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Produkt 

Fondens namn:   Invesco Physical Gold ETC , Class A USD Commodity 

ISIN:   IE00B579F325 / DE000A1MECS1 

Produktutvecklare:   Invesco Physical Markets plc  

 

Behörig myndighet:   Irlands centralbank, Central Bank of Ireland 

 

Kontaktuppgifter:   E-post Legaletf@invesco.com eller telefon +44 020 3370 1100  

Dessa basfakta är korrekt per den 3 februari 2020. 

 

Vad innebär produkten? 

Typ: Denna produkt är en fysiskt backad börshandlad råvara. De är säkerställda 
certifikat med begränsad regressrätt. 

Mål: Invesco Gold P-ETC har som mål att ge samma avkastning som spotkursen för 
guld genom förmedling av certifikat med guldtackor som säkerhet. Basvalutan 
är amerikanska dollar. 

Målgrupp: Produkten är avsedd för investerare som är villiga att investera på medellång till 
lång sikt och som avser att behålla sin investering i minst 5 år. Investerare bör 
vara beredda på att risken att förlora det investerade kapitalet är relativt hög 
vilket för med sig en större möjlighet till högre avkastning. 

Löptid: Denna produkt har ingen specifik löptid. Utfärdaren har rätt att avsluta 
produkten under vissa begränsade omständigheter, enligt vad som anges i 
prospektet. 

 

 

  

Basfakta för investerare 
Syfte: Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. 
Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, 
möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter. 
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? 

Riskindikator 

 Riskindikatorn utgår från 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. 
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Lägre risk Högre risk 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investering $10 000 

  1 år 3 år 5 år 

Scenarier    
(Rekommenderad 

innehavstid) 

Stresscenario  Vad du kan få tillbaka efter avdrag 
för kostnader 

Genomsnittlig avkastning per år 

$5.753,17 

-42,47 % 

$6.216,06 

-14,66 % 

$5.339,30 

-11,79 % 

Negativt 
scenario 

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

$8.814,98 
-11,85 % 

$8.400,27 
-5,65 % 

$8.305,59 
-3,65 % 

Neutralt 
scenario  

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

$10.352,88 
3,53 % 

$11.104,34 
3,55 % 

$11.910,34 
3,56 % 

Positivt 
scenario  

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

$12.173,30 
21,73 % 

$14.696,01 
13,69 % 

$17.099,57 
11,33 % 

     

  

Vad händer om Invesco Physical Markets inte kan göra några utbetalningar? 
Du kan drabbas av en finansiell förlust om produktutvecklaren eller förvaringsinstitutet, JPMorgan Chase Bank, N.A., inte fullgör 
sina skyldigheter. 

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

Vilka är kostnaderna? 
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala 
kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade 
kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna 
förutsätter att du investerar 10 000 USD. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden. 
 
 

 
 ! 

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, vilket är "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. 

Om utfärdaren inte kan betala den angivna avkastningen 

kommer guldet att användas för att betala investerarna. 

Investerarna kan inte göra anspråk på utfärdarens övriga 

tillgångar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatscenarier 

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under de kommande fem åren (rekommenderad innehavstid) enligt olika scenarier, förutsatt 
att du investerar 10 000 euro. Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De 
scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna 
investering varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka 
under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation då vi inte kan göra utbetalningar till dig. 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 skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 
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Tabell 1: kostnad över tid 
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig 

om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.  

 
 

 Investeringsscenarier (10 000 GBP) Om du löser in efter ett år Om du löser in efter halva den 
rekommenderade innehavstiden 
på 5 år (efter 3 år) 

Om du löser in efter den 
rekommenderade 
innehavstiden på 5 år 

 Totala kostnader 19,34 62,09 110,79 

 Effekt på avkastningen 0,19 % 0,19 % 0,19 % 

 

Tabell 2: kostnadssammansättning 
Nedanstående tabell visar: 

 

• Inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den 
rekommenderade innehavstiden. 

• Vad de olika kostnadskategorierna betyder. 

 

 

Engångskostnader 

Teckningskostnader 0,00 % 
Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för 
investeringen.           [Det här är det mesta du kommer att 
betala, och det kan hända att du betalar mindre]. 

Inlösenkostnader 0,00 % Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall. 

Återkommande kostnader 

Portföljtransaktions
kostnader  

0,00 % Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande 
investeringar för produkten. 

Övriga löpande 
kostnader 

0,19 % Effekten av de avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av 
dina investeringar. 

Bikostnader 

Resultatbaserade 
avgifter 

0,00 % Ingen resultatbaserad avgift tas ut för denna produkt. 

Särskild vinstandel 0,00 % Ingen särskild vinstandel (s.k. carried interest) tas ut för denna 
produkt. 

    

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? 

 

Rekommenderad innehavstid: 5 år  

Denna produkt har ingen minsta innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering och du bör därför vara beredd att 
behålla investeringsprodukten i minst 5 år. Du kan sälja dina andelar i denna produkt, utan straffavgift, alla dagar då bankerna i 
Irland är öppna för handel. 

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 posta ditt klagomål till 
ETC Legal Department, Invesco, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY, Storbritannien. 

Övrig relevant information  

Vi är skyldiga att tillhandahålla ytterligare dokumentation, däribland produktens senaste prospekt samt årsredovisning och 
delårsrapporter. Dessa dokument och övrig produktinformation kan laddas ner online på https://etf.invesco.com 
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