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Przeznaczenie

Produkt

Nazwa produktu DDA Physical ApeCoin ETP („Obligacje”)

Producent PRIIP DDA ETP AG

Identyfikatory produktów ISIN: DE000A3GYNY2; WKN: A3GYNY; VALOR: -; SEDOL: -

Strona internetowa https://www.deutschedigitalassets.com

Numer telefonu +49 69 667 781 5088

Własciwy organ Komisja Nadzoru Finansowego, plac Powstanców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, Poland

UWAGA: Zamierzaja Panstwo nabyc produkt, który nie jest prosty i którego zrozumienie moze byc trudne .

Czym jest ten produkt?

Typ

Cele

Wypowiedzenie przez Posiadaczy:

Obowiazkowy wykup przez Emitenta:

Podstawa APE (z fizycznym zabezpieczeniem)* Waluta produktu USD

Data wydania 26.05.2022 Cena emisyjna 1 APE

Data wykupu (zapadalnosci)

Prawo posiadaczy

Dzien Obrotu Dzien, w którym Giełda Papierów Wartosciowych we Frankfurcie jest otwarta.

*Cena odniesienia to CMBI ApeCoin Index (CMBIAPEL)

Niniejszy dokument informacyjny zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te sa wymagane przez prawo, aby pomóc Panstwu zrozumiec charakter, 

ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty zwiazane z tym produktem oraz aby pomóc Panstwu porównac go z innymi produktami.

Obligacje sa dłuznymi papierami wartosciowymi w rozumieniu § 793 niemieckiego kodeksu cywilnego i sa emitowane w formie na okaziciela. Sa one zabezpieczone APE zdeponowanym u depozytariusza w celu przechowania. 

Podlegaja one prawu niemieckiemu.

Inwestorzy chcacy w ramach swojej strategii inwestycyjnej inwestowac w kryptowalute ApeCoin (APE) okreslona w polu „Podstawa” ponizszej tabeli, moga nabyc ten produkt, którego wartosc jest oparta na cenie APE, od 

„Autoryzowanego Uczestnika” lub na rynku wtórnym. Produkt jest nabywany na rynku wtórnym w walucie fiat. Płatnosc za produkt zakupiony za posrednictwem Autoryzowanego Uczestnika moze zostac dokonana w APE, USD 

lub EUR, w innej kryptowalucie lub w akceptowanej przez Autoryzowanego Uczestnika walucie fiat. Emitent przekazuje APE otrzymane jako zapłate ze sprzedazy produktu przez Autoryzowanych Uczestników na wskazany 

rachunek powierniczy jako zabezpieczenie. Oznacza to, ze na kazda jednostke produktu znajdujaca sie w obrocie przypada z góry okreslona kwota APE stanowiaca zabezpieczenie produktu. W momencie emisji wynosi ona 1 APE i 

stale obniza swoja wartosc o 149 punktów bazowych (BPS) rocznie, obliczanych codziennie na podstawie kwoty wykupu APE kazdej jednostki produktu przez cały okres posiadania produktu. APE stanowiace zabezpieczenie 

obligacji sa przechowywane przez Coinbase Germany GmbH. Emitent wyznaczył Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG jako Powiernika Zabezpieczenia w celu przechowywania praw do zabezpieczenia APE zdeponowanych u 

Powierników w imieniu wszystkich obecnych i przyszłych Posiadaczy Obligacji.

Inwestorzy moga w kazdej chwili wykupic Obligacje za APE lub równowartosc tej kwoty w USD lub EUR („Kwota Wykupu” okreslona w Warunkach Umowy).

Czynnik CE na jednostke papieru wartosciowego Poczatkowo 1 APE, z czasem obnizone o opłate 1.49% p.a.
Produkt nie ma ustalonej daty 

zapadalnosci

Posiadacz noty moze w kazdej chwili wypowiedziec produkt, w całosci lub w czesci, u Autoryzowanego Uczestnika. Spłata odbywa sie zawsze w APE. Roszczenie Inwestora do spłaty odpowiada kwocie wykupu w dniu spłaty, 

pomniejszonej o stosowne opłaty. Autoryzowany Uczestnik przekazuje to roszczenie do Portfela Cyfrowego wskazanego przez Inwestora w dniu wykupu. Jezeli z przyczyn prawnych lub na wniosek Posiadacza nie mozna otrzymac 

płatnosci w APE, Posiadacz moze otrzymac USD lub EUR jako alternatywe dla spłaty w APE. Posiadacz otrzyma wówczas kwote pieniezna równa kwocie uzyskanej ze sprzedazy APE.

Warunki produktu stanowia równiez, ze w przypadku wystapienia okreslonych zdarzen Emitent moze dokonac przedterminowej spłaty produktu w APE lub, jesli inwestor nie moze uzyskac APE z przyczyn prawnych, w USD lub 

EUR. Zdarzenia te sa wyjasnione bardziej szczegółowo w warunkach produktu. Mozliwa jest całkowita strata. Ponadto Posiadacz ponosi ryzyko, ze wypowiedzenie zostanie zazadane w niekorzystnym dla niego czasie i ze bedzie 

mógł ponownie zainwestowac wypowiedziana kwote tylko na gorszych warunkach.
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Planowany inwestor

Produkt przeznaczony jest dla inwestorów detalicznych, którzy

●

●

●

●

●

Jakie jest ryzyko i co mozna otrzymac w zamian?

Wskaznik ryzyka

1 2 3 4 5 6 7

Scenariusze wydajnosci

Scenariusze (na podstawie danych histor ycznych z pieciu lat: 31.12.2017 - 31.12.2022) Inwest ycja: 10 000,00 EUR (1 rok)

Co mozna otrzymac z powrotem po kosztach 22,850.98€             

Srednia stopa zwrotu w kazdym roku 128.5%

Co mozna otrzymac z powrotem po kosztach 6,267.67€               

Srednia stopa zwrotu w kazdym roku -37.3%

Co mozna otrzymac z powrotem po kosztach 1,685.13€               

Srednia stopa zwrotu w kazdym roku -83.1%

Co mozna otrzymac z powrotem po kosztach 3.98€                       

Srednia stopa zwrotu w kazdym roku -100.0%

Co sie stanie, jesli DDA ETP AG nie bedzie w stanie wypłacic srodków?

posiadaja wystarczajace zasoby finansowe i płynnosc, aby byc w stanie poniesc całkowita strate zainwestowanej kwoty;

poszukuja spekulacyjnej mozliwosci inwestycyjnej, której towarzyszy oczekiwanie, ze instrument bazowy zyska z czasem wartosc wystarczajaca do przewyzszenia wszelkich opłat;

maja jedynie ograniczone mozliwosci techniczne lub nie posiadaja odpowiedniej wiedzy technicznej i dlatego zamiast inwestowac bezposrednio w APE za pomoca obligacji na okaziciela o wartosci opartej na 

cenie APE, chcieliby inwestowac w APE bez koniecznosci samodzielnego posiadania APE w okresie waznosci produktu;

Zdaja sobie sprawe z tego, ze wartosc produktu moze ulegac czestym zmianom ze wzgledu na bardzo zmienne instrumenty bazowe i w zwiazku z tym maja wystarczajaco duzo czasu na aktywne 

monitorowanie i zarzadzanie inwestycja;

maja wystarczajaca wiedze i doswiadczenie, aby dokonac miarodajnej oceny Obligacji, zalet i ryzyka zwiazanego z inwestowaniem w Obligacje oraz informacji zawartych w niniejszym Prospekcie, w tym 

współczynnika CE / kwoty crypto w ramach zarzadzania/kwoty wykupu, która codziennie ulega zmniejszeniu.

Mniejsze ryzyko

Scenariusz korzystny

Scenariusz umiarkowany

Scenariusz niekorzystny

Scenariusz warunków skrajnych

Wyzsze ryzyko

Wskaznik ryzyka zakłada utrzymanie produktu przez 1 rok. Rzeczywiste ryzyko moze sie znacznie róznic, jesli spienieza Panstwo produkt na wczesnym etapie i moga otrzymac mniejszy 

zwrot. Moga nie byc Panstwo w stanie łatwo sprzedac (zakonczyc) swojego produktu lub moga byc Panstwo zmuszeni sprzedac (zakonczyc) go po cenie, która znaczaco wpłynie na 

wysokosc zwrotu.

Sumaryczny Wskaznik Ryzyka to informacja dotyczaca poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jak prawdopodobne jest, ze produkt straci 

pieniadze z powodu ruchów na rynkach lub dlatego, ze nie bedziemy w stanie wypłacic Panstwu pieniedzy. Wir haben dieses Produkt mit 7 von 7 bewertet, was der höchsten 

Risikokategorie entspricht. Oznacza to, ze potencjalne straty zwiazane z przyszłymi wynikami oceniane sa na wysokim poziomie. Nalezy miec swiadomosc ryzyka walutowego. Beda 

Panstwo otrzymywac płatnosci w innej walucie, wiec ostateczny uzyskany zwrot zalezy od kursu wymiany miedzy tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzglednione we wskazniku 

przedstawionym powyzej.

Ten produkt podlega innym rodzajom ryzyka, takim jak wahania wartosci i kursów wymiany pomiedzy data wykonania a data otrzymania APE, a takze utrata posiadanych lub 

dostarczonych APE. Ryzyko to nie jest uwzglednione w podanym powyzej wskazniku. Ten produkt nie obejmuje zadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynku, wiec mozliwa jest utrata 

czesci lub całosci inwestycji. Jesli nie bedziemy w stanie wypłacic Panstwu naleznej kwoty, moga Panstwo stracic cała swoja inwestycje.

W tabeli pokazano kwoty, które moga Panstwo odzyskac w ciagu kolejnego jednego roku, przy róznych scenariuszach, zakładajac, ze zainwestuja Panstwo 10 000,- EUR. Przedstawione scenariusze ilustruja, jak moze zachowywac 

sie Panstwa inwestycja. Mozna je porównac ze scenariuszami innych produktów. Przedstawione scenariusze sa szacunkowa ocena przyszłych wyników oparta na danych z przeszłosci dotyczacych zmian wartosci tej inwestycji i nie 

stanowia dokładnego wskaznika. To, co Panstwo otrzymaja, bedzie sie róznic w zaleznosci od tego, jak zachowuje sie rynek i jak długo utrzymaja Panstwo inwestycje. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, co mozna otrzymac 

z powrotem w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie uwzglednia sytuacji, w której nie jestesmy w stanie wypłacic Panstwu pieniedzy. Podane kwoty obejmuja wszystkie koszty samego produktu, ale moga nie obejmowac 

wszystkich kosztów, które ponosza Panstwo na rzecz swojego doradcy lub dystrybutora. Podane kwoty nie uwzgledniaja Panstwa osobistej sytuacji podatkowej, która równiez moze miec wpływ na wysokosc zwrotu.

Nie da sie dokładnie przewidziec przyszłych wyników rynku. Przedstawione scenariusze stanowia jedynie wskazanie niektórych mozliwych wyników opartych na ostatnich wydarzeniach. Rzeczywiste zyski moga byc 

nizsze.

Pomimo, ze produkt jest zabezpieczony przez APE, Inwestor ponosi ryzyko niemoznosci wypełnienia zwiazanych z produktem zobowiazan przez Emitenta, na przykład w przypadku jego niewypłacalnosci. Emitent jest spółka 

celowa nieprowadzaca własnej działalnosci gospodarczej. W zwiazku z powyzszym emisja tego produktu jest wyłacznym celem Emitenta. Mozliwa jest całkowita utrata zainwestowanego przez Panstwa kapitału. Produkt ten jest 

instrumentem dłuznym i jako taki nie jest objety zadnym systemem ochrony depozytów.
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Jakie sa koszty?

Koszty w czasie:

Inwestycja 10.000,00€ Jesli dokonasz wpłaty po 1 roku (zalecany okres posiadania)

Koszty ogółem EUR 149

Wpływ na zwrot (RIY) na rok 1.49%

Struktura kosztów

Ponizsza tabela przedstawia:

●

●

Niniejsza tabela przedstawia wpływ na roczne zyski z inwestycji

Koszt y wejscia 0.15%

Koszty wyjscia 0.15%

Koszty transakcji portfelowych 0.00% Nie dotyczy

Pozostałe koszty biezace 1.49% Wpływ kosztów, które corocznie potracamy z tytułu zarzadzania inwest ycjami

Opłaty za wyniki 0.00% Nie dotyczy

Odsetki przeniesione 0.00% Nie dotyczy

Jak długo nalezy go trzymac i czy mozna wczesniej wyjac pieniadze?

Jak mozna wniesc skarge?

Inne istotne informacje

Produkt nie ma ustalonej daty zapadalnosci. Inwestorzy moga wykupic noty dłuzne w dowolnym momencie. Zalecany okres posiadania wynosi 1 rok. Inwestorzy moga zbywac produkt na rynku regulowanym, na którym jest on 

notowany. Produkt mozna zbyc w obrocie giełdowym po złozeniu wniosku o wykup u Autoryzowanego Uczestnika i przekazujac mu produkt. Nalezy powiadomic swój bank powierniczy odpowiedzialny za realizacje zamówienia na 

okreslony produkt. Po realizacji otrzymaja Panstwo kwote 1 APE pomniejszona o rocznie 1.49% z tytułu opłaty administracyjnej (obliczonej od daty wydania APE ETN) jak opisano powyzej w punkcie „Rodzaj produktu”. W 

wyjatkowych sytuacjach rynkowych lub w przypadku problemów technicznych, zakup lub sprzedaz produktu moze byc czasowo utrudniona lub niemozliwa.

Wszelkie skargi dotyczace osób/podmiotów swiadczacych usługi doradcze lub sprzedajacych produkt mozna składac bezposrednio do tych osób/podmiotów. Reklamacje dotyczace produktu lub postepowania Emitenta tego 

produktu mozna składac w formie pisemnej (np. listownie lub poczta elektroniczna) do DDA ETP AG pod nastepujacym adresem: Äulestrasse 74, 9490 Vaduz, Liechtenstein, deutschedigitalassets.com/contact, lub poczta 

elektroniczna na adres contact@deutschedigitalassets.com. Skargi powinny zawierac nazwe produktu, numer ISIN oraz powód skargi.

Aktualizowane i dodatkowe dokumenty dotyczace produktu, w szczególnosci prospekt informacyjny i wszelkie suplementy do niego oraz ostateczne warunki, sa publikowane na stronie internetowej Emitenta 

(https://www.deutschedigitalassets.com), zgodnie z wymogami prawa. Zalecamy zapoznanie sie z tymi dokumentami w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, w szczególnosci szczegółów dotyczacych struktury i 

ryzyka zwiazanego z inwestycja w produkt.

Redukcja zwrotu z inwestycji (RIY) pokazuje, jaki wpływ na mozliwy do uzyskania z inwestycji zysk beda miały całkowite koszty, które Panstwo poniosa. Koszty całkowite uwzgledniaja koszty jednorazowe, biezace i uboczne. 

Podane tu kwoty stanowia skumulowane koszty samego produktu, dla trzech róznych okresów jego posiadania. Obejmuja one ewentualne kary za wczesniejsza rezygnacje. W danych liczbowych załozono inwestycje na poziomie 

10 000,00 EUR. Dane liczbowe sa danymi szacunkowymi i moga ulec zmianie w przyszłosci.

Osoba sprzedajaca lub doradzajaca Panstwu w sprawie tego produktu moze obciazyc Panstwa innymi kosztami. Jesli tak, osoba ta dostarczy Panstwu informacji o tych kosztach i pokaze Panstwu wpływ, jaki wszystkie koszty beda 

miały na Panstwa inwestycje w czasie.

Szacowany wpływ kosztów, jakie inwestor ponosi w zwiazku z nabyciem Obligacji.

Koszty uboczne

Koszty jednorazowe

Koszty biezace

roczny wpływ róznych rodzajów kosztów na zysk z inwestycji, jaki mozna uzyskac na koniec zalecanego okresu utrzymywania inwestycji;

znaczenie róznych kategorii kosztów.

Szacowany wpływ kosztów, jakie inwestor poniesie w zwiazku ze sprzedaza Obligacji.
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