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A. INTRODUCTIE EN WAARSCHUWINGEN 

VanEck ETP AG ('VEEA'), Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein, (LEI 529900R288HNG8H5ED30), geeft VanEck 
Crypto Leaders ETN (ISIN DE000A3GWEU3) uit op basis van het basisprospectus van 27.09.2021 (zoals aangevuld) in 
samenhang met de definitieve voorwaarden die specifiek betrekking hebben op de uitgifte van de VanEck Crypto 
Leaders ETN. Deze samenvatting is specifiek gericht op de uitgifte van VanEck Crypto Leaders ETN. 

Het basisprospectus is op 27.09.2021 goedgekeurd door de Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), 
Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein (info@fma-li.li). Op 27 november 2021 is er een supplement 
op het prospectus goedgekeurd. De definitieve voorwaarden die betrekking hebben op de VanEck Crypto Leaders ETN 
en deze specifiek op deze uitgifte gerichte samenvatting, zijn op 23 december 2021. bij de FMA ingediend. 

In deze samenvatting worden de belangrijkste kenmerken en risico's beschreven die betrekking hebben op de 
uitgevende instelling, het aangeboden product en de partijen. Deze samenvatting moet altijd worden gelezen in 
samenhang met het basisprospectus (zoals aangevuld). en de definitieve voorwaarden. Daarom raden wij u aan het 
volledige basisprospectus en de definitieve voorwaarden grondig te bestuderen voordat u beleggingsbeslissingen 
neemt met betrekking tot VanEck Crypto Leaders ETN. Beleggers moeten in overweging nemen dat ze gaan beleggen in 
een complex financieel product dat niet eenvoudig te doorgronden is en dat het risico met zich meebrengt dat de inleg 
geheel of gedeeltelijk verloren gaat. De uitgevende instelling wijst erop dat wanneer er rechtsvorderingen worden 
ingediend op basis van informatie in het basisprospectus, de definitieve voorwaarden of deze samenvatting, de eisende 
belegger, overeenkomstig nationale wetgeving van de lidstaten, mogelijk de kosten moet dragen voor het voor aanvang 
van de gerechtelijke procedure vertalen van het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (inclusief deze 
uitgiftespecifieke samenvatting). Daarnaast wijst de uitgevende instelling, VanEck ETP AG, die verantwoordelijk is voor 
deze samenvatting en eventuele vertalingen ervan, erop dat de uitgevende instelling aansprakelijk kan worden gesteld 
wanneer deze samenvatting misleidend of onjuist is, of wanneer deze samenvatting niet consistent is met het 
basisprospectus of de definitieve voorwaarden. De uitgevende instelling kan ook aansprakelijk worden gesteld wanneer 
deze samenvatting, indien gelezen in samenhang met het basisprospectus of de definitieve voorwaarden, niet de 
essentiële beleggersinformatie verschaft die beleggers moet helpen bij hun beslissing om in de aangeboden effecten te 
beleggen.  

B. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING 

I. Wie geeft de effecten uit? 
De uitgevende instelling VanEck ETP AG ('VEEA'), (LEI 529900R2B8HNG8H5ED30), is een vennootschap 
(Aktiengesellschaft) die is gevestigd in Liechtenstein en is onderworpen aan de wetten van het Vorstendom 
Liechtenstein. Het geregistreerde kantoor van de maatschappij is gevestigd op Landstrasse 36, 9495 Triesen, 
Liechtenstein. De maatschappij is op 16. Juli 2020 in het openbaar register van Liechtenstein geregistreerd met 
registratienummer FL-0002.640.173-8. 

De uitgevende instelling is opgericht als een Special Purpose Vehicle (SPV) met als enig doel het uitgeven van effecten 
met onderpand die op de beurs worden verhandeld. De 100% aandeelhouder van de uitgevende instelling is VanEck 
(Europe) GmbH, een maatschappij die op haar beurt eigendom is van Van Eck Associates Corporation. De leden van de 
Raad van Bestuur zijn de heren Torsten Hunke, Gijsbert Koning, Alexander Baker en Arno Sprenger. De accountant van 
de maatschappij is AAC Revision & Treuhand AG. 
 
II. Wat zijn de belangrijkste financiële gegevens met betrekking tot de uitgevende instelling? 

Bedrijfsresultaat* - 54.166 
Netto financiële schuld (lange- plus kortetermijnschuld minus liquide middelen per 
31 december 2020) 

 -21.188.645 

Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten* -  39.170 
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten* 111.173 
Nettokasstromen uit beleggingsactiviteiten* 0 
 
*over boekjaar 2020, alle cijfers in USD 

 
III. Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek op de uitgevende instelling betrekking hebben? 
Risico's met betrekking tot de financiële situatie van de uitgevende instelling 

De uitgevende instelling is een Special Purpose Vehicle (SPV). 
De uitgevende instelling is een SPV die zich uitsluitend bezighoudt met het uitgeven van notes en het beleggen van de 
opbrengsten van deze uitgiften in activa om daarmee de waarde en yield van een bepaalde index, voor zo ver dat 
praktisch mogelijk is, te repliceren. De activa van de uitgevende instelling beperken zich nu en in de toekomst tot (i) 
gelden die zijn opgehaald door de uitgifte van aandelen in verband met zijn oprichting, (ii) de opbrengsten van de 
uitgifte van de serie notes, (iii) vergoedingen (indien van toepassing) die van tijd tot tijd aan de uitgevende instelling 
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zijn verschuldigd in verband met de Subscription en Redemption van series notes, en (iv) eventuele rechten, 
eigendommen, gelden of andere activa waarin de uitgevende instelling van de serie de ontvangen opbrengsten belegt. 
 
Risico's onder andere met betrekking tot beperkte verhaalplicht van de uitgevende instelling en zijn plicht om 
zich te onthouden van faillissementsaanvragen 
De noteholders kunnen uitsluitend aanspraak maken op de serieactiva van een specifieke serie notes en niet op andere 
activa van de uitgevende instelling. Als de serieactiva volledig te gelde zijn gemaakt, hetzij door ze te verkopen, hetzij 
door ze te liquideren, hetzij op andere wijze, en als er na uitkering van de beschikbare cash een uitstaande vordering 
op de uitgevende instelling in verband met de notes overblijft, komt deze uitstaande vordering te vervallen en heeft de 
uitgevende instelling geen schulden of verplichtingen meer in verband met deze vordering.  
 

C. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE NOTES 

I. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de effecten? 
 

VanEck Crypto Leaders ETN (ISIN DE000A3GWEU3) zijn op de beurs verhandelbare notes met onderpand die worden 
uitgegeven in de vorm van een wereldwijd certificaat aan toonder. De notes worden uitgegeven in overeenstemming 
met de Duitse wet. Daarom is de note een note aan toonder in overeenstemming met sectie 793 van het Duitse burgerlijk 
wetboek (BGB) en zal de note worden gecertificeerd door middel van een collectief certificaat volgens sectie 9a van de 
Duitse depositowet (Sammelurkunde). Het collectieve certificaat zal worden gedeponeerd bij Clearstream Banking AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Duitsland. De notes zijn winstdelingscertificaten met beperkte verhaalplicht. 
De verplichtingen van de uitgevende instelling in verband met de notes worden gedekt door de -serieactiva. Hierin 
belegt de uitgevende instelling de opbrengsten van de uitgifte van de notes. 
Op basis van een uitgiftekoers van USD 10,00, van USD 1.000.000 aan eerste opbrengsten voor 100.000 uitstaande 
notes, en een koers van USD 4309.37 voor ETH, 60721.65 voor BTC, 224.31 voor SOL, 1.93 voor ADA, 42.11 voor DOT, 
235.95 voor LTC en 607.52 voor BCH vertegenwoordigt elke note een onderpand van 0.000736826 ETH, 0.000048454 
BTC, 0.005662736 SOL, 0.631952690 ADA, 0.019955363 DOT, 0.001349212 LTC, 0.000385175 BCH. 
Onder gelijkblijvende omstandigheden zal de note na precies één jaar, vanwege de aftrek van de beheervergoeding, een 
koers hebben van USD 9,85 en een onderpand vertegenwoordigen van 0.000725773 ETH, 0.000047727 BTC, 
0.005577795 SOL, 0.622473399 ADA, 0.019656033 DOT, 0.001328974 LTC en 0.000379398 BCH. 
 
De MVIS CryptoCompare Crypto Leaders VWAP Close Index (MVLEADV) is ontwikkeld om de rendementen van zijn 
component volgens de weging van de component. In geval van een harde vork wordt de gevorkte munt niet aan de index 
toegevoegd. Alleen wanneer de vork in termen van marktkapitalisatie en acceptatie significant genoeg is om de 
oorspronkelijke munt te vervangen, kan MVIS besluiten om hiervan af te wijken. MVIS kan de gevorkte munt uitsluitend 
als de nieuwe indexcomponent aanhouden wanneer de custodian en de beurs daarvoor toestemming geven. De index 
wordt dagelijks tussen 00.00 uur en 24.00 uur CET berekend en de indexwaarden worden om de 15 seconden 
doorgegeven aan gegevensverstrekkers. De indexwaarden worden doorgegeven in USD en de slotkoers wordt om 
16.00.00 uur CET berekend op basis van VWAP-koersen over 1 uur tussen 15.00 uur en 16.00 uur CET (VWAP staat 
voor 'volumegewogen gemiddelde koers'). De VWAP-koersen worden berekend op basis van CCCAGG-koersen (Crypto 
Coin Comparison Aggregated Index).  
De MVIS CryptoCompare Crypto Leaders VWAP Close Index heeft de volgende kenmerken:  
 

Index Type ISIN SEDOL WKN Bloomberg Reuters 
Price Return Index DE000SL0EAN9 BMHYR29 SL0EAN MVLEADV .MVLEADV 

 
De index is geïntroduceerd op 7 december 2021 met een basisindexwaarde van 10,00 per 31 december 2018. 
De uitgevende instelling is voornemens om maximaal 1.000.000.000 notes uit te geven. De notes worden uitgegeven in 
USD en hebben een nominale waarde van USD 10,00 per stuk.  
De vervaldatum van de notes is 31 december 2029. De uitgevende instelling kan de looptijd uitbreiden met perioden 
van maximaal tien jaar tot 31 december 2068 (laatste redemptiondatum) door de noteholders van elke uitbreiding in 
kennis te stellen. De uitgevende instelling heeft het recht om de notes naar eigen inschatting met een opzegtermijn van 
30 dagen op te zeggen. In geval van bijzondere gebeurtenissen kan de opzegging binnen vijf dagen na bekendmaking 
van de opzegging plaatsvinden. Van bijzondere gebeurtenissen is bijvoorbeeld sprake wanneer een bij dit programma 
betrokken seriepartij wegvalt, op 14 achtereenvolgende waarderingsdagen geen waarde van de note openbaar kan 
worden gemaakt of juridische of wettelijke veranderingen de met deze uitgifte verbonden activiteiten verbieden of 
aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen. Behoudens beperkingen met betrekking tot overdrachten aan 
Amerikaanse ingezetenen, zijn de notes vrij overdraagbaar. 
 
Rechten die aan de effecten zijn verbonden 
De notes zijn niet rentedragend. 
Na de Redemption van elke note op de vervaldatum hebben noteholders recht op een bedrag dat gelijk is aan de waarde 
van de note minus het proportionele deel van de kosten en uitgaven die door of namens de uitgevende instelling zijn 
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gemaakt bij de tegeldemaking van de -serieactiva of na uitwinning van het pandrecht op de serieactiva als dat nodig is 
om de Redemption mogelijk te maken.  
De 'waarde van de note' geeft de waarde van de serieactiva weer. Deze wordt op de volgende manier berekend: 
Op de uitgiftedatum van elke note is de waarde ervan gelijk aan zijn uitgiftekoers. Op een willekeurige waarderingsdag 
daarna (die geen verstoorde handelsdag is), wordt de waarde van de note berekend als de waarde van de note op de 
waarderingsdag die er onmiddellijk aan voorafgaat, gecorrigeerd met de procentuele waardeverandering van de 
serieactiva (na aftrek van kosten en uitgaven van de uitgevende instelling) sinds die voorafgaande waarderingsdag. 
 
Beperkingen van de rechten die aan de notes zijn verbonden 
Als met betrekking tot een serie notes de netto-opbrengsten van de tegeldemaking van de serieactiva niet toereikend 
zijn om alle bedragen uit te keren die de uitgevende instelling aan de noteholders is verschuldigd, zijn de overige activa 
van de uitgevende instelling niet beschikbaar om eventuele tekorten aan te vullen. Alle uitstaande vorderingen van 
dergelijke zekergestelde crediteuren komen in dat geval te vervallen. Geen enkele partij is gerechtigd om verdere 
stappen tegen de uitgevende instelling te ondernemen om meer geld terug te vorderen. 
 
Rangorde van de effecten in geval van faillissement 
De rechten van de noteholders op terugbetaling van de hoofdsom en rente met betrekking tot de notes zijn 
achtergesteld bij de betaling van bepaalde kosten, vergoedingen, uitgaven en andere bedragen met betrekking tot het 
programma en de desbetreffende serie. 
Na tegeldemaking van de serieactiva of na uitwinning van het pandrecht op de serieactiva worden de opbrengsten 
verdeeld volgens een rangorde waarbij de aan de noteholders verschuldigde bedragen zijn achtergesteld bij bepaalde 
kosten, vergoedingen, uitgaven en andere bedragen, waaronder (zonder beperking) de kosten van het liquideren van 
de serieactiva, maar voorrang hebben op vorderingen van andere crediteuren van de uitgevende instelling. 
 
II.  Waar worden de effecten verhandeld? 
Het product wordt verhandeld op  Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Amsterdam en/of Euronext 
Paris. Er is geen garantie dat dergelijke aanvragen worden ingewilligd of dat toelatingen tot de handel gehandhaafd 
blijven. 
 
III.  Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek op de effecten betrekking hebben? 
Risico's met betrekking tot de serieactiva  

Beleggingsvrijheid  
Geïnteresseerde beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat elke serie notes de samenstelling of het rendement van 
de desbetreffende index niet exact repliceert. De uitgevende instelling kan de activa (i) direct of indirect beleggen in 
Digital Assets die niet tot de index behoren en/of (ii) afzien van beleggen in Digital Assets die tot de index behoren. 
Dit gebeurt in uitzonderlijke situaties wanneer de uitgevende instelling denkt betere rendementen te kunnen halen 
door van de index af te wijken. De Digital Assets van een serie kunnen dus verschillen van die in de desbetreffende 
index of kunnen wegingen hebben die afwijken van die in de desbetreffende index. 

Concentratierisico 
Elke serie notes biedt blootstelling aan een beperkt aantal Digital Assets. Geïnteresseerde beleggers moeten zich ervan 
bewust zijn dat een geconcentreerde blootstelling aan een beperkt aantal Digital Assets risico's met zich meebrengt. De 
belangrijkste risico's in dit verband hebben betrekking op de liquiditeit en de volatiliteit van de notes. Een 
geconcentreerde blootstelling aan een beperkt aantal Digital Assets verhoogt de impact van hun illiquiditeit op de notes, 
met name in een marktomgeving met aanzienlijke koersdalingen. Geïnteresseerde beleggers moeten zich er ook van 
bewust zijn dat blootstelling aan Digital Assets een hoge mate van idiosyncratisch risico met zich meebrengt ten 
opzichte van een meer gediversifieerde belegging, dat wil zeggen risico in verband met de specifieke kenmerken van 
Digital Assets. Voorbeelden van idiosyncratisch risico zijn, maar beperken zich niet tot, regelgevingsrisico, speculatie, 
ontbreken van historische gegevens, cyberveiligheid en fraude. En aangezien elke note blootstelling biedt aan een 
beperkt aantal Digital Assets, is ook de potentiële impact van een ongunstige gebeurtenis met betrekking tot een 
specifieke Digital Asset groter dan bij een gediversifieerde belegging. Bepaalde materiële ongunstige gebeurtenissen 
binnen een Digital Asset kunnen uiteindelijk leiden tot het liquideren van een note.      
Verder kunnen Digital Assets een hoge mate van correlatie vertonen. Dat betekent dat grote koersveranderingen in één 
Digital Asset kunnen leiden tot soortgelijke koersveranderingen in een of meer andere, gerelateerde Digital Assets, 
waardoor het concentratierisico wordt versterkt. 
 
De waarde van een belegging in de notes is mogelijk geen perfecte replicatie van de waarde van de activa. 
De koers waartegen een serie notes wordt verhandeld op aandelenbeurzen, op gereguleerde en niet-gereguleerde 
markten binnen of buiten de EER (Europese Economische Ruimte), op andere beurzen of markten waarop de serie 
notes kan zijn genoteerd of worden verhandeld, volgt mogelijk niet altijd nauwkeurig de waardeveranderingen in de 
Digital Assets of activa. De Subscription- en Redemptionprocedures voor series notes en de rol van de authorised 
participants als market makers zijn bedoeld om dit potentiële verschil tot een minimum te beperken. De koers 
waartegen een serie notes wordt verhandeld, is echter afhankelijk van vraag en aanbod onder beleggers die een 
dergelijke serie willen kopen en verkopen, en de bied-laatspread die market makers bereid zijn voor de serie te noteren. 
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Als de uitgevende instelling om een bepaalde reden niet in staat is om nieuwe notes van een serie uit te geven terwijl er 
een hoge marktvraag is naar notes van de desbetreffende serie, kunnen deze notes worden verhandeld met een 
aanzienlijke premie ten opzichte van hun waarde. Een belegger die dergelijke notes onder deze omstandigheden koopt, 
kan te maken krijgen met aanzienlijke verliezen wanneer de marktvraag daalt of wanneer de uitgifte van de 
desbetreffende notes wordt hervat. Dergelijke grote verliezen kunnen zich ook voordoen als de waarde van de notes is 
gestegen gedurende de tijd dat de belegger deze heeft aangehouden.   

Beleggen in notes is niet hetzelfde als beleggen in de activa, in de samenstellende Digital Assets, in de 
desbetreffende index, of in long futures.  
Beleggen in notes is niet hetzelfde als beleggen in de Digital Assets van de desbetreffende index, of in de activa van de 
koper. Het rendement op het aanhouden van notes is niet hetzelfde als het rendement op het aanhouden van de 
Digital Assets van de desbetreffende index, of van de activa van de koper.  Het rendement op het aanhouden van notes 
is niet hetzelfde als het rendement dat door de desbetreffende index wordt gegenereerd. Als het mogelijk zou zijn om 
futures op deze index af te sluiten, zou beleggen in de notes niet hetzelfde zijn als het innemen van een longpositie in 
dergelijke futures.   
 
Risico's in verband met serieactiva vanwege hun hoedanigheid als Digital Assets  

Risico's met betrekking tot beurzen voor Digital Assets 
Beurzen voor Digital Assets beheren websites waarop gebruikers Digital Assets kunnen verhandelen tegen 
Amerikaanse dollars of fiatvaluta's. Transacties op beurzen voor Digital Assets zijn niet gerelateerd aan transacties van 
Digital Assets tussen gebruikers via de blockchains van deze activa. Transacties van Digital Assets op beurzen worden 
uitsluitend geregistreerd in het interne grootboek van de beurs. Tegenover elke transactiepost in het interne grootboek 
staat een compenserende transactiepost in Amerikaanse dollars of een andere fiatvaluta. Een gebruiker die Digital 
Assets op een beurs voor Digital Assets wil verkopen, moet Digital Assets (via de blockchain van het desbetreffende 
activum) overdragen van zichzelf naar de beurs voor Digital Assets. Omgekeerd moet een gebruiker die Digital Assets 
op een beurs voor Digital Assets wil kopen, Amerikaanse dollars of een andere fiatvaluta aan de beurs voor Digital 
Assets overdragen. Na afronding van de overdracht van Digital Assets of Amerikaanse dollars, voert de gebruiker de 
transactie uit en neemt het digitale activum (via de desbetreffende blockchain) of de Amerikaanse dollars weer terug. 
Beurzen voor Digital Assets zijn een belangrijk onderdeel van de sector voor Digital Assets. 
Beurzen voor Digital Assets hebben nog geen lange historie. Sinds 2009 moesten verschillende beurzen voor Digital 
Assets de deuren sluiten of hadden te maken met verstoringen ten gevolge van fraude, technische storingen, 
beveiligingsincidenten of DDoS-aanvallen (distributed denial-of-service). In veel van deze gevallen werden de klanten 
van deze beurzen niet gecompenseerd voor de geleden schade of gingen de fondsen die zij op deze beurzen aanhielden, 
geheel of gedeeltelijk verloren. In 2014 vroeg de grootste bitcoinbeurs van dat moment, Mt. Gox in Japan, faillissement 
aan nadat bekend was geworden dat de beurs tot wel 850.000 BTC had verloren, wat toentertijd een waarde 
vertegenwoordigde van meer dan $ 450 miljoen. Beurzen voor Digital Assets vormen ook een aantrekkelijk doelwit 
voor hackers en malware. In augustus 2016 maakte Bitfinex, een beurs in Hongkong, bekend dat er een 
beveiligingsincident had plaatsgevonden waarbij zo’n 120.000 BTC werd gestolen, wat in die tijd een waarde van 
ongeveer $ 65 miljoen vertegenwoordigde. Dit verlies werd afgewenteld op alle rekeninghouders van Bitfinex (en niet 
alleen op de specifieke rekeninghouders van de wallets die door het incident waren getroffen), ongeacht of de 
rekeninghouder bitcoins of cash op hun account aanhielden. Na een verklaring van de People's Bank of China moesten 
in februari 2017 de drie grootste beurzen voor Digital Assets van China (BTCC, Huobi en OKCoin) de opname van 
bitcoins van gebruikers opschorten. Hoewel het opnemen van bitcoins eind mei 2017 mocht worden hervat, vaardigden 
de Chinese toezichthouders in september 2017 een richtlijn uit op grond waarvan Chinese gebruikers met ingang van 
30 september 2017 niet meer op Chinese beurzen mochten handelen. In juli 2017 dienden het Financial Crimes 
Enforcement Network (FinCEN) en het Amerikaanse Ministerie van Justitie een aanklacht in tegen BTC-e en tegen een 
van zijn operators voor financiële misdrijven en legden een boete op van $ 110 miljoen. Bovendien legde het Ministerie 
van Justitie beslag op het internetdomein van de beurs. Op dezelfde manier als bij het Bitfinex-incident werden de 
verliezen ten gevolge van de inbeslagname van de activa door FinCEN afgewenteld op alle gebruikers van de beurs. De 
mogelijke instabiliteit van beurzen voor Digital Assets en de mogelijke tijdelijke of definitieve sluiting van beurzen ten 
gevolge van fraude, faillissementen, hackers, DDoS-aanvallen, malware of door de overheid opgelegde regelgeving, 
kunnen schadelijk zijn voor het vertrouwen in Digital Assets. Dit kan leiden tot meer volatiliteit en/of koersdalingen 
van de index en van de daarin opgenomen Digital Assets. 
 
Risicofactoren met betrekking tot netwerken en Digital Assets 
 
De uitgevende instelling is van plan te beleggen in een portefeuille van Digital Assets en in beleggingen die aan Digital 
Assets zijn gerelateerd. Omdat de beleggingscategorie Digital Assets snel groeit, kan het zijn dat nog niet alle risico's 
met betrekking tot de onderliggende technologie bekend zijn. Ook al bestaat bitcoin al sinds 2009 en zijn de 
blockchainstructuur en de werking ervan voldoende bekend, de uitgevende instelling kan ook beleggen in andere 
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Digital Assets die varianten op de bitcoinblockchain toepassen, die een nieuwe en functioneel afwijkende blockchain 
gebruiken, of die überhaupt geen blockchaintechnologie gebruiken. Naarmate nieuwe Digital Assets zich ontwikkelen 
en weerklank vinden bij ontwikkelaars en beleggers, worden ze ook een aantrekkelijker doelwit voor uitbuiting. 
Wanneer één netwerk voor Digital Assets wordt gehackt, kan dat schade toebrengen aan het beeld dat het publiek heeft 
van het desbetreffende netwerk en van Digital Assets in het algemeen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de 
waarde van een belegging in de notes.  Hoewel Digital Assets over het algemeen open source zijn, zijn ze in hoge mate 
afhankelijk van hun ontwikkelaars. Dat geldt met name in de opstartfase. Er is geen garantie dat de ontwikkeling wordt 
gecontinueerd of dat de ontwikkelaars niet zonder behoorlijke voorafgaande kennisgeving het project de rug toekeren. 
Verder kunnen sommige Digital Assets (en overeenkomsten voor de aankoop van Digital Assets) in een of meer 
rechtsgebieden onderworpen worden aan effectenwetgeving of andere regelgeving. Dit kan de waarde van het digitale 
activum negatief beïnvloeden en kan nadelige rechtsgevolgen hebben en/of resulteren in hogere kosten voor de koper. 
Beleggingen in Digital Assets zijn uiterst speculatief en de uitgevende instelling belegt mogelijk in Digital Assets die niet 
succesvol blijken te zijn. 

Risico's met betrekking tot de indices 

Indexrendement 

Geïnteresseerde beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat het bedrag dat moet worden betaald bij de Redemption 
van notes uit een serie, is gekoppeld aan het rendement van de activa die, voor zover dat praktisch mogelijk is, 
overeenkomen met de samenstellende delen van de index die door de desbetreffende serie wordt gevolgd. Verder 
streeft elke serie notes ernaar om, voor zover dat praktisch mogelijk is, de waarde en yield (vóór vergoedingen en 
kosten) van de bijbehorende index te repliceren. Geïnteresseerde beleggers moeten zich er daarom van bewust zijn dat 
de waarde van de notes negatief kunnen worden beïnvloed door risico's die betrekking hebben op indices in het 
algemeen.  
Meer in het bijzonder geldt dat het indexniveau zowel kan dalen als stijgen en dat indexrendementen uit het verleden 
geen indicatie zijn voor de toekomstige indexrendementen. Ten aanzien van geen enkele index kunnen garanties 
worden gegeven over toekomstige rendementen. De handelskoers van notes kan afwijken van het indexrendement en 
veranderingen in het indexniveau hoeven niet te leiden tot vergelijkbare veranderingen in de marktwaarde of in de 
koers van de notes.Geïnteresseerde beleggers moeten daarom, voordat zij gaan beleggen in notes, zorgvuldig afwegen 
of een belegging die streeft naar replicatie van de waarde en yield van een index, bij hen past. In alle gevallen moet een 
belegger zelf grondig onderzoek doen naar de desbetreffende index en naar de regels die daarop van toepassing zijn.  
 
Veranderingen in de indexsamenstelling of opheffing van de index 
 
De indexbeheerder kan de index aanpassen door Digital Assets toe te voegen, te verwijderen of te vervangen, of kan 
veranderingen doorvoeren in de methode voor het bepalen welke activa in de index moeten worden opgenomen of 
voor het waarderen van de index. De samenstelling van de index kan dus in de loop van de tijd veranderen doordat 
activa worden toegevoegd of verwijderd om aan de acceptatiecriteria te voldoen. Dergelijke wijzigingen in de 
samenstelling van de index door de indexbeheerder kunnen gevolgen hebben voor het niveau van de index, aangezien 
de nieuw toegevoegde activa aanzienlijk slechter of beter kunnen presteren dan de activa die worden vervangen. 
Aangezien de waarde van de notes indirect wordt beïnvloed door de samenstelling en het niveau van de index, kunnen 
veranderingen in de samenstelling van de index een negatief effect hebben op de waarde van de notes. Deze 
veranderingen kunnen tevens leiden tot een aanpassings- en/of verstoringsgebeurtenis en/of tot vervroegde 
Redemption van de notes. Volgens de regels van de index kan onder bepaalde omstandigheden aan de indexbeheerder 
de bevoegdheid worden toegekend om waardebepalingen, berekeningen, wijzigingen en/of aanpassingen door te 
voeren met betrekking tot de index en de in aanmerking komende componenten en aanverwante aspecten. Deze 
bevoegdheden bieden de indexbeheerder in bepaalde situaties enige speelruimte. In het algemeen maakt de 
indexbeheerder, voor zover dat praktisch haalbaar is, gebruik van deze speelruimte met de bedoeling om de algemene 
methodiek van de desbetreffende index intact te houden. De uitoefening van deze bevoegdheid kan ertoe leiden dat het 
niveau van de index op een bepaalde dag afwijkt van het niveau dat de index zou hebben gehad wanneer de 
indexbeheerder er vanaf had gezien om van deze bevoegdheid gebruik te maken. Hoewel de indexbeheerder wordt 
geacht redelijk en te goeder trouw van zijn bevoegdheden gebruik te maken, kan niet worden gegarandeerd dat door 
zijn ingrijpen het niveau en/of de volatiliteit van de index niet nadelig wordt beïnvloed en dat de waarde van de 
desbetreffende serie notes niet negatief wordt beïnvloed. Als de indexbeheerder de berekening of publicatie van de 
index beëindigt of opschort, of verzuimt om het niveau van een index te berekenen of te publiceren, kan de index, onder 
bepaalde omstandigheden en onder de voorwaarden van de notes, worden vervangen door een opvolgende index. Een 
andere mogelijkheid is dat er een verplichte vervroegde Redemption van de notes moet plaatsvinden. Als de index 
wordt vervangen door een opvolgende index, worden de desbetreffende noteholders blootgesteld aan de fluctuaties 
van de opvolgende index en niet meer aan die van de index die in de definitieve voorwaarden wordt vermeld. 
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Belangenconflicten bij de indexbeheerder  
 
De indexbeheerder is een groepsmaatschappij van de Arranger. Er zijn passende procedures geïmplementeerd om 
belangenconflicten te vermijden die de belangen van de noteholders negatief kunnen beïnvloeden. Beleggers moeten 
zich er echter van bewust dat geen enkele indexbeheerder rekening heeft gehouden met de noteholders bij het 
samenstellen van een index en dat geen enkele indexbeheerder rekening zal houden met de belangen van de 
noteholders bij het onderhouden, aanpassen, herwegen, herzien of beëindigen van een index. De maatregelen die een 
indexbeheerder neemt met betrekking tot een index kunnen een negatief effect hebben op waarde of de liquiditeit van 
de notes van de desbetreffende serie. De belangen van de indexbeheerder en de noteholders van de desbetreffende 
serie liggen mogelijk niet op één lijn. Een indexbeheerder is nooit verantwoordelijk of aansprakelijk jegens noteholders. 
 
Risico's met betrekking tot de liquiditeit van notes 
Duration en mogelijke afwezigheid van liquide markten 
 
De notes hebben een lange looptijd en de enige manier waarop een belegger de waarde van een note vóór de 
afwikkelingsdatum van de laatste Redemption te gelde kan maken, is deze tegen de dan geldende marktkoers te 
verkopen via een secundaire transactie. Hoewel elke authorised participant die voor het programma en/of een serie 
notes is benoemd, het voornemen heeft om op te treden als market maker voor de serie notes waarvoor de authorised 
participant is benoemd, is een authorised participant niet verplicht om als market maker op te treden voor een serie 
notes (waaronder elke serie waarvoor de authorised participant is benoemd). Verder kan een authorised participant 
op elk moment zijn activiteiten als market maker staken. Algemene schommelingen in nationale en internationale 
markten en factoren die het beleggingsklimaat en het beleggerssentiment beïnvloeden, kunnen het handelsvolume en 
daarmee de marktkoers van de notes beïnvloeden. 
 
Risico's met betrekking tot de zekerstelling van de uitgevende instelling 
Uitwinnen van de zekerstelling van de uitgevende instelling 
 
De verplichtingen van de uitgevende instelling met betrekking tot een serie notes zijn zekergesteld via een 
pandovereenkomst met betrekking tot de desbetreffende serie notes. Overeenkomstig deze pandovereenkomst creëert 
de uitgevende instelling met betrekking tot de serie een zekerstelling ten gunste van de Collateral Agent (ten behoeve 
van de pandhoudende schuldeisers van de uitgevende instelling) op (i) alle huidige en toekomstige rechten, 
aanspraken, belangen en baten die de uitgevende instelling op basis van de seriedocumenten heeft, voor zover deze 
betrekking hebben op de desbetreffende notes, (ii) alle gelden of andere eigendommen die in het verleden, het heden 
en de toekomst door of namens de uitgevende instelling zijn of worden ontvangen of zijn of worden te vorderen 
overeenkomstig de bewaarovereenkomst, voor zover deze betrekking hebben op de desbetreffende notes, (iii) alle 
rechten van de uitgevende instelling jegens de bewaarder in verband met de notes, (iv) alle bedragen die nu of in de 
toekomst worden aangehouden door of namens de uitgevende instelling (inclusief, maar niet beperkt tot de uitgevende 
agent, het betaalkantoor en/of de registerhouder) om verschuldigde betalingen te voldoen in verband met de 
verplichtingen en taken van de uitgevende instelling in het kader van de pandovereenkomst en de desbetreffende notes, 
(v) de als zekerheid verstrekte activa, gelden en overige eigendommen die in het verleden, het heden en de toekomst 
door of namens de uitgevende instelling zijn of worden ontvangen of zijn of worden te vorderen, en (vi) alle huidige en 
toekomstige rechten van de uitgevende instelling met betrekking tot enige gelden of eigendommen die op de creditzijde 
van de serierekening staan, in elk afzonderlijk geval voor zover deze betrekking hebben op de desbetreffende notes. 
 
Noteholders hebben geen direct eigendomsbelang of -recht met betrekking tot levering van het onderpand 
van de serieactiva.  
Door te beleggen in de notes wordt een belegger geen eigenaar van enige activa of van als zekerheid verstrekte activa. 
Behalve voor zover de uitgevende instelling en een authorised participant zijn overeengekomen dat een Redemption 
via een contante overdracht kan geschieden, worden alle bedragen die met betrekking tot de notes zijn verschuldigd, 
in cash voldaan. De noteholders hebben op geen enkel moment recht op levering van de activa. 
 
Risico's in verband met overige seriepartijen 
Belangenconflicten 
De Arranger en Calculation Agent, die tegelijkertijd fungeert als Collateral Agent, is een groepsmaatschappij van de 
uitgevende instelling. Er zijn passende procedures geïmplementeerd om belangenconflicten te vermijden die de 
belangen van de noteholders negatief kunnen beïnvloeden. Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de 
Arranger en de Calculation Agent, in hun hoedanigheid van Arranger en Calculation Agent, geen rekening houden met 
de belangen van de noteholders bij het verlenen van hun diensten en het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. De 
belangen van de Arranger, de Calculation Agent en de noteholders van de desbetreffende serie liggen mogelijk niet op 
één lijn.  



8 
 

D. BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE OPENBARE AANBIEDING VAN DE 
NOTES 

I. Onder welke voorwaarden en binnen welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen? 
Notes kunnen worden aangekocht vanaf de datum waarop het basisprospectus is goedgekeurd en deze definitieve 
voorwaarden zijn geregistreerd bij de Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (uitgiftedatum) tot niet later dan 1 jaar na de 
datum waarop het basisprospectus is goedgekeurd. De notes worden door de uitgevende instelling uitsluitend voor 
aankoop beschikbaar gesteld aan authorised participants die hiertoe een 'authorised participant'-overeenkomst met de 
uitgevende instelling hebben afgesloten en die een geldige aankooporder bij de uitgevende instelling hebben ingediend. 
Notes worden uitgegeven in blokken van 50000. Nieuwe uitgiften van notes worden over het algemeen afgewikkeld op 
de tweede werkdag na de dag waarop een geldige aankooporder is ontvangen door uitgevend agent en betaalkantoor, 
indien deze order op die dag voor 12.00 uur Liechtensteinse tijd is ontvangen.  
 
Afwikkeling 
De notes worden vertegenwoordigd door een wereldwijd schuldbewijs aan toonder en worden afgewikkeld via Eurex 
en vereffend via Clearstream Banking Frankfurt. 
 
Kosten 
Er moet een beheervergoeding worden betaald aan VanEck ETP AG van 1,5 % van de activa uit de serieactiva van 
VanEck Crypto Leaders ETN. Deze vergoeding wordt dagelijks berekend en opgebouwd. Voor zowel Subscriptions als 
Redemptions kan bij de authorised participant een vergoeding in rekening worden gebracht om de transactiekosten te 
dekken. Verder worden er geen kosten afgetrokken van de opbrengsten uit deze uitgifte. De kosten van deze aanbieding 
worden gedragen door VanEck (Europe) GmbH op basis van een kostenoverdrachtsovereenkomst met de uitgevende 
instelling. De opbrengsten uit deze uitgifte worden niet gebruikt om de kosten van deze aanbieding te dekken. 
 
II. Waarom wordt dit prospectus uitgebracht? 
De hoofdactiviteit van de uitgevende instelling is het uitgeven en laten renderen van notes. De uitgevende instelling 
heeft de uitgifte van de VanEck Crypto Leaders ETN goedgekeurd door middel van een besluit van de Raad van Bestuur 
op 10 december 2021. 
 
Gebruik van de opbrengsten 
De uitgevende instelling heeft het VanEck Exchange Traded Note Programme (het 'programma') opgesteld, zoals 
beschreven in het basisprospectus, op basis waarvan van tijd tot tijd series notes (elk een 'serie') kunnen worden 
uitgegeven. De opbrengsten van de uitgifte van notes worden belegd in Digital Assets om, voor zo ver dat praktisch 
mogelijk is, de waarde en yield van de MVIS CryptoCompare Crypto Leaders VWAP Close Index (MVLEADV) te repliceren. 
De uitgevende instelling verwacht een nettobedrag van ongeveer USD 10 miljard te kunnen genereren via de uitgifte 
van de VanEck Crypto Leaders ETN. 
 
Belangenconflicten 
Verschillende deelnemers die zijn betrokken bij de transacties die in het basisprospectus en in de definitieve 
voorwaarden worden beschreven, zijn dochtermaatschappijen van Van Eck Associates Corporation. Vergoedingen die 
moeten worden betaald aan alle partijen, waartoe zowel dochtermaatschappijen van Van Eck Associates Corporation 
als onafhankelijke partijen kunnen behoren, worden gepubliceerd in het basisprospectus. VanEck (Europe) GmbH, 
Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, Duitsland, moedermaatschappij van de uitgevende instelling, treedt voor elke 
serie notes op als Arranger met betrekking tot het programma en de Calculation Agent. VanEck (Europe) GmbH 
fungeert tevens als Collateral Agent. De hoofdactiviteit van VanEck (Europe) GmbH is het geven van beleggingsadvies 
en het optreden als beleggingsbroker in overeenstemming met de Kreditwesengesetz, de Duitse wet op het 
kredietwezen. Er zijn passende procedures geïmplementeerd om belangenconflicten te vermijden die de belangen van 
de noteholders negatief kunnen beïnvloeden. Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de Arranger en 
Calculation Agent, in hun hoedanigheid van Arranger en Calculation Agent, geen rekening houden met de belangen van 
de noteholders bij het verlenen van hun diensten en het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. De belangen van de 
Arranger en de Calculation Agent liggen mogelijk niet op één lijn.  
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