
 

Tento dokument predstavuje preklad z pôvodného znenia do slovenského jazyka. V prípade 
nezrovnalostí medzi pôvodným znením dokumentu a týmto slovenským znením je 
rozhodujúce pôvodné znenie, z ktorého bol preklad realizovaný.  

 

 

Dokument s kľúčovými informáciami 

 

ÚČEL 

Tento dokument obsahuje dôležité informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o reklamný 
materiál. Tieto informácie sú zo zákona predpísané, aby Vám pomohli porozumieť druh, riziko, 
náklady, ako aj možné zisky a straty tohto produktu a pomohli Vám porovnať ho s inými 
produktami. 

 
Názov produktu: Invesco Physical Gold ETC, IE00B579F325 (ISIN) 
Centrálna banka Írska je príslušným úradom pre Invesco Physical Markets plc v súvislosti 
s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami 
Kontaktné údaje: 
+44 (0)20 3370 1100 
invest@invesco.com 
https://etf.invesco.com 
Tento dokument bol zhotovený 1. januára 2023. 
 

O aký druh produktu ide? 

Typ:  

Tento produkt je fyzicky podložený certifikát obchodovaný na burze. ETC sú zaistené 
certifikáty s obmedzeným uplatnením. 

Životnosť: 

Dátum splatnosti tohto produktu je 31. decembra 2100. Emitent má právo za určitých okolností, 
ako je popísané v prospekte, produkt vypovedať. 

Ciele:  

Cieľom Invesco Physical Gold ETC je cez certifikáty, ktoré sú zaistené cez zlaté prúty, 
simulovať výkon spotovej ceny zlata. Podkladovou menou je USD.  

Cieľová skupina malých investorov 

Tento produkt je určený pre investorov, ktorí sú pripravení investovať so strednodobým až 
dlhodobým horizontom, a ktorí chcú mať investíciu v držbe minimálne 5 rokov. Investori by 
mali byť pripravení podstúpiť pre vyšší potenciál výnosu relatívne vysokého riziko straty svojho 
pôvodného kapitálu. 

 



  

 

Aké riziká existujú a čo môžem dostať ako protihodnotu za to? 

Ukazovateľ rizika         

 
 
Nižšie riziko                                                                                     Vyššie riziko 
  
 

Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že investíciu máte v držbe 5 rokov. Skutočné 
riziko sa môže značne líšiť, ak investíciu predčasne ukončíte a podľa okolností dostanete späť 
menej.  

Ukazovateľ celkového rizika Vám pomáha posúdiť riziko spojené s týmto produktom 
v porovnaní s inými produktami. Ukazuje, aká je vysoká pravdepodobnosť, že pri tomto 
produkte stratíte peniaze, pretože sa trhy vyvíjajú určitým spôsobom alebo my nie sme schopní 
vyplatiť Vás.  

Tento produkt sme zaradili do rizikovej triedy 4 na stupnici od 1 do 7, pričom 4 zodpovedá 
strednej triede rizika. Riziko potenciálnych strát z budúceho vývoja hodnoty sa klasifikuje ako 
stredné. Pri nepriaznivých podmienkach na trhu je možné, že bude dotknutá Vaša šanca 
získať kladný výnos z Vašej investície.  

Treba si byť vedomý menového rizika. Platby môžete dostávať v inej mene, takže Váš konečný 
výnos bude závisieť od výmenného kurzu medzi oboma menami. Toto riziko nie je zohľadnené 
vo vyššie uvedenom ukazovateli.  

Údaje  k iným pre produkt významným rizikám, ktoré nie sú zohľadnené v ukazovateli 
celkového rizika, môžete prevziať z prospektu k produktu, ktorý je k dispozícií na 
etf.invesco.com.  

Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete celkom alebo 
čiastočne stratiť vložený kapitál.  

 

Scenáre plnenia 

V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale podľa okolností 
nie všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť Vášmu poradcovi alebo predajcovi. Uvedené čísla 
nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá sa môže každopádne vyvíjať podľa toho, 
koľko dostanete naspäť. To, koľko pri tomto produkte skutočne na konci dostanete, závisí od 
budúceho vývoja trhu. Budúci vývoj trhu je neistý a nedá sa s istotou predvídať.  

Zobrazené pesimistické, stredné a optimistické scenáre ukazujú najhorší, priemerný a najlepší 
vývoj hodnoty produktu za posledných 5 rokov. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli 
dostať v prípade extrémnych podmienok na trhu. 

Odporúčaná doba držby: 5 rokov 

Investícia: 10 000 USD 

Scenáre Ak vystúpite 
po 1 roku 

Ak vystúpite po 
5 rokoch 



Minimum: Neexistuje žiaden garantovaný minimálny 
výnos. Môžete stratiť celú Vašu investíciu alebo jej 
časť. 

(odporúčaná 
doba držby) 

Stresový scenár Čo by ste mohli dostať na konci po 
odpočítaní nákladov 

4 050 USD 4 050 USD 

Priemerný výnos za rok -59,54% -16,55% 
Pesimistický 
scenár1 

Čo by ste mohli dostať na konci po 
odpočítaní nákladov 

7 200 USD 7 120 USD 

Priemerný výnos za rok -28,00% -6,57% 
Stredný scenár2 Čo by ste mohli dostať na konci po 

odpočítaní nákladov 
10 010 USD 12 950 USD 

Priemerný výnos za rok 0,10% 5,30% 
Optimistický 
scenár3 

Čo by ste mohli dostať na konci po 
odpočítaní nákladov 

13 730 USD 17 650 USD 

Priemerný výnos za rok 37,34% 12,03% 
1 Tento typ scenára sa vyskytoval pri investícií od septembra 2012 do septembra 2017. 

2 Tento typ scenára sa vyskytoval pri investícií od augusta 2017 do augusta 2022 

3 Tento typ scenára sa vyskytoval pri investícií od júla 2015 do júla 2020. 

 

Čo sa stane, ak Invesco Physical Markets PLC nie je schopná realizovať výplatu? 

Môžete utrpieť finančnú stratu, ak emitent alebo depozitná banka, JPMorgan Chase Bank, 
N.A., nebude môcť splniť svoje záväzky. 

Neexistuje žiaden systém odškodnenia alebo zábezpeky, ktorý by mohol celkom alebo 
čiastočne vyrovnať takéto straty.  

 

Aké náklady vznikajú? 

Osoba, ktorá Vám tento produkt predá alebo Vám k nemu poskytuje poradenstvo, Vám môže 
účtovať ďalšie náklady. Ak by to tak bolo, táto osoba Vás informuje o takýchto nákladoch 
a ukáže Vám, aký budú mať tieto náklady vplyv na Vašu investíciu. 

Náklady v priebehu času 

V tabuľke sú zobrazené čiastky zistené ako čiastky na krytie rôznych typov nákladov Vašej 
investície. Tieto čiastky závisia od toho, koľko vložíte, ako dlho máte produkt v držbe a ako 
dobre sa produkt vyvíja. Tu uvedené čiastky zobrazujú príklad investovanej čiastky a rôzne 
možné časové obdobia investície.  

Vychádzame z nasledujúceho predpokladu: V prvom roku by ste dostali späť investovanú 
čiastku (0% ročný výnos). Pre ďalšiu dobu držby predpokladáme, že by sa fond vyvíjal tak, 
ako ukazuje stredný scenár a investícia je 10 000 USD. 

Investícia 10 000 USD Ak vystúpite po 1 
roku 

Ak vystúpite po 5 
rokoch  

Celkové náklady 12 USD 76 USD 
Ročný vplyv nákladov (*)  0,1% 0,1% 

(*) Tieto údaje zobrazujú, ako náklady znižujú Váš výnos za rok počas doby držby. Ak 
napríklad vystúpite na konci odporúčanej doby držby, bude Váš priemerný výnos za rok 
predbežne 5,4% pred nákladmi a 5,3% po nákladoch. 

Zloženie nákladov 

  



Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe Ak vystúpite po 
1 roku 

Vstupné náklady Neúčtujeme žiadne vstupné poplatky za 
tento produkt. Osoba, ktorá Vám produkt 
predáva, Vám však môže účtovať 
poplatok. 

0 USD 

Výstupné náklady Neúčtujeme žiadne výstupné poplatky za 
tento produkt. Osoba, ktorá Vám produkt 
predáva, Vám však môže účtovať 
poplatok. 

0 USD 

Priebežné náklady za rok Ak vystúpite po 
1 roku 

Správne poplatky 
a ostatné náklady na 
správu a prevádzku 

0,1% z hodnoty vašej investície za rok. Tu 
ide o ohodnotenie na základe skutočných 
nákladov posledného roka. 

12 USD 

Transakčné náklady Neúčtujeme žiadne transakčné náklady za 
nákup a predaj investícií, ktoré podliehajú 
produktu. 

0 USD 

Dodatočné náklady za určitých podmienok Ak vystúpite po 
1 roku 

Poplatok z úspechu Pre tento produkt sa neúčtuje žiaden 
poplatok z úspechu. 

0 USD 

 

 

Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne? 

Odporúčaná doba držby: 5 rokov 

Pre túto kategóriu investície neplatí žiadna minimálna doba držby. Zvolili sme však dobu držby 
5 rokov ako odporúčanú dobu držby, keďže do tejto kategórie investície sa investuje so 
strednodobým až dlhodobým investičným horizontom. Preto by ste mali byť pripravení mať 
investíciu v držbe minimálne 5 rokov.  

Svoje podiely z tejto kategórie investície môžete počas tejto doby predať, avšak za 
predpokladu, že splníte určité kritéria popísané v prospekte alebo že máte investíciu v držbe 
dlhšie. Ak predávate Vašu celú investíciu alebo jej časť pred uplynutím 5 rokov, je menej 
pravdepodobné, že kategória investície dosiahne svoje ciele. Nevznikajú Vám z tohto dôvodu 
žiadne dodatočné náklady.  

 

Ako sa môžem sťažovať? 

Prípadné sťažnosti na produkt alebo správanie emitenta alebo osobu, ktorá Vám k produktu 
poskytuje poradenstvo alebo Vám ho predáva, môžete podať jedným z troch nasledujúcich 
spôsobov:  

(1) Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +44 020 3370 1100, prijmeme Vašu 
sťažnosť a vysvetlíme Vám, čo sa dá robiť. 

(2) Vašu sťažnosť môžete podať aj emailom na legaletf@invesco.com 
(3) Vašu sťažnosť môžete podať písomne na adresu: ETF Legal Department, Invesco, 

Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY Spojené kráľovstvo.  

 

Iné užitočné informácie 

 



Dodatočné informácie: Sme povinní poskytnúť Vám ďalšie podklady, ako napríklad prospekt, 
ako aj aktuálnu ročnú a polročnú správu. Tieto dokumenty, ako aj praktické informácie si 
môžete bezplatne stiahnuť na etf.invesco.com (po zvolení krajiny). 

Vývoj hodnoty v minulosti: Minulý vývoj hodnoty tejto kategórie investície, ktorá pokrýva 
obdobie od založenia kategórie investície až do 10 rokov, si môžete pozrieť na 
https://www.invesco.com/emea/en/priips.html 

Scenáre vývoja hodnoty v minulosti: Scenáre vývoja hodnoty v minulosti pre túto kategóriu 
investície za posledných 12 mesiacov si môžete pozrieť na našej webovej stránke: 
https://www.invesco.com/emea/en/priips.html 

 

 

 

 

 

 

 

 


