
Tuotteen nimi: VanEck TRON ETN ("Tuote"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GSUE1

PRIIP-tuotteen kehittäjän nimi: VanEck ETP AG
PRIIP-tuotteen kehittäjän verkkosivusto: www.vaneck.com 
Ottakaa yhteyttä numeroon +49 69 4056 6950 fjos haluatte lisätietoja.

PRIIP-tuotteen kehittäjän
toimivaltaisen viranomaisen nimi
avaintietoasiakirjan osalta:

Liechtenstein FMA.
 

Avaintietoasiakirjan laatimispäivä: 10 maaliskuuta 2023

Tyyppi: Tuote on Saksan lain mukainen haltijavelkakirja. Se on sertifioitu globaalilla sertifikaatilla, joka on talletettu Clearstream Banking
Frankfurtiin.

Laina-aika: Tuotteen eräpäivä on 31.12.2029. Valmistaja voi pidentää eräpäivää enintään 10 vuoden jaksoilla 31.12.2068 saakka ilmoittamalla
sijoittajille jokaisesta tällaisesta pidennyksestä. Valmistajalla on oikeus lopettaa tuote oman harkintansa mukaan 30 päivän
irtisanomisajalla. Lopullisissa ehdoissa esitetyissä erityisolosuhteissa lopetus voidaan toteuttaa 5 päivän kuluessa lopetuksesta
ilmoittamisesta. Jos kehittäjä lopettaa tuotteen ennen sen eräpäivää, lunastussumma saattaa olla pienempi kuin mitä olisit
odottanut saavasi eräpäivänä.

Tavoite: Tuotteen tarkoituksena on tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa digitaaliseen omaisuuserään TRX vakuuden kautta. Tuotteen
vakuutena on säilytysyhteisössä säilytyksessä oleva TRX-salkku ja poikkeustapauksissa TRX-pohjaiset johdannaiset. 

Eräpäivänä sijoittajat saavat summan, joka vastaa tuotteen laskettua arvoa. Tuotteen arvo määritetään seuraavasti: Tuotteen arvo
on liikkeeseenlaskupäivänä 10,00 USD. Jokaisena sitä seuraavana arvostuspäivänä tuotteen arvo lasketaan välittömästi edeltävän
arvostuspäivän arvona, jota on oikaistu vakuutena toimivan TRX-salkun arvon prosenttimuutoksella ja suhteellisilla kuluilla.
Liikkeeseenlaskijan tytäryhtiö MarketVector Indexes GmbH laskee tässä laskelmassa käytettävän TRX-valuutan hinnan
tärkeimpien digitaalisten omaisuuserien pörssien hintojen perusteella. Eri pörssien hinnat painotetaan kyseisen pörssin tarjoaman
likviditeetin mukaan. Valmistaja laskee tuotteen hinnan jokaisena pankkipäivänä klo 16.00 CET. Hinta lasketaan käyttäen TRX-
kaupan volyymiin perustuvaa keskihintaa kello 15.00 ja 16.00 CET välisenä aikana. 

Sijoittajat voivat ostaa ja myydä tuotetta pörssissä. Tuotteen likviditeetin tukemiseksi valmistaja on valtuuttanut yhden tai
useamman välittäjän hankkimaan ja lunastamaan valmistajalta ja valmistajalle yhden tai useamman 50 000 kupongin korin
jokaisena pankkipäivänä.

Yksityissijoittaja, jolle
tuotetta on tarkoitus
markkinoida:

Tuote on tarkoitettu kaikenlaisille sijoittajille, jotka tavoittelevat pääoman kasvua ja/tai optimointia ja joiden sijoitushorisontti on
vähintään yhtä pitkä kuin alla esitetty suositeltu pitoaika. Ainoastaan niiden sijoittajien, joilla on kyky tehdä tietoon perustuva
päätös, joka perustuu riittävään tietämykseen ja ymmärrykseen tuotteesta ja markkinoista, sekä kyky kestää tappiot aina
sijoitustensa täydelliseen menettämiseen asti, tulisi harkita sijoittamista tuotteeseen. Tuote on kehitetty sijoittajille, joilla on laaja
tietämys ja kokemus rahoitustuotteista ja jotka ovat arvioineet yksityiskohtaisesti indeksin osien erityispiirteet. Tuote ei tarjoa
pääomatakuuta.

AVAINTIETOASIAKIRJA

Soveltamisala

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen
antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi
vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoja sijoittaja voi saada?

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 5
vuotta
Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos luovut
sijoituksestasi varhaisemmassa vaiheessa, ja saatat saada
vähemmän takaisin.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa
markkinoiden liikkeiden vuoksi tai koska emme pysty toimittamaan lunastussummaa tai maksamaan sinulle. Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 7–7 määritetty, oka
on korkein riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan erittäin korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti VanEck ETP
AG kykyyn maksaa sijoittajalle. Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan
sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. Seuraavat riskit voivat olla merkittäviä tuotteen kannalta mutta kuvaaja ei ota niitä huomioon riittävällä tavalla ja ne voivat
aiheuttaa lisätappioita: Teknologiariski: kauppapaikat/järjestelmät voivat olla hakkeroinnin kohteena, mikä voi johtaa tappioihin. Sääntelyriski: markkinahäiriöt ja
hallitusten toimet voivat tehdä digitaalisista varoista laittomia.

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


Suositeltava sijoitusaika: 5 vuotta.

Esimerkkisijoitus: USD 10 000

Skenaariot
 

 Luovut sijoituksesta 1
vuoden kuluttua

Luovut sijoituksesta 5
vuoden kuluttua

Minimi Taattua vähimmäistuottoa ei ole. Voit menettää osan tai koko sijoituksesi.

Stressinäkymä
Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen

Keskimääräinen tuotto vuosittain  

USD 0

-100,00 % 

USD 0

-99,69 % 

Epäsuotuisa 
Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen

Keskimääräinen tuotto vuosittain    

USD 670

-93,31 %   

USD 490

-45,23 %   

Kohtalainen 
Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen

Keskimääräinen tuotto vuosittain    

USD 14 280

42,81 %   

USD 152 220

72,38 % 

Edullinen
Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen

Keskimääräinen tuotto vuosittain    

USD 592 790

5827,93 %   

USD 41 876 110

430,14 %   

Tuottonäkymät ja niiden tuottamiseksi tehdyt oletukset:

Se, mitä saat tästä tuotteesta, riippuu markkinoiden tulevasta kehityksestä. Tuleva markkinakehitys on epävarmaa eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Esitetyt
epäsuotuisat, kohtalaiset ja edulliset skenaariot ovat havainnollistuksia, joissa on käytetty tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta arvonkehitystä viimeisten
10 vuoden ajalta. Markkinat voivat kehittyä tulevaisuudessa hyvin eri tavalla. 

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat
kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin. Stressiskenaario osoittaa, mitä
voit saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa. Epäsuotuisa skenaario toteutui joulukuu 2017 ja joulukuu 2022 välisenä aikana tehdyn investoinnin osalta.
Kohtalainen skenaario toteutui lokakuu 2014 ja lokakuu 2019 välisenä aikana tehdyn investoinnin osalta. Suotuisa skenaario toteutui helmikuu 2013 ja helmikuu
2018 välisenä aikana tehdyn investoinnin osalta. Enimmillään menetät koko sijoituksesi.

Mitä tapahtuu, jos VanEck ETP AG on maksukyvytön?

Maksukyvyttömyysmenettely ja/tai viralliset ohjeet maksukyvyttömyysmenettelyn aikana ja ennen sen alkamista voivat estää VanEck ETP AG:ia täyttämästä
tuotteeseen liittyviä velvollisuuksiaan, ja virallinen maksukyvyttömyysmenettely voi johtaa oikeuksien keskeyttämiseen. Tätä ei myöskään kateta millään sijoittajien
korvaus- tai takausjärjestelmällä. Voit menettää kaikki sijoittamasi rahat.



Ajan myötä kertyvät kulut

 Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua.
Jos sijoittaja irtautuu viiden
vuoden kuluttua.

Kokonaiskulut USD 150 USD 750 

Vaikutus vuotuiseen tuottoon (*) 1,5 % 1,5 %

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna
sijoitusaikana, sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 75,2 % prosenttia ennen kuluja ja 72,4 % prosenttia kulujen jälkeen. Voimme jakaa
osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sijoittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sijoittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan
sijoittajalle.

Kulujen rakenne 

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä
Jos sijoittaja irtautuu, kun 1
vuosi.

Osallistumiskulut Emme veloita osallistumismaksua. USD 0

Irtautumiskulut Emme veloita poistumismaksua. USD 0

Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain 

Hallinnolliset maksut ja
muut hallintotai
toimintakulut

1,5 % prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden
todellisiin kuluihin.

USD 150

Liiketoimikulut
0,0 % prosenttia sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu
tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen
mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme. 

USD 0

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut 
Tulosperustei set palkkiot
[ja voitonjakoosuudet]

Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota. USD 0

Tätä sijoitusaikaa ja tuotteen rajallista voimassaoloaikaa tulisi verrata muihin tuotteisiin. Tuote voidaan myydä joko pörssissä tai kolmannelle osapuolelle laina-ajan
loppuun asti. Lunastusta valmistajan kanssa ei ole suunniteltu. Jos luovut tuotteesta ennen sen eräpäivää, lunastussumma saattaa olla pienempi kuin mitä olisit
saanut eräpäivänä.

Poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa tai teknisten ongelmien ilmetessä tuotteen myynti voi olla mahdotonta.

Voit lähettää meille tuotetta ja rahastoyhtiön toimintaa koskevat valitukset sähköpostitse osoitteeseen  : complaints-europe@vaneck.com tai kirjeitse joko VanEck
ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein tai VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30 60486
Frankfurt/Main, Saksa. Lisätietoja on kohdassa Valitusten käsittelymenettely. Jos haluat tehdä valituksen tuotteeseen liittyvistä neuvoista tai tuotteen hankintaan
liittyvistä neuvoista, ota suoraan yhteyttä henkilöön, joka myi tuotteen sinulle tai neuvoi sinua hankkimaan tuotteen.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä
kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sijoitukseen.
Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sijoituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sijoituksen määrästä, tuotteen
sijoitusajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sijoitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin
sijoitusaikoihin.
Olettamuksena on, että:

Ensimmäisenä vuotena sijoittaja saisi takaisin sijoittamansa summan (0 %:n vuosittainen tuotto). Muiden sijoitusaikojen osalta olettamuksena on, että
sijoittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti.
USD 10 000 sijoitussummasta

 

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?

Suositeltava sijoitusaika:  5 vuotta

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja valmistajasta ja tuotteista, mukaan lukien esite, on saatavissa maksutta internetistä osoitteesta www.vaneck.com tai pyydettäessä valmistajan
rekisteröidystä toimipaikasta. Asiakirjat ovat saatavana englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Substanssiarvo ja muut tiedot ovat saatavilla osoitteessa
www.vaneck.com. Arvonkehityskenaariot lasketaan kuukausittain, ja ne ovat saatavilla osoitteessa https://www.vaneck.com/fi/en/VTRX. VanEck ETP AG sovelletaan
Liechtensteinin verolakeja ja -säännöksiä. Maasi verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseesi. Kysy neuvoa sijoitus- tai veroneuvojalta.

https://www.vaneck.com/fi/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/fi/en/
https://www.vaneck.com/fi/en/
https://www.vaneck.com/fi/en/VTRX

