
Navn på produkt: VanEck TRON ETN ("Produktet"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GSUE1

PRIIP-produsent: VanEck ETP AG
Nettsted for PRIIP-produsent: www.vaneck.com 
Ring: +49 69 4056 6950 for mer informasjon.

Tilsynsmyndighet: Liechtenstein FMA er ansvarlig for å overvåke VanEck ETP AG i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet ("KID").
 

Dato for produksjon av KID: 10 mars 2023

Type: Produktet er et innehaversertifikat i henhold til tysk lov. Det er sertifisert gjennom et globalt sertifikat som er deponert hos
Clearstream Banking Frankfurt.

Begrep: Forfallsdatoen for Produktet er 31.12.2029. Produsenten kan forlenge forfallsdatoen i perioder på opptil 10 år til senest den
31.12.2068 (endelig innløsningsdato) ved å varsle investorer om hver slik forlengelse. Produsenten har rett til å avvikle Produktet
etter eget skjønn med 30 dagers varsel. Under spesielle omstendigheter, som beskrevet i de endelige vilkårene, kan avviklingen
skje innen 5 dager etter kunngjøring om avviklingen. Hvis produsenten sier opp produktet før forfallsdatoen, kan innløsningsbeløpet
være mindre enn det du ville ha forventet å motta på forfallsdatoen.

Mål: Hensikten med Produktet er å la investorer investere i det digitale aktivumet TRX via et verdipapir. Produktet er sikret gjennom en
portefølje av TRX som er sikkert deponert hos depotmottaker og i unntakstilfeller i TRX-baserte derivater. 

På forfallsdatoen vil investorene motta et beløp som tilsvarer den beregnede verdien av Produktet. Produktets verdi vil bli bestemt
på følgende måte: På emisjonsdatoen vil verdien av Produktet være USD 10,00. På verdsettelsesdatoer etter dette beregnes
verdien av Produktet som verdien av porteføljen umiddelbart før verdsettelsesdatoen, justert med den prosentvise endringen i
verdien av TRX-porteføljen som fungerer som et verdipapir, samt pro rata-kostnader og -utgifter. Prisen på TRX som brukes til denne
beregningen, vil bli beregnet av MarketVector Indexes GmbH, som er et selskap som er knyttet til utstederen, basert på kurser fra
de viktigste børsene for digitale aktiva. Prisene fra ulike børser vil bli vektet i henhold til likviditeten som foreligger på den aktuelle
børsen. Produsenten vil beregne kursen på Produktet hver virkedag kl. 16.00 CET. Kursen vil bli beregnet ved hjelp av den
volumbaserte gjennomsnittlige TRX-kursen mellom 15.00 og 16.00 CET. 

Investorene vil kunne kjøpe og selge Produktet på børs. For å understøtte likviditeten for Produktet har produsenten gitt én eller
flere børshandlere fullmakt til å anskaffe og innløse én eller flere kurver med 50 000 sertifikater fra og til produsenten hver virkedag.

Tiltenkt detaljinvestor: Dette Produktet er beregnet på alle typer investorer som er ute etter kapitalvekst og/eller optimalisering, og det har en
investeringshorisont som minst er lik den anbefalte investeringsperioden som angis nedenfor. Bare investorer som har evne til å ta
en informert beslutning basert på tilstrekkelig kunnskap og forståelse av Produktet og markedet, og evnen til å bære et tap opptil
et totalt tap av investeringen, bør vurdere å investere i Produktet. Videre er Produktet utviklet for investorer med omfattende
kunnskap om og erfaring fra finansielle Produkter, og som har vurdert de nærmere omstendighetene med indekskomponenter i
detalj. Produktet tilbyr ingen kapitalgaranti.

NØKKELINFORMASJONSDOKUMENT

Omfang

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å
forstå arten, risikoen, kostnadene, de potensielle gevinstene og tapene til dette Produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre Produkter.

Produkt

Du er i ferd med å kjøpe et avansert Produkt som kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette Produktet?

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

Denne risikoindikatoren forutsetter at du oppbevarer Produktet
i 5 år.
Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du, selger eller
innfrir på et tidlig tidspunkt, og du kan få tilbake mindre.

Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil
tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å levere innløsningsbeløpet eller betale deg. Vi har klassifisert dette Produktet som 7
av 7, som er risikoklassen the highest. Klassifiseringen vurderer potensielle tap fra fremtidig ytelse til en very high og dårlige markedsforhold are very likely to påvirker
evnen til VanEck ETP AG til å betale deg. Dette Produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av eller hele
investeringen. Følgende risiko kan i vesentlig grad være relevant for Produktet, men blir kanskje ikke tilstrekkelig fanget opp av risikoindikatoren og kan forårsake
ytterligere tap: Teknologirisiko: Handelssteder/-systemer kan være utsatt for hacking og kan føre til tap. Regulatorisk risiko: markedsforstyrrelser og statlige inngrep
kan gjøre digitale eiendeler ulovlige.

https://www.vaneck.com/no/en


Anbefalt beholdningsperiode: 5 år.

Eksempel på investering: USD 10 000

Scenarioer
 

 Hvis du slutter etter 1
år

Hvis du slutter etter 5 år

Minimum Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.

Stresscenario
Hva du kan få tilbake etter kostnader

Gjennomsnittlig avkastning hvert år  

USD 0

-100,00 % 

USD 0

-99,69 % 

Ugunstig 
Hva du kan få tilbake etter kostnader

Gjennomsnittlig avkastning hvert år    

USD 670

-93,31 %   

USD 490

-45,23 %   

Moderat 
Hva du kan få tilbake etter kostnader

Gjennomsnittlig avkastning hvert år    

USD 14 280

42,81 %   

USD 152 220

72,38 % 

Gunstig
Hva du kan få tilbake etter kostnader

Gjennomsnittlig avkastning hvert år    

USD 592 790

5827,93 %   

USD 41 876 110

430,14 %   

Verdiutviklingsscenarioer og forutsetningene for å produsere dem:

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate
og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markeder
kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden. 

Tallene som vises, inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar
ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake. Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme
markedsforhold. Det ugunstige scenarioet skjedde for en investering mellom desember 2017 og desember 2022. Det moderate scenarioet skjedde for en investering
mellom oktober 2014 og oktober 2019. Det gunstige scenarioet skjedde for en investering mellom februar 2013 og februar 2018. Ditt maksimale tap vil være at du vil
miste hele investeringen din.

Hva skjer hvis VanEck ETP AG ikke kan betale ut?

Insolvensbehandling og/eller offisielle instruksjoner under og før insolvensbehandlingen starter, kan hindre VanEck ETP AG i å utføre sine forpliktelser knyttet til
produktet, og en offisiell insolvensbehandling kan føre til at dine rettigheter suspenderes. Dette dekkes heller ikke av noen kompensasjon til investorene eller av noen
garantiordning. Tap av alle investerte midler er mulig.



Kostnad over tid

 Hvis du slutter etter 1 år Hvis du slutter etter 5 år

Totale kostnader USD 150 USD 750 

Årlig kostnadseffekt (*) 1,5 % 1,5 %

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. Den viser for eksempel at hvis du avslutter ved den anbefalte
oppbevaringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år å være 75,2 % før kostnader og 72,4 % etter kostnader. Vi kan dele deler av kostnadene med
personen som selger deg produktet, for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

Sammensetning av kostnader 

Engangskostnader ved inngang eller utgang Hvis du slutter etter 1 år

Åpningskostnader Vi krever ingen åpningsavgift. USD 0

Avsluttingskostnader Vi krever ikke utgangsgebyr. USD 0

Løpende kostnader som belastes hvert år
Forvaltningsgebyrer og
andre administrative
kostnader eller
driftskostnader

1,5 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det
siste året.

USD 150

Transaksjonskostnader
0,0 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når
vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere
avhengig av hvor mye vi kjøper og selger. 

USD 0

Tilfeldige kostnader som belastes under spesifikke forhold

Resultathonorarer (og
renter)

Det er ikke noe prestasjonshonorar for dette produktet. USD 0

Denne investeringsperioden og den begrensede varigheten av Produktets løpetid bør vurderes for å sammenligne med andre Produkter. Produktet kan enten selges
på børs eller direkte til en tredjepart frem til utgangen av perioden. Det tilbys ikke innløsning hos Produsenten. Hvis du selger produktet før slutten av perioden, kan
innløsningsbeløpet være mindre enn du ville ha mottatt ved slutten av perioden.

Under ekstraordinære markedsforhold, eller hvis det oppstår tekniske problemer, kan det bli umulig å selge Produktet.

Du kan sende enhver form for klager om produktet eller selskapets oppførsel til oss via e-post til  E-post: complaints-europe@vaneck.com eller via brev til VanEck
ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein eller VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30 60486
Frankfurt/Main, Tyskland. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Klagebehandlingsprosedyre. I tilfelle klager vedrørende råd om produktet og anskaffelse av
produktet, kan du ta kontakt med personen som solgte produktet til deg, eller som rådet deg til å kjøpe produktet.

Hva er kostnadene?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene
og hvordan de påvirker investeringen din.
Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du holder
produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.
Vi har antatt:

Det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet fungerer som vist i det
moderate scenarioet.
USD 10 000 er investert

 

Hvor lenge skal jeg beholde produktet, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt beholdningsperiode:  5 år

Hvordan kan jeg klage?

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon om produsenten og produktene, inkludert prospektet, er tilgjengelig gratis på nettet på www.vaneck.com eller på forespørsel til produsentens
registrerte kontor. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk og enkelte andre språk. Netto aktivaverdi og annen informasjon er tilgjengelig på nettet på
www.vaneck.com. Ytelsesscenarioer beregnes på månedlig basis, og de er tilgjengelige på https://www.vaneck.com/no/en/VTRX. VanEck ETP AG er underlagt
skattelovene og forskriftene i Liechtenstein. Avhengig av hvilket land du er bosatt i, kan dette ha betydning for dine investeringer. Konsulter med din investerings- eller
skatterådgiver for å få råd om dine skatteforpliktelser.

https://www.vaneck.com/no/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/no/en/
https://www.vaneck.com/no/en/
https://www.vaneck.com/no/en/VTRX

