesteld op 31 december 2021.  

LetLetLetLet    opopopop: U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen : U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen : U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen : U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen 
is.is.is.is. 

 

Wat is dit voor een product?Wat is dit voor een product?Wat is dit voor een product?Wat is dit voor een product?    

Soort:Soort:Soort:Soort:    Dit is een fysiek gedekt, op de beurs verhandeld certificaat (ETC). Het zijn 
gedekte certificaten met beperkt regres ('limited recourse'). 

Doelstellingen:Doelstellingen:Doelstellingen:Doelstellingen:    De Invesco Physical Gold P-ETC heeft als doel om de prestaties van de 
spotkoers voor goud te leveren door middel van certificaten die gedekt 
worden door goudbaren. 

Het product omvat ook een afdekking van het wisselkoersrisico om de 
blootstelling van de certificaten aan schommelingen in de wisselkoersen 
tussen de GBP en USD te verminderen. De USD is de valuta waarin het 
onderliggende edelmetaal doorgaans is genoteerd. 

De basisvaluta is GBP. 

Doelgroep:Doelgroep:Doelgroep:Doelgroep:    Dit product is bedoeld voor beleggers die (i) voldoende kennis en ervaring 
hebben om een zinvolle afweging te maken van de voordelen en risico's 
van belegging in de certificaten; (ii) een gemiddelde tot lange 
beleggingshorizon hebben; en (iii) de financiële middelen hebben om alle 
risico's in verband met dit product te dragen, inclusief het verlies van de 
originele inleg. 

Looptijd:Looptijd:Looptijd:Looptijd:    Dit product heeft geen vervaldatum. De emittent heeft in specifieke 
omstandigheden het recht om het product te beëindigen, zoals uiteengezet 
in het prospectus. 

 

 

  

EssentiëleEssentiëleEssentiëleEssentiële----informatiedocumentinformatiedocumentinformatiedocumentinformatiedocument    
Doel: Doel: Doel: Doel: Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen 
marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de 
risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen 
het met andere producten te vergelijken. 
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Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?    

RisicoRisicoRisicoRisico----indicatorindicatorindicatorindicator    

 Voor de risico-indicator wordt ervan 
uitgegaan dat u het product 5 jaar in 
uw bezit houdt. Het daadwerkelijke 
risico kan sterk variëren als u de 

belegging vroeg verkoopt en het is mogelijk dat u 
minder terugkrijgt dan uw inleg. 

  

  

  

   

 

1 2 3 4444    5 6 7 

Lager risicoLager risicoLager risicoLager risico    Hoger risicoHoger risicoHoger risicoHoger risico    

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belegging $10.000Belegging $10.000Belegging $10.000Belegging $10.000 

     1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar    3 jaar3 jaar3 jaar3 jaar    5 jaar5 jaar5 jaar5 jaar    

Scenario'sScenario'sScenario'sScenario's             
(aanbevolen (aanbevolen (aanbevolen (aanbevolen 

periode van bezit)periode van bezit)periode van bezit)periode van bezit)    

Stressscenario Stressscenario Stressscenario Stressscenario     Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na 
aftrek van kostenaftrek van kostenaftrek van kostenaftrek van kosten    

Gemiddeld jaarlijks rendement    

$4.452,38 

-55,48% 

$5.703,05 

-17,07% 

$4.757,11 

-13,81% 

Ongunstig Ongunstig Ongunstig Ongunstig 
scenarioscenarioscenarioscenario    

Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na 
aftrek van kostenaftrek van kostenaftrek van kostenaftrek van kosten    
Gemiddeld jaarlijks rendement 

$8.975,73 
-10,24% 

$9.044,44 
-3,29% 

$9.488,39 
-1,04% 

Gematigd Gematigd Gematigd Gematigd 
scenario scenario scenario scenario     

Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na 
aftrek van aftrek van aftrek van aftrek van kostenkostenkostenkosten    
Gemiddeld jaarlijks rendement 

$10.713,12 
7,13% 

$12.284,47 
7,10% 

$14.086,30 
7,09% 

Gunstig Gunstig Gunstig Gunstig 
scenario scenario scenario scenario     

Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na Wat u terug zou kunnen krijgen na 
aftrek van kostenaftrek van kostenaftrek van kostenaftrek van kosten    
Gemiddeld jaarlijks rendement 

$12.767,91 
27,68% 

$16.660,55 
18,55% 

$20.881,40 
15,86% 

        

  

Wat gebeurt er als Invesco Physical Markets PLC u niet kan uitbetalen?Wat gebeurt er als Invesco Physical Markets PLC u niet kan uitbetalen?Wat gebeurt er als Invesco Physical Markets PLC u niet kan uitbetalen?Wat gebeurt er als Invesco Physical Markets PLC u niet kan uitbetalen?    
U kunt een financieel verlies lijden als de ontwikkelaar of de bewaarnemer, JPMorgan Chase Bank, N.A., zijn verplichtingen niet 
nakomt.  
Er bestaat geen compensatie- of garantieregeling waarmee (een deel van) dit verlies verrekend kan worden. 

Wat zijn de kosten?Wat zijn de kosten?Wat zijn de kosten?Wat zijn de kosten?    
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke 
beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, 
zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige 
uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u GBP 10.000 inlegt. De getallen zijn schattingen 
en kunnen in de toekomst veranderen. 

 
 ! 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het 
risiconiveau van dit product ten opzichte van andere 
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat 
beleggers verliezen op het product wegens 
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling 
is. 

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is „een 
middelgrote” risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële 
verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als 
middelgroot, en dat de kans dat u in het geval van een slechte 
markt geen positief rendement zult ontvangen op uw 
belegging aanwezig is. 

Als de emittent het opgegeven rendement niet kan betalen, 
wordt het goud gebruikt om de beleggers terug te betalen. De 
beleggers hebben geen recht op andere activa van de 
emittent. 

Het is mogelijk dat de valuta-afdekking tussen de valuta 
waarin het onderliggende edelmetaal doorgaans genoteerd is, 
en de valuta van de certificaten de effecten van 
wisselkoersschommelingen tussen deze twee valuta's niet 
volledig wegneemt en het rendement van de certificaten 
vermindert. 

 

Zie het prospectus voor alle relevante risico's. 

Het product bevat geen enkele bescherming tegen de 
toekomstige marktprestaties en u kunt uw belegging daarom 
geheel of gedeeltelijk verliezen. 

 

Prestatiescenario'sPrestatiescenario'sPrestatiescenario'sPrestatiescenario's    

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar (aanbevolen periode van bezit), in verschillende scenario's, als u 
EUR 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario’s van 
andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van bewijs uit het verleden, en geven 
geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. Het stress-scenario toont wat u 
zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. De 
weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of 
distributeur.  

In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 
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Tabel 1: Kosten in de loop van de tijdTabel 1: Kosten in de loop van de tijdTabel 1: Kosten in de loop van de tijdTabel 1: Kosten in de loop van de tijd    
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval 
geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging 
zullen hebben.  

 
 
  
 

Beleggingsscenario’s (GBP 10.000)Beleggingsscenario’s (GBP 10.000)Beleggingsscenario’s (GBP 10.000)Beleggingsscenario’s (GBP 10.000)    Indien u verkoopt na 1 Indien u verkoopt na 1 Indien u verkoopt na 1 Indien u verkoopt na 1 
jaarjaarjaarjaar    

Indien u verkoopt na de helft Indien u verkoopt na de helft Indien u verkoopt na de helft Indien u verkoopt na de helft 
van de aanbevolen periode van de aanbevolen periode van de aanbevolen periode van de aanbevolen periode 
van 5 jaar (na 3 jaar)van 5 jaar (na 3 jaar)van 5 jaar (na 3 jaar)van 5 jaar (na 3 jaar)    

Indien u verkoopt Indien u verkoopt Indien u verkoopt Indien u verkoopt na de na de na de na de 
aanbevolen periode van 5 aanbevolen periode van 5 aanbevolen periode van 5 aanbevolen periode van 5 
jaarjaarjaarjaar    

 Totale kostenTotale kostenTotale kostenTotale kosten 35,21 120,75 230,02 

 Effect op rendement (verlaging van de opbrengst) 
per jaar 0,35% 0,35% 0,35% 

 

Tabel 2: Samenstelling van de kostenTabel 2: Samenstelling van de kostenTabel 2: Samenstelling van de kostenTabel 2: Samenstelling van de kosten 
Onderstaande tabel geeft het volgende weer: 

 

 Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijk beleggingsrendement aan het eind 
van de aanbevolen periode van bezit. 

 De betekenis van de verschillende kostencategorieën. 

 

 
  
 

Eenmalige kostenEenmalige kostenEenmalige kostenEenmalige kosten    

InstapkostenInstapkostenInstapkostenInstapkosten    0,00% 
Het effect van de kosten die u betaalt wanneer u uw inleg 
doet.           [Dit zijn de hoogste kosten die u zult betalen; 
mogelijk betaalt u minder.] 

UitstapkostenUitstapkostenUitstapkostenUitstapkosten    0,00% Het effect van de kosten voor het beëindigen van uw 
belegging wanneer deze vervalt. 

Vaste kostenVaste kostenVaste kostenVaste kosten    

Portefeuilletransactiekosten Portefeuilletransactiekosten Portefeuilletransactiekosten Portefeuilletransactiekosten     0,00% Het effect van de kosten wanneer wij onderliggende 
beleggingen voor het product aankopen of verkopen 

Overige lopende kostenOverige lopende kostenOverige lopende kostenOverige lopende kosten    0,35% Het effect van de kosten die wij elk jaar inhouden voor het 
beheer van uw beleggingen. 

Incidentele kostenIncidentele kostenIncidentele kostenIncidentele kosten    

PrestatievergoedingenPrestatievergoedingenPrestatievergoedingenPrestatievergoedingen    0,00% Voor dit product geldt geen prestatievergoeding. 

Carried interestsCarried interestsCarried interestsCarried interests    0,00% Voor dit product geldt geen carried interest. 

       

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 

 
  
 

Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen Aanbevolen periode van bezit: 5 jaarperiode van bezit: 5 jaarperiode van bezit: 5 jaarperiode van bezit: 5 jaar        

Dit product heeft geen vereiste minimale periode van bezit, maar is bedoeld voor een belegging op de lange termijn; u moet 
bereid zijn om minstens 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw aandelen in het product zonder kosten verkopen op elke dag waarop 
de banken in Ierland gewoonlijk open zijn. 

Hoe kan ik een klacht indienen?Hoe kan ik een klacht indienen?Hoe kan ik een klacht indienen?Hoe kan ik een klacht indienen? 
Als u niet tevreden bent over het product of het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die u advies geeft over het product of 
het product verkoopt, kunt u uw klacht op drie manieren indienen: (1) Neem telefonisch contact met ons op, op +44 (0)20 3370 1100, 
dan zullen wij uw klacht registeren en uitleggen wat u kunt doen. (2) U kunt uw klacht via e-mail indienen op Legaletf@invesco.com 
(3) U kunt uw schriftelijke klacht opsturen naar het volgende adres: ETC Legal Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 
Portman Square, Londen, W1H 6LY, Verenigd Koninkrijk. 

Andere nuttige informatieAndere nuttige informatieAndere nuttige informatieAndere nuttige informatie        

Wij zijn verplicht om u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product en de 
jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op 
https://etf.invesco.com 
 


