Faktablad med basfakta för investerare
Syfte
Detta dokument innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå typ, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC
ISIN-kod: FR0013416716
Tillverkare: Amundi Physical Metals plc
Myndighet: Irlands centralbank
Mer information finns på amundietf.com eller genom att ringa +33 (0) 1 76 32 47 74

Detta dokument är daterat den 1 oktober 2021

Du står i begrepp att köpa en produkt som är komplicerad och kan vara svår att förstå sig på.

Vad är detta för produkt?
Typ:
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (”ETC”) är en serie skuldförbindelser som styrs av irländsk lagstiftning och som emitterats av Amundi
Physical Metals plc (”emittenten”) i US-dollar som är knutna till fysiskt guld. ETC är värdepapper med begränsat återkrav.
Mål:
ETC-värdepapperen ger exponering mot fysiskt guld och värderas utifrån guldpriset på London Bullion Market Association (LBMA).
Emittenten innehar fysiskt guld. Varje ETC-värdepapper har en metallrättighet (”metallrättighet”), som är den mängd fysiskt guld som
underbygger ETC-värdepapperet. Metallrättigheten minskas på daglig basis för att återspegla totalkostnadsandelen. Sådan
totalkostnadsandel och den dagliga metallrättigheten finns på www.amundietf.com.
ETC-värdepapperen är inte kapitalskyddade och du kan förlora en del av eller hela din investering. Du kan välja att sälja dina ETCvärdepapper före förfallodagen enligt dina investeringsmål. Du ska vara medveten om att ETC-värdepapperen ger dig rätt att få ett belopp
som beräknas genom referens till guldvärdet. Guldpriset varierar dagligen och guldvärdet påverkas av olika faktorer däribland hur sällsynt det
är, dess användning i industriprocesser och dess användning som en investeringsbar råvara. Prissättningen på ädelmetaller kan påverkas
av grundläggande frågor som rör tillgång och efterfrågan, politisk och ekonomisk situation (särskilt i länder som utvinner ädelmetaller) och
naturkatastrofer. Dessa faktorer kan alla påverka värdet på din investering.
ETC:s basvaluta är US-dollar. ETC-värdepapperen kan vara börsnoterade och omsättas i andra valutor än US-dollar på en eller flera
fondbörser. Avkastningen på ETC-värdepapperen kan påverkas av denna växelkursskillnad.
Tilltänkta privatinvesterare:
ETC-värdepapperen är avsedda för privatinvesterare som (1) kan utstå en kapitalförlust och som inte behöver någon kapitalgaranti och (2)
som söker en produkt som erbjuder en exponering mot avkastningen på guld och vilka är villiga att inneha investeringen på medellång till
lång sikt.
Avtalstid:
Denna serie ETC-värdepapper har en 99-årig löptid med en planerad förfallodag den 23 maj 2118. Under vissa omständigheter har emittenten,
efter ett föregående skriftligt meddelande, rätt att säga upp produkten under ett begränsat antal omständigheter, enligt vad som anges i
prospektet. ETC kan även sägas upp om vissa tjänsteleverantörer som utsetts av emittenten avträder eller om deras utnämning löper ut och
ingen efterträdare har utsetts inom 120 dagar.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?
Riskindikator:
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Riskindikatorn förutsätter att du behåller ETC-värdepapperen i
fem år.
Den faktiska risken kan variera betydande om du säljer dina ETCvärdepapper i ett tidigt skede och då kan du komma att få tillbaka
mindre.

Högre risk

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är
att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medel riskklass.
Denna klassificering värderar de möjliga förlusterna för en framtida avkastning på medelhög nivå; dåliga marknadsvillkor kan påverka värdet
på din investering. Denna klassificering garanteras inte och kan ändras efter hand och är inte en tillförlitlig indikation på den framtida
riskprofilen för denna ETC.
Den lägsta kategorin innebär inte att den är riskfri.
Var medveten om valutarisken. Valutan för denna ETC (och/eller handelslinjen för dina ETC-värdepapper) kan skilja sig från den i ditt land.
Då du kan få betalningar i en annan valuta än ditt lands valuta, kommer det slutliga resultatet att bero på valutakursen mellan dessa två
valutor. Risken ingår inte i indikatorn ovan.
Bristande betalningsförmåga hos vissa institutioner som tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar kan utsätta ETC för
ekonomisk förlust.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan komma att förlora en del eller hela din investering.

1/3

Om ETC inte kan betala det du har rätt till, kan du förlora hela din investering.
Avkastningsscenarier:
Investering: 10 000,00 USD
Scenarier
Stress
Ogynnsam
Måttligt
Gynnsamt

Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årsavkastning
Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årsavkastning
Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årsavkastning
Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årsavkastning

1 år

3 år

6 702.87
-32.97%
9 532.70
-4.67%
11 901.98
19.02%
14 832.28
48.32%

4 813.15
-21.63%
11 471.12
4.68%
16 840.75
18.97%
24 677.6
35.13%

5 år
(rekommenderad
innehavsperiod)
3 759.47
-17.77%
14 518.48
7.74%
23 828.89
18.97%
39 036.61
31.31%

Denna tabell visar det belopp du kan få tillbaka under de nästkommande 5 åren, vid olika scenarier, under förutsättning att du investerar 10
000,00 US-dollar.
Scenarierna illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De scenarier som presenteras är en bedömning av framtida resultat baserat på historiska fakta om hur värdet på denna investering varierar,
och är inte en exakt indikator. Vad du får kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller produkten.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, och det beaktar inte en sådan situation när vi inte kan betala
dig.
De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din mäklare,
ekonomiska rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får
tillbaka.

Vad händer om emittenten inte kan göra någon utbetalning?
Om emittenten blir oförmögen att betala inlösenbeloppet på förfallodagen, kan förvaltaren (HSBC Corporate Trustee (UK) Limited) framtvinga
säkerheten över guldet som deponerats hos förvaringsinstitutet. Så snart förvaltaren har framtvingat värdepapperet kan denne sälja guldet
och använda behållningen från denna försäljning för att betala ut de belopp som du har rätt till enligt ETC-värdepapperen. Behållningen från
en sådan försäljning kanske inte räcker för att täcka alla belopp du har rätt till enligt ETC-värdepapperen och det finns ingen möjlighet till
återkrav. Produkten är ett skuldinstrument och som sådant täcks det inte av någon insättningsskydd.

Vilka är kostnaderna?
Presentation av kostnader:
Avkastningsminskningen (RIY) visar vilken inverkan den totalkostnad du betalar kommer att ha på den investeringsavkastning du kan få. I
totalkostnaden ingår engångskostnader, årliga avgifter och tillkommande kostnader.
De belopp som anges här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten, för tre olika innehavsperioder. De omfattar potentiella
straffavgifter för tidig inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000,00 US-dollar. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden
Kostnader på sikt:
investering 10 000,00 USD
Scenarier
Summa kostnader (USD)
Inverkan på avkastning (avkastningsminskning)
per år

1 år

3 år

5 år
(rekommenderad
innehavsperiod)

12

36.03

60.03

0.12%

0.12%

0.12%

Den person som säljer eller lämnar råd till dig om denna produkt kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig
information om dessa kostnader, och visa dig den inverkan som alla kostnader kommer att ha på din investering på sikt.
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Sammanställning av kostnader:
Denna tabell visar inverkan på avkastningen per år
Teckningskostnader

0,00%

Inverkan av de kostnader du betalar när du gör din investering.

Engångsavgifter

Inverkan av kostnaderna för att gå ur investeringen när den
Inlösenkostnader
0,00%
löper ut.
Inverkan av kostnaderna för att vi köper och säljer produktens
Kostnader för portföljtransaktioner
0,00%
underliggande investeringar.
Årliga avgifter
Inverkan av andra kostnader som vi tar ut varje år för att
Övriga årliga avgifter
0,12%
förvalta dina investeringar.
Resultatrelaterade avgifter
0,00%
Inverkan av den resultatrelaterade avgiften.
Extrakostnader
Vinstandelar
0,00%
Inverkan av vinstandelar.
Denna tabell visar för varje år inverkan av de olika kostnadstyperna på investeringens avkastning som du kan få i slutet av den
rekommenderade innehavsperioden och betydelsen av de olika kostnadskategorierna.

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut mina pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Denna produkt har ingen lägsta rekommenderad innehavsperiod (RHP) utan är utformad för en investering på medellång sikt. En investering
ska beaktas utifrån dina specifika investeringsbehov och din riskaptit.
Varken Amundi Asset Management eller emittenten har övervägt om denna investering är lämplig för dina personliga omständigheter. Om du
är osäker på om ETC är lämpligt för dina behov, bör du söka lämplig professionell rådgivning.
Du kan köpa eller sälja dina ETC-värdepapper dagligen på sekundärmarknaden via en förmedlare på den eller de fondbörser där ETCvärdepapperen handlas.

Hur klagar jag?
Vid klagomål på uppförandet hos den person som har gett dig råd om produkten eller sålt den till dig, ska du vända dig direkt till den personen.
Klagomål på produkten eller beteendet hos produkttillverkaren ska skickas direkt till följande e-postadress: info-etf@amundi.com eller via
brev till följande postadress: Amundi Physical Metals plc, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Republiken Irland.

Övrig relevant information
Den senaste versionen av detta dokument, ETC:s grundprospekt, de slutliga villkoren och de senaste års- och halvårsrapporterna, om sådana
finns, kan erhållas kostnadsfritt i pappersform eller i elektronisk form på engelska och på vissa andra språk, på www.amundietf.com eller från
din mäklare, ekonomiska rådgivare eller distributör. Kostnader, resultat och riskberäkningar i detta faktablad följer metoden som föreskrivs i
EU:s regler.
Den produkt som beskrivs i detta dokument kan bli föremål för begränsningar med avseende på vissa personer eller i vissa länder enligt
nationella förordningar som tillämpas för sådana personer eller i sådana länder. Det är ditt ansvar att se till att du är behörig att investera i
denna produkt och att investeringen i fråga motsvarar din ekonomiska situation och ditt investeringsmål.
Den produkt som beskrivs i detta dokument kanske inte erbjuds eller säljs direkt eller indirekt i USA (inklusive dess territorier och besittningar.)
eller till en ”amerikansk person” enligt definitionen i den amerikanska förordningen S som antogs av värdepappers- och börskomissionen
(”SEC”) i den amerikanska lagen Securities Act från 1933 och som ingår i grundprospektet.
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