
Produktens namn: VanEck Ethereum ETN ("Produkt"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GPSP7

Priip-produktutvecklarens namn: VanEck ETP AG
Produktutvecklarens webbplats: www.vaneck.com 
Ring: +49 69 4056 6950 för mer information.

Behörig myndighet: Liechtenstein FMA iär ansvarig för tillsynen av VanEck ETP AG vad gäller detta faktablad (“KID”).
 

Faktabladets utfärdandedatum: 10 mars 2023

Typ: Produkten är ett innehavardokument enligt tysk lag. Det certifieras genom ett globalt certifikat som förvaras hos Clearstream
Banking Frankfurt.

Löptid: Produktens förfallodag är 2029-12-31. Produktutvecklaren kan förlänga förfallodagen med perioder på upp till tio år till senast 2068-
12-31 (Sista inlösendatum) genom att meddela investerarna om varje sådan förlängning. Produktutvecklaren äger rätt att säga upp
Produkten efter eget gottfinnande med 30 dagars varsel. Vid speciella omständigheter, som beskrivs i de Slutliga villkoren, kan
uppsägning ske inom fem dagar efter det att uppsägningen har meddelats. Om Produktutvecklaren avslutar Produkten före
förfallodagen kan inlösensumman vara mindre än vad du hade förväntat dig att få på förfallodagen.

Mål: Produkten avser att göra det möjligt att investera i den digitala tillgången Ethereum genom ett värdepapper. Produkten säkras av
en portfölj med Ethereum, som hålls i säker förvaring av förvaltaren, samt i undantagsfall av Ethereum-baserade derivat. 

På förfallodagen kommer investerare att få ett belopp som motsvarar det beräknade värdet av Produkten. Produktens värde
kommer att bestämmas enligt följande: Vid utfärdandedatumet kommer Produktens värde att uppgå till 10,00 USD. Vid varje
värderingsdatum därefter beräknas Produktens värde som värdet vid det omedelbart föregående värderingsdatumet, justerat med
den procentuella förändringen av värdet för Ethereum-portföljen som fungerar som säkerhet samt proportionella kostnader och
utgifter. Priset på Ethereum som används för denna uträkning beräknas av MarketVector Indexes GmbH, ett dotterbolag till
Emittenten, enligt priser från de viktigaste börserna för digitala tillgångar. Priserna från olika börser viktas i enlighet med den
likviditet som tillhandahålls på den aktuella börsen. Produktutgivaren beräknar priset på Produkten varje arbetsdag kl. 16:00 CET.
Priset beräknas med hjälp av det volymbaserade genomsnittliga Ethereum-priset mellan kl. 15:00 och 16:00 CET. 

Investerare kommer att kunna köpa och sälja produkten på börsen. För att stödja Produktens likviditet har Produktutvecklaren
bemyndigat en eller flera handlare att förvärva och lösa in en eller flera korgar med 50 000 skuldebrev från och till
Produktutvecklaren varje arbetsdag.

Avsedda icke-professionella
investerare:

Denna Produkt är avsedd för alla typer av investerare som är intresserade av kapitaltillväxt och/eller -optimering och som har en
investeringshorisont som är minst lika lång som den rekommenderade innehavstiden som anges nedan. Endast investerare som
har förmågan att fatta ett välgrundat beslut baserat på tillräcklig kunskap om och förståelse av Produkten och marknaden samt
förmågan att ta en förlust på upp till hela sin investering bör överväga att investera i Produkten. Dessutom utvecklades Produkten
för investerare med omfattande kunskap och erfarenhet med avseende på finansiella produkter, och som har utvärderat
indexkomponenternas egenskaper i detalj. Produkten erbjuder ingen kapitalgaranti.

 FAKTABLAD

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.

Produkt

Du står i begrepp att köpa en Produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär Produkten?

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller Produkten i 5 år.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du säljer eller
löser in i ett tidigt skede och du kan få mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn fungerar som en guide för risknivån för den här Produkten jämfört med andra Produkter. Den visar hur troligt det är att Produkten
kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan leverera inlösenbeloppet eller betala dig. Vi har klassificerat Produkten som 7
av 7, dvs. den högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket hög nivå och det är mycket sannolikt att
dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka förmåga VanEck ETP AG att betala dig. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat.
Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Följande risk kan vara väsentligt relevant för Produkten men omfattas kanske inte tillräckligt av den
sammanfattande riskindikatorn och kan därför orsaka ytterligare förlust: Teknisk risk: handelsplatser/system kan utsättas för hackning, vilket kan leda till förlust.
Tillsynsrättslig risk: marknadsstörningar och ingripanden från myndigheter kan göra digitala tillgångar olagliga.

https://www.vaneck.com/se/en


Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Investeringsexempel: USD 10 000 

Scenarier   Om du avslutar efter 1 år Om du avslutar efter 5 år

Minimum Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.

Påfrestning
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 0

-100,00 % 

USD 0

-99,69 %

Negativt
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 670

-93,27 % 

USD 100

-60,55 %

Neutralt
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 16 410

64,14 % 

USD 432 440

112,41 %

Positivt
Vad du kan få tillbaka efter kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

USD 595 800

5858,02 % 

USD 44 270 710

436,07 %

Kostnader över tid

 Om du löser in efter 1 år. Om du löser in efter 5 år.

Totala kostnader USD 100 USD 500 

Årligakostnadseffekter (*) 1,0 % 1,0 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade
innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 114,7 % före kostnader och 112,4 % efter kostnader. Som ersättning för sina tjänster kan personen
som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning 

 Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du löser in efter 1 år.

Teckningskostnader Vi tar inte ut någon teckningsavgift. USD 0

Inlösenkostnader Vi tar ingen utträdesavgift. USD 0

Löpande kostnader tas ut varje år 

Förvaltningsa vgifter och
andra administrations- eller
driftskostnader

1,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader
under det senaste åre

USD 100

Transaktionskostnader
0,0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår
när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att
variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. 

USD 0

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter 
Resultatrelat erade avgifter
[och särskilda vinstandelar,
s.k. carried interest

Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. USD 0

Resultatscenarier och de antaganden som görs för att generera dem:

Vad du får av den här Produkten beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa,
neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer som använder produktens sämsta, genomsnittliga och bästa resultat från de senaste 10 åren.
Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden. 

Siffrorna som visas innefattar alla kostnader för själva Produkten, men de innefattar kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stresscenariot visar vad du skulle kunna få tillbaka
under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan december 2021 och januari 2023. Det neutrala scenariot inträffade för
en investering mellan mars 2014 och mars 2019. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan februari 2013 och februari 2018. Din maximala förlust
skulle vara att du förlorar hela din investering.

Vad händer om VanEck ETP AG inte kan genomföra någon utbetalning?

Insolvensförfaranden och/eller officiella instruktioner under och innan insolvensförfaranden inleds kan hindra VanEck ETP AG från att fullgöra sina skyldigheter
relaterade till Produkten, och officiella insolvensförfaranden kan förorsaka att dina rättigheter hävs. Detta täcks inte heller av någon kompensations- eller
garantordning för investerare. Förlust av alla investerade pengar är möjlig.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur
de påverkar din investering.
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du
innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.
Vi har antagit följande:

Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet
med vad som visas i det neutrala scenariot.
USD 10 000 per år investeras.

 



Denna investeringsperiod och Produktens begränsade löptid bör övervägas för en jämförelse med andra Produkter. Produkten kan antingen säljas på börsen eller
säljas direkt till tredje part fram till periodens slut. En inlösen med Produktutvecklaren tillhandahålles ej. Om du säljer Produkten innan den har löpt ut kan
inlösensumman bli mindre än vad du skulle ha fått i slutet av löptiden.

Under extraordinära marknadsförhållanden eller i händelse av tekniska problem kan det vara omöjligt att sälja Produkten.

Du kan skicka alla typer av klagomål om Produkten eller Företagets agerande till oss via e-post till E-post: complaints-europe@vaneck.com eller via brev till
antingen VanEck ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein eller VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30
60486 Frankfurt/Main, Tyskland. Mer information finns i proceduren för klagomålshantering. Vid klagomål som berör råd angående Produkten eller som är relaterade
till förvärvet av Produkten ber vi dig kontakta personen som sålde Produkten till dig eller rådde dig att förvärva Produkten.

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

Rekommenderad innehavstid:  5 år

Hur kan jag klaga?

Övrig relevant information

Ytterligare information om Produktutvecklaren och Produkterna, inklusive prospektet, finns tillgänglig gratis online på www.vaneck.com eller på begäran på
Produktutvecklarens säte. Dessa dokument finns på engelska och vissa andra språk. Information om tillgångsnettovärdet och annan information finns tillgänglig
online på www.vaneck.com. Resultatscenarier beräknas månadsvis och finns tillgängliga på https://www.vaneck.com/se/en/VETH. VanEck ETP AG omfattas av
Liechtensteins skattelagar och förordningar. Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din investering. Prata med din investerings- eller skatterådgivare för att få
råd om dina egna skatteplikter.

https://www.vaneck.com/se/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/se/en/
https://www.vaneck.com/se/en/
https://www.vaneck.com/se/en/VETH

