CENTRAL INVESTORINFORMATION

Formål
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og har til formål at gøre
det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre
produkter.

Produkt
Produktnavn:
Produktidentifikation:
Udsteder:

VanEck Ethereum ETN ( VETH )
ISIN: DE000A3GPSP7 ; WKN: A3GPSP

Kompetent myndighed:

Finanstilsynet

VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Telefon: +49 69 4056 6950
Webadresse: www.vaneck.com

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om
Produkttype:

Produktet er et ihændehaverbevis efter tysk lov. Det er certificeret via et globalt certifikat, der er deponeret hos Clearstream
Banking Frankfurt.

Produktets formål:

Produktet har som formål at gøre det muligt for investorer at investere i det digitale aktiv Ethereum via et værdipapir. Produktet er
sikret af en portefølje af Ethereum, der er i sikker forvaring hos depotinstitutionen og, i særlige tilfælde, af Ethereum-baserede
derivater. Produktets udløbsdato er den 31. december 2029. Udstederen kan forlænge løbetiden indtil den 31. december 2068.
På udløbsdatoen modtager investorerne et beløb svarende til den beregnede værdi af produktet. Produktets værdi bestemmes som
således: På udstedelsesdatoen vil produktets værdi være 10,00 USD. På en hvilken som helst værdiansættelsesdag efter dette
tidspunkt beregnes produktets værdi som værdien på den umiddelbart forudgående værdiansættelsesdag, justeret med den
procentvise ændring i værdien af den Ethereum-portefølje, der tjener som sikkerhed, og de forholdsmæssige omkostninger og
udgifter. Kursen på Ethereum, der anvendes til denne beregning, beregnes af MV Index Solutions GmbH, et datterselskab af
udstederen, baseret på priserne fra de vigtigste børser for digitale aktiver. Kurserne fra forskellige børser vægtes i henhold til den
likviditet, der er til rådighed på den relevante børs. Udstederen beregner kursen på produktet hver hverdag kl. 16.00 CET. Prisen
beregnes ved hjælp af den volumenbaserede gennemsnitlige Ethereum-kurs mellem kl. 15.00 og 16.00 CET.
Investorer vil kunne købe og sælge produktet på børs. For at understøtte produktets likviditet har udstederen godkendt en
fondshandler til at erhverve og indløse en eller flere kurve med 50.000 beviser fra og til udstederen hver børsdag.

Børshandel på børs
Børshandel på børs:
Produktet handles på Deutsche Börse Xetras, SIX Swiss Exchange,
Euronext Amsterdam og/eller Euronext Paris. Investorer kan købe
og sælge produktet på hver børsdag.
Etableringsdato:
Betalingsformidler:

26 marts 2021
Quirin Privatbank AG

Udstedelseskurs/valuta:
Værdi på beregningsdage:

10.00 USD
16.00 CET

Værdiansættelse af Ethereum ved MV Index Solutions GmbH:
https://www.marketvector.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-Ethereumvwap-close

Udstederen har ret til efter eget skøn at bringe beviserne til ophør med 30 dages varsel. Under særlige omstændigheder kan ophøret ske inden for 5 dage efter
meddelelsen om ophøret. Særlige omstændigheder er, f.eks., hvis udpegelsen af en part, der er omfattet af programmet, ophører, hvis værdien af beviset ikke
offentliggøres i 14 på hinanden følgende værdiansættelsesdage, eller hvis der sker ændringer i love eller regler, som forbyder de aktiviteter, som er forbundet med
udstedelsen eller medfører betydelige ekstraudgifter.
Hvis udstederen bringer produktet til ophør inden udløbsdatoen, vil du kunne få færre penge tilbage end det, du havde forventet at modtage på udløbsdatoen.

Hvilken detailinvestor er markedsføringen eller produktet rettet mod?
Produktet er rettet mod detailinvestorer samt institutionelle investorer, der har en kortsigtet investeringshorisont. Det er muligvis ikke egnet til og passende for
investorer, der måske ønsker at sælge deres investering inden for 1 år. Desuden er produktet udviklet til investorer med omfattende viden om og erfaring med
finansielle produkter, og som har foretaget en detaljeret vurdering af de særlige forhold omkring Ethereum. Investorer skal kunne bære et investeringstab op til tabet af
al investeret kapital. Produktet er ikke garanteret og giver heller ingen kapitalbeskyttelse.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

1

og du får måske mindre tilbage.

Typisk højere afkast
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Den samlede risikoindikator beregnes på baggrund af historiske og simulerede
data.
Historiske data giver ikke en pålidelig indikator for fremtidig udvikling. Derfor kan
risikoindikatoren ændre sig med tiden.
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Risikoindikatoren har til formål at gøre det muligt for investorer at sammenligne
Denne risikoindikator forudsætter, at du beholder produktet i 1 år.
produktet med lignende produkter.
Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt,
Denne risikoindikator for produktet er 7. Dette skyldes, at produkter af denne art, der tidligere var udsat for væsentlige kursudsving, indebar en potentielt stor
sandsynlighed for at tabe penge. Direkte investeringer i Ethereum som det underliggende produkt, er genstand for den særlige risiko for digitale aktiver, f.eks.
teknologisk risiko, juridisk risiko og politisk risiko.
Følgende risiko kan være af væsentlig betydning for produktet, men bliver muligvis ikke i tilstrækkelig grad opfanget af den sammenfattende risikoindikator og kan
medføre yderligere tab:
Risiko for tab og volatilitet: Handelspriserne på mange digitale aktiver har oplevet ekstrem volatilitet i de seneste perioder og kan meget vel fortsætte med at gøre
det. Digitale aktiver blev først introduceret inden for det sidste årti, og lovgivningsmæssig klarhed er fortsat ikke til stede i mange lande. Digitale aktivers værdi
afhænger af, at en sådan regulering fortsat er gunstig, såvel mht. de teknologiske muligheder, udviklingen af protokolnetværk, konkurrence fra andre digitale
aktivnetværk og fra forks. Volatiliteten kan forstærkes kraftigt af transaktioner fra spekulative investorer, hedgefonde og andre store investorer. Du kan opleve tab,
hvis du skal sælge dine aktier på et tidspunkt, hvor prisen på det underliggende digitale aktiv er lavere, end den var, da du foretog din tidligere investering. Selvom du
kan ligge inde med aktier på lang sigt, genererer dine aktier muligvis aldrig et overskud.
Valutarisiko: Hvis produktets valuta adskiller sig fra den valuta, du investerer i, afhænger dit endelige afkast af forholdet mellem valutakurserne for din
investeringsvaluta og produktets valuta.
Teknologisk risiko: Handelssteder og -systemer, der bruges af markedsdeltagere til handel med Ethereum, kan blive udsat for hacking og kan resultere i tab af
Ethereum.
Investorer kan miste al investeret kapital. Produktet inkluderer ikke kapitalbeskyttelse mod markedsrisiko. Ved udløbet af løbetiden kan udstederen muligvis ikke
betale det endelige indløsningsbeløb.

Resultatscenarier og de forudsætninger, der danner grundlag for dem:
Produktets resultat er muligvis ikke
som forventet.
De viste resultatscenarier er baseret på
en investering på 10.000 EUR og giver
kun en indikation af, hvordan resultatet
kan se ud.
Det faktiske resultat kan variere i
betydelig grad.
Disse tal tager højde for alle produktets
omkostninger.

Resultatscenarier

Værdien af investeringen efter 1 år

Afkast efter 1 år i %

Stress

EUR 3.11

-100.0%

Ufordelagtigt

EUR 3883.44

-61.2%

Moderate

EUR 15590.6

55.9%

Fordelagtigt

EUR 63286.92

532.9%

Mulige omkostninger til din rådgiver, bank og mægler er ikke inkluderet. Gældende skattelovgivning kan have en indflydelse på afkastet, som ikke er taget i
betragtning i ovenstående tabel.
Resultatscenarierne, der er vist i tabellen, er estimeret på baggrund af historiske data og repræsenterer muligvis ikke produktets reelle fremtidige resultat. Dit
faktiske reelle afkast afhænger i væsentlig grad af Ethereum-kursens udvikling på markedet og din egen investeringsperiode. Stressscenariet vedrører ekstreme
udviklinger på markedet. Derudover kan du risikere, at udstederen ikke er i stand til at udbetale indløsningskursen ved udløb.

Hvad sker der, hvis VanEck ETP AG ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Konkursbehandling og/eller officielle indgreb under og inden konkursbehandling påbegyndes kan forhindre VanEck ETP AG i at overholde sine forpligtelser i
forbindelse med produktet, og officiel konkursbehandling kan medføre, at dine rettigheder suspenderes. Dette er heller ikke dækket af nogen ordning for
investorkompensation eller garanti. Tab af alle de investerede penge er en mulighed.

Hvilke omkostninger er der?
Reduktionen i afkast (RIY) viser, hvilken indflydelse de samlede omkostninger, du betaler, vil have på det investeringsafkast, du måtte få. De samlede omkostninger
tager højde for engangs-, løbende og yderligere omkostninger.
TDe her viste beløb er de samlede omkostninger for selve produktet. Tallene forudsætter, at du investerer 10.000 EUR.
Omkostninger i alt

EUR 100.00

Effekt på afkast (RIY) pr. år

1.00%

Af følgende tabel fremgår, hvad de forskellige omkostningskategorier omfatter:
Engangsomkostninger*

Løbende omkostninger

Entryomkostninger

0.20%

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du træder ind i din investering.
Effekten af omkostningerne ved at udtræde af din investering.

Exitomkostninger

0.20%

Transaktionsomkostninger for
portefølje

0%

Andre løbende omkostninger

1.00%

Effekten af omkostningerne ved, at vi køber og sælger underliggende
investering for produktet.
Effekten af de omkostninger, vi årligt fratrækker til
investeringsadministration.

Rådgivere, forhandlere eller enhver anden person, der rådgiver om eller sælger produktet, kan give nærmere oplysninger om de udlodningsomkostninger, der ikke
allerede er inkluderet i ovenstående omkostninger, så du kan blive klar over den samlede effekt, som de samlede omkostninger har på afkastet af investeringen. *
Engangsomkostningerne nævnt ovenfor er estimater af disse omkostninger.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet investeringsperiode: 1 år
En investor vil i gennemsnit beholde produktet i et år. Denne investeringsperiode og den begrænsede varighed af produktets løbetid bør overvejes i sammenligning
med andre produkter. Produktet kan enten sælges på en børs eller til en tredjepart unoteret indtil slutningen af løbetiden. Der er ikke fastsat regler om indløsning hos
udstederen. Hvis du sælger produktet inden udløbet af dets løbetid, kan du få færre penge tilbage, end du ville have modtaget ved løbetidens udløb.
Under ekstraordinære markedsforhold eller i tilfælde af tekniske problemer kan salg af produktet være umuligt.

Hvordan kan jeg klage?
Du kan sende alle slags klager over produktet til os. Skriv eller ring til os.

E-Mail: complaints-europe@vaneck.com
Tel.: +49 69 4056 6950

I tilfælde af klager over rådgivning vedrørende produktet og i forhold til erhvervelsen af produktet bedes du kontakte den person direkte, som solgte produktet til dig
eller rådede dig til at erhverve produktet.

Anden relevant information
Du kan finde yderligere information om produktet, dets kurs og nærmere oplysninger om risikoen ved at investere i produktet, som du bør læse, på www.vaneck.com.
På dette websted finder du også det nyeste salgsprospekt for produktet.

Dette dokument med central information er dateret den 26 september 2022. Gå ind på www.vaneck.com for at se den seneste version af dokumentet.

