
Produktets navn: VanEck Smart Contract Leaders ETN ("Produkten"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GXNT4

PRIIP-producentens navn: VanEck ETP AG
PRIIP producentens websted: www.vaneck.com 
Ring på +49 69 4056 6950 for yderligere oplysninger.

Kompetent myndighed: Liechtenstein FMA er ansvarlig for tilsynet med VanEck ETP AG i forbindelse med dette dokument med central information
(“KID”).

Dato for udarbejdelse af
dokumentet med central
information:

10 marts 2023

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

Periode: Udløbsdatoen for produktet er 31.12.2029.Producenten kan forlænge udløbsdatoen med perioder på op til 10 år indtil senest den
31.12.2068 ved at give meddelelse om hver sådan forlængelse til investorerne.Udstederen er berettiget til at opsige Produktet efter
eget skøn med 30 dages varsel.I tilfælde af særlige omstændigheder som beskrevet i de Endelige Vilkår, kan opsigelse ske inden
for 5 dage efter meddelelsen om opsigelsen.Hvis producenten opsiger produktet før dets udløbsdato, kan indløsningsbeløbet blive
mindre end det, du ville have forventet at modtage på udløbsdatoen.

Formål: Produktet har til formål at give investorer mulighed for at investere i det digitale aktiv, der er inkluderet i MarketVector Smart
Contract Leaders VWAP Close Index ("Indekskomponenterne").Komponenterne bestemmes kvartalsvis baseret på komponenterne
i MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index, som er yderligere screenet med hensyn til depotløsninger og godkendelser af de
relevante børser af hvert enkelt digitalt aktiv, og som hver er begrænset til 30 %.

Produktet er sikret af en portefølje af indekskomponenter ("Porteføljen"), som opbevares i sikker opbevaring af depotbanken og, i
særlige tilfælde, af indekskomponentbaserede derivater.
På udløbsdatoen modtager investorerne et beløb svarende til den beregnede værdi af produktet.Værdien af produktet vil blive
bestemt som følger:På udstedelsesdatoen vil værdien af produktet være USD 10,00.På en hvilken som helst værdiansættelsesdag
efter dette tidspunkt beregnes porteføljens værdi som værdien på den umiddelbart forudgående værdiansættelsesdag, justeret med
den procentvise ændring i værdien af den portefølje, der tjener som sikkerhed, og de forholdsmæssige omkostninger og
udgifter.Prisen på de indekskomponenter, der anvendes til denne beregning, vil blive beregnet af MarketVector Indexes GmbH, et
datterselskab af Udstederen, baseret på priser fra de vigtigste børser for digitale aktiver.Priserne fra forskellige børser vil blive
vægtet i overensstemmelse med den tilførte likviditet på den relevante børs.Producenten vil beregne prisen på produktet på hver
hverdag kl. 16.00 CET.Prisen vil blive beregnet ud fra den volumenbaserede gennemsnitspris mellem kl. 15.00 og 16.00 CET.

Investorer vil kunne købe og sælge produktet på udveksling.For at understøtte likviditeten for produktet har producenten givet en
eller flere handlende tilladelse til at erhverve og indløse en eller flere kurve med 50.000 sedler fra og til producenten på hver
hverdag.

Påtænkt detailinvestor: Dette produkt er beregnet til alle slags investorer, der søger kapitalvækst og/eller optimering og har en investeringshorisont, der
mindst svarer til den anbefalede holdeperiode vist nedenfor.Kun de investorer, der har evnen til at træffe en informeret beslutning
baseret på tilstrækkelig viden og forståelse af produktet og markedet og evnen til at bære et tab op til et samlet tab af deres
investering, bør overveje at investere i produktet.Desuden er produktet udviklet til investorer med omfattende viden og erfaring med
hensyn til finansielle produkter, og som har vurderet indekskomponenternes særlige forhold i detaljer.Produktet er ikke en
kapitalsgaranti.

DOKUMENT MED CENTRAL INFORMATION

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

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

Hvad dette Produkt drejer sig om

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

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder
Produktet i 5 år.
Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du sælger eller
indløser på et tidligt tidspunkt, og du får måske mindre tilbage.

Den sammenfattende risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet
vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at levere indløsningsbeløbet eller betale dig. Vi har klassificeret dette Produkt
som 7 ud a 7, som er den højeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et meget højt niveau, og dårlige
markedsbetingelser VanEck ETP AG evne påvirker med stor sandsynlighed at betale dig. Dette Produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige
udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering. Følgende risiko kan være væsentligt relevant for Produktet, men er muligvis ikke tilstrækkeligt
opfanget af den sammenfattende risikoindikator og kan forårsage yderligere tab:Teknologirisiko:Handelspladser/-systemer kan være genstand for hacking og kan føre
til tab.Regulatorisk risiko:Markedsforstyrrelser og statslige indgreb kan gøre digitale aktiver ulovlige.

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


Anbefalet opbevaringsperiode:5 år.

Investeringseksempel: USD 10 000

Scenarier
 

Hvis du opsiger efter 1
år

Hvis du opsiger efter 5 år

Minimum Det er intet garanteret minimumsudbytte.Du kan miste al eller delvis af din investering.

Stress
Hvad du måske kan få tilbage efter omkostninger

Gennemsnitligt udbytte hvert år

USD 0

-100,00 % 

USD 0

-99,69 % 

Ugunstigt
Hvad du måske kan få tilbage efter omkostninger

Gennemsnitligt udbytte hvert år

USD 670

-93,31 %   

USD 30

-68,57 %   

Moderat
Hvad du måske kan få tilbage efter omkostninger

Gennemsnitligt udbytte hvert år

USD 16.280

62,78 %   

USD 308.660

98,56 % 

Gunstigt
Hvad du måske kan få tilbage efter omkostninger

Gennemsnitligt udbytte hvert år

USD 592.790

5827,93 %   

USD 41.876.110

430,14 %   

Resultatscenarier og de forudsætninger, der danner grundlag for dem:

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af den fremtidige markedsydelse.Markedsudviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forudsiges nøjagtigt.De viste
ugunstige, moderate og gunstige scenarier er illustrationer, der bruger produktets dårligste, gennemsnitlige og bedste ydeevne over de sidste 10 år.Markedet kan
udvikle sig meget anderledes i fremtiden.

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør.Tallene
tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have indflydelse på, hvor meget du får tilbage.Stressscenariet viser, hvad du kan få igen under
ekstreme markedsforhold.Det ugunstige scenario opstod for en investering mellem december 2021 og januar 2023.Det moderate scenario opstod for en investering
mellem december 2014 og december 2019.Det gunstige scenario opstod for en investering mellem februar 2013 og februar 2018.Dit maksimale tab ville være, at du
vil miste hele din investering.

Hvad sker der, hvis VanEck ETP AG ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Insolvensbehandling og/eller officielle instrukser under og før starten af insolvensbehandlingen kan være til hinder forVanEck ETP AGat udføre sine forpligtelser i
forbindelse med produktet og officielle insolvensbehandlinger kan forårsage suspension af dine rettigheder.Dette er heller ikke omfattet af nogen
investorkompensation eller garantiordning.Tab af alle investerede penge er muligt.



Omkostninger over tid

 Ved exit efter 1 år Ved exit efter 5 år.

Omkostninger i alt USD 150 USD 750 

Årligomkostningsmæssig
konsekven (*)

1,5 % 1,5 % varje år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede
investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 101,8 % før omkostninger og 98,6 % efter omkostninger. Vi kan dele en del af
omkostningerne med den person, der sælger produktet, for at dække de tjenesteydelser, som denne leverer til dig. De underretter dig om beløbet.

Omkostningernes sammensætning 

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit Ved exit efter 1 år.

Oprettelsesomkostninger Vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr. USD 0

Exitomkostninger Vi opkræver ikke et udgangsgebyr. USD 0

Løbende omkostninger afholdt hvert år 

Forvaltningsg ebyrer og
andre administrations eller
driftsomkostn inger

1,5 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på de faktiske omkostninger i
det seneste år.

USD 150

Transaktionskostnader
0,0 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb
og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil
variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger. 

USD 0

Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser 

Resultatgebyr er [og
carried interest]

Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt. USD 0

Denne investeringsperiode og den begrænsede varighed af Produktets løbetid bør tages i betragtning ved sammenligning med andre Produkter.Produktet kan enten
sælges på bytte eller til en tredjepart i håndkøb indtil udløbet af terminen.En indløsning hos producenten er ikke fastsat.Hvis du sælger produktet inden udløbet af
dets løbetid, kan indløsningsbeløbet blive mindre end det beløb, du ville have modtaget ved udløbet af løbetiden.

Under ekstraordinære markedsforhold, eller i tilfælde af tekniske problemer, kan salget af Produktet være umuligt.

Du kan sende enhver form for klage over produktet eller virksomhedens adfærd til os via e-mail tilE-Mail:complaints-europe@vaneck.com eller via brev til enten
VanEck ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein eller VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str.30 60486
Frankfurt/Main, Germany.For yderligere information, se Procedure for behandling af klager. I tilfælde af klager over rådgivning vedrørende produktet, og relateret til
erhvervelsen af produktet, bedes du kontakte den person, der solgte produktet til dig eller rådede dig til at anskaffe produktet.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse
omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes heraf.
Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering til dækning af forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du
ligger inde med produktet og hvor godt produktet udvikler sig. De beløb, der vises her, er fiktive og baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige
investeringsperioder.
Vi har antaget:

I det første år vil du kunne få det investerede beløb tilbage (0 % i årligt afkast). I de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet udvikler sig som vist
i det moderate scenarie.
USD Der er investeret 10 000 pr. år.

 

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet opbevaringsperiode:5 år.

Hvordan kan jeg klage?

Anden relevant information

Yderligere information om producenten og produkterne inklusive prospektet er gratis tilgængelig online påwww.vaneck.comeller på anmodning på producentens
officielle kontor.Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk og visse andre sprog.Den indre værdi og andre oplysninger er tilgængelige online
påwww.vaneck.com.Præstationsscenarier beregnes på månedsbasis og er tilgængelige på https://www.vaneck.com/dk/en/VSMA.VanEck ETP AG er underlagt
Liechtensteins skattelove og -regler.Afhængigt af dit eget bopælsland kan dette have indflydelse på din investering.Kontakt venligst din investerings- eller
skatterådgiver for at få råd om dine egne skatteforpligtelser.

https://www.vaneck.com/dk/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/dk/en/
https://www.vaneck.com/dk/en/
https://www.vaneck.com/dk/en/VSMA

