
Tuotteen nimi:
Tuotteen tunniste:

VanEck FTX Token ETN ( VFTX )
ISIN: DE000A3GWNC2 ; WKN: A3GWNC

Liikkeeseenlaskija: VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Puhelin: +49 69 4056 6950
Verkko-osoite: www.vaneck.com 

Toimivaltainen viranomainen: Finanssivalvonta

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

Tuotteen tavoitteet: Tuotteen tarkoituksena on antaa sijoittajille mahdollisuus sijoittaa FTT-digitaalivaluuttaan arvopaperin kautta. Tuotteen vakuutena
on säilytysyhteisön säilyttämä FTT-salkku ja poikkeustapauksissa FTT-pohjaiset johdannaiset. Tuotteen maturiteettipäivä on
31. joulukuuta 2029. Liikkeeseenlaskija voi pidentää maturiteettia 31.12.2068 saakka.

Eräpäivänä sijoittajat saavat summan, joka vastaa tuotteen laskettua arvoa. Tuotteen arvo määritetään seuraavasti: Tuotteen
arvo on liikkeeseenlaskupäivänä 10,00 USD. Tuotteen arvo lasketaan minä tahansa arvostuspäivänä välittömästi edeltävän
arvostuspäivän arvona, joka on oikaistu vakuutena toimivan FTT-salkun arvon prosentuaalisella muutoksella sekä suhteellisilla
kustannuksilla ja kuluilla. Tässä laskennassa käytetyn FTTin hinnan laskee liikkeeseenlaskijan tytäryhtiö MV Index Solutions
GmbH tärkeimpien digitaalivaluttapörssien hintojen perusteella. Eri pörssien hinnat painotetaan kyseisen pörssin tarjoaman
likviditeetin mukaan. Liikkeeseenlaskija laskee tuotteen hinnan jokaisena arkipäivänä kello 16.00 CET. Hinta lasketaan
käyttäen volyymipohjaista 15.00–16.00 CET voimassa olevaa keskimääräistä FTT-hintaa.

Sijoittajat voivat ostaa ja myydä tuotetta pörssissä. Tuotteen likviditeetin tukemiseksi liikkeeseenlaskija on valtuuttanut
välittäjän hankkimaan ja lunastamaan yhden tai useamman 50 000 joukkovelkakirjan korin liikkeeseenlaskijalta joka
pankkipäivä.

Kaupankäynti pörssissä:
Tuotteella käydään kauppaa Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam ja
Euronext Paris. Sijoittajat voivat ostaa ja myydä tuotetta joka arkipäivä.

Alkamispäivä:         24 maaliskuuta 2022
Maksuasiamies:       Quirin Privatbank AG

 

Merkintähinta/valuutta:       10.00 USD
Arvo laskentapäivinä:         16.00 CET

FTTin arvostus: MarketVector Indexes GmbH:
https://www.marketvector.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-ftx-token-
vwap-close 

SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

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 liityvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot tuotot ja jotta sijoittajan olisi
helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote

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

Mikä tämä tuote on?

Kaupankäynti pörssissä

Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lopettaa joukkovelkakirjat oman harkintansa mukaan 30 päivän ilmoitusajalla. Erityistapauksissa lopettaminen voidaan tehdä viiden
päivän kuluessa lopetusilmoituksesta. Erityisiä olosuhteita ovat esimerkiksi se, että tähän ohjelmaan osallistuvan osapuolen nimitys lopetetaan, jos
joukkovelkakirjan arvoa ei ole julkaistu 14 peräkkäisenä arvostuspäivänä tai jos tapahtuu muutoksia laeissa tai asetuksissa, jotka kieltävät tähän liikkeeseenlaskuun
liittyvän toiminnan tai aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia.

Jos liikkeeseenlaskija lopettaa tuotteen ennen sen maturiteettipäivää, saatat saada vähemmän rahaa takaisin kuin mitä olisit odottanut saavasi maturiteettipäivänä.

Mille yksityissijoittajalle markkinointi tai tuote on suunnattu?

Tuote on suunnattu yksityissijoittajille ja institutionaalisille sijoittajille, joilla on lyhyt sijoitushorisontti. Se ei välttämättä sovi sijoittajille, jotka haluavat luopua
sijoituksistaan vuoden kuluessa. Lisäksi tuote on kehitetty sijoittajille, joilla on laaja tietoa ja kokemusta rahoitustuotteista ja jotka ovat arvioineet yksityiskohtaisesti
FTTin erityispiirteet. Sijoittajien on kyettävä kantamaan sijoitustappiot koko sijoitetun pääoman menetykseen saakka. Tuotetta ei ole taattu eikä se tarjoa
pääomasuojaa.

https://authoring.vaneck.com/us/en/
https://www.marketvector.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-ftx-token-vwap-close


Alhainen riski
Tyypillisesti pienempi tuotto

Korkeampi riski
Tyypillisesti suurempi tuotto

Tuote on sijoitettu riskiluokkaan 7. Tämä johtuu siitä, että tämäntyyppiset tuotteet, joiden hinta on aiemmin vaihdellut merkittävästi, aiheuttavat suurella
todennäköisyydellä rahojen menetyksen. Suoriin sijoituksiin FTTiin, tuotteen kohteeseen, liittyy digitaalivaluuttakohtaisia riskejä, kuten esimerkiksi teknologiariski,
oikeudellinen ja poliittinen riski.

Seuraavalla riskillä voi olla olennainen merkitys tuotteelle, mutta sitä ei oteta riittävästi huomioon riski-indikaattorissa ja se voi aiheuttaa lisätappioita:

Tappioriski ja volatiliteetti: Monien digitaalisten omaisuuserien kauppahinnat ovat vaihdelleet rajusti viime aikoina ja saattavat tehdä niin jatkossakin. Digitaaliset
omaisuuserät otettiin käyttöön vasta viimeisen vuosikymmenen aikana, ja sääntely on edelleen epäselkeää monilla lainkäyttöalueilla. Digitaalisten omaisuuserien
arvo perustuu siihen, että tällainen sääntely pysyy suotuisana, samoin kuin teknologisista valmiuksista, protokollaverkkojen kehityksestä, kilpailusta muiden
digitaalisten omaisuuseräverkkojen sekä haarautumista. Hinnanvaihtelua voivat voimakkaasti lisätä spekulatiivisten sijoittajien, hedge -rahastojen ja muiden suurten
sijoittajien liiketoimet. Saatat kärsiä tappioita, jos sinun on myytävä osuutesi aikaan, jolloin kohde-etuutena olevan digitaalisen omaisuuserän hinta on alempi kuin
se oli silloin, kun teit sijoituksesi. Vaikka voit pitää osuuksia pitkällä aikavälillä, osuudet eivät ehkä koskaan tuota voittoa.

Valuuttariski: Jos tuotteen valuutta eroaa sijoittamastasi valuutasta, lopullinen tuotto riippuu sijoitusvaluutan ja tuotteen valuutan välisestä vaihtokurssista.

Teknologiariski: Kauppapaikat ja -järjestelmät, joita markkinaosapuolet käyttävät FTT-kaupankäyntiin, voivat olla hakkeroinnin kohteena ja voivat johtaa FTTien
menetykseen.

Sijoittajat voivat menettää kaiken sijoitetun pääoman. Tuote ei sisällä pääomasuojaa markkinariskiltä. Laina-ajan lopussa liikkeeseenlaskija ei välttämättä pysty
maksamaan lopullista lunastussummaa.

Tuotteen arvonkehitys ei ehkä ole
odotettu. Esitetyt tuottonäkymät
perustuvat 10 000 euron investointiin ja
tarjoavat vain viitteen siitä, miltä
arvonkehitys voisi näyttää.

Todellinen arvonkehitys voi poiketa
olennaisesti. 

Näissä luvuissa on huomioitu kaikki
tuotteen kustannukset.

 

Tuottonäkymät Sijoituksen arvo vuoden kuluttua Tuotto vuoden kuluttua
prosentteina

Stressinäkymä EUR 24.01 -99.8%

Epäsuotuisa näkymä  EUR 8547.49 -14.5%

Kohtuullinen näkymä  EUR 29581.13 195.8%

Suotuisa näkymä EUR 100922.29 909.2%

Tuottojen vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon.
Kokonaiskuluissa huomioidaan kertaluonteiset, jatkuvat ja satunnaiset kulut.
Tässä esitetyt summat ovat itse tuotteeseen liittyvät kumulatiiviset kulut. Oletuksena on 10 000 euron sijoitus.

Kokonaiskulut EUR 150.00

Vaikutus vuosituottoon (RIY) 1.50%

Kertaluonteiset kulut*
Osallistumiskulut 0.25% Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus.

Irtautumiskulut 0.25% Sijoituksestasi luopumisesta aiheutuvien kulujen vaikutus.

Jatkuvaluonteiset kulut
Salkkutapahtumiin liityvät

kulut
0% Tuotteen kohde-etuuksien osto- ja myyntikulujen vaikutus.

Muut jatkuvaluonteiset
kulut

1.50% Salkunhoidosta vuosittain perittyjen kulujen vaikutus.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoja sijoittaja voi saada?

1 2 3 4 5 6 7

Tämä riski-indikaattori olettaa, että pidät tuotetta vuoden ajan. 
Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos luovut sijoituksestasi

varhaisemmassa vaiheessa, ja saatat saada vähemmän takaisin.

Riski- ja tuottoindikaattori lasketaan historiallisten ja simuloitujen tietojen
perusteella. Historialliset tiedot eivät tarjoa luotettavaa indikaattoria tulevaa
kehitystä varten. Riskiluokka voi näin ollen vaihdella ajan myötä.

Riski-indikaattorin tarkoituksena on antaa sijoittajille mahdollisuus verrata
tuotetta vastaaviin tuotteisiin.

Tuottonäkymät ja niiden tuottamiseksi tehdyt oletukset:

Neuvonantajan, pankin ja välittäjän mahdolliset kustannukset eivät sisälly summiin. Sovellettavilla verolaeilla voi olla vaikutusta tuottoon, jota ei ole otettu huomioon
yllä olevassa taulukossa.

Taulukossa esitetyt tuottonäkymät on arvioitu historiallisten tietojen perusteella, eivätkä ne välttämättä vastaa tuotteen todellista tulevaa arvonkehitystä. Todelliseen
tuottoon vaikuttaa olennaisesti markkinoiden kehitys ja sijoittamisaika. Stressinäkymä liittyy äärimmäiseen markkinakehitykseen. Lisäksi on olemassa riski, että
liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan lunastushintaa maturiteettipäivänä. 

Mitä tapahtuu, jos VanEck ETP AG on maksukyvytön?

Maksukyvyttömyysmenettelyt ja/tai viralliset ohjeet maksukyvyttömyysmenettelyn aikana ja ennen sitä voivat estää VanEck ETP AG:tä täyttämästä tuotteeseen
liittyviä velvoitteitaan, ja viralliset maksukyvyttömyysmenettelyt voivat johtaa oikeuksiesi keskeyttämiseen. Tätä ei myöskään kateta millään sijoittajien korvaus- tai
takausjärjestelmällä. Voit menettää kaikki sijoittamasi rahat.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?

Alla olevasta taulukosta ilmenee eri kululuokkien sisältö:

Neuvonantajat, jakelijat tai muut tuotetta koskevia neuvoja antavat tai tuotetta myyvät henkilöt antavat yksityiskohtaista tietoa kaikista jakelukustannuksista, joita ei
vielä sisälly edellä mainittuihin kuluihin, jotta voisit ymmärtää näiden kokonaiskulujen kumulatiivisen vaikutuksen sijoituksen tuottoon.* Edellä mainitut
kertaluonteiset kulut ovat arvioita.



Sijoittaja pitää tuotetta keskimäärin vuoden ajan. Tätä sijoitusaikaa ja tuotteen rajallista voimassaoloaikaa tulisi verrata muihin tuotteisiin. Tuote voidaan myydä joko
pörssissä tai kolmannelle osapuolelle laina-ajan loppuun asti. Liikkeeseenlaskija ei lunasta sijoitusta. Jos myyt tuotteen ennen laina-ajan päättymistä, saatat saada
takaisin vähemmän rahaa kuin olisit saanut laina-ajan lopussa.

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

Voit lähettää meille kaikki tuotetta koskevat valitukset. Kirjoita tai soita meille. E-Mail: complaints-europe@vaneck.com
Tel.: +49 69 4056 6950

Jos sinulla on tuotetta koskevia neuvoja tai tuotteen hankkimista koskevia valituksia, ota suoraan yhteyttä henkilöön, joka myi tuotteen sinulle tai kehotti sinua
ostamaan tuotteen.

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

Suositeltava sijoitusaika: 1 vuosi

Kuinka sijoittaja voi valittaa?

Muut olennaiset tiedot

Lisätietoja tuotteesta, sen hinnasta ja tuotteeseen sijoittamisen riskeistä on osoitteessa www.vaneck.com. Tältä sivustolta löydät myös tuotteen uusimman
myyntiesitteen.

Tämä avaintietoasiakirja on päivätty 26 syyskuuta 2022. 
Tarkista osoitteessa www.vaneck.com tämän asiakirjan uusin versio.

https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/www.vaneck.com
https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/www.vaneck.com

