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Datum vytvorení: 01.12.2021 Poslední aktualizace: 31.12.2022

Úcel

Produkt

Název produktu DDA Physical Ethereum ETP („Dluhopisy“)

Tvurce PRIIP DDA ETP AG

Identifikátory výrobku ISIN: DE000A3GTML1; WKN: A3GTML; VALOR: -; SEDOL: -

Webové stránky https://www.deutschedigitalassets.com

Telefonní císlo +49 69 667 781 5088

Príslušný orgán Ústredí CNB, Na Príkope 864/28, 115 03 Praha 1, Ceská republika

UPOZORNENÍ: Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a muže být obtížné mu porozumet.

O jaký produkt se jedná?

Typ

Cíle

Ukoncení Držiteli:

Povinné splacení ze strany Emitenta:

Podkladové aktivum Ethereum (fyzicky krytý)* Valuta izdelka USD

Datum vydání 14.12.2012 Cena izdaje 0.001 ETH

Datum odkupa (zapadlost)

Právo držitelu

Obchodní den Den, kdy je otevrena Frankfurtská burza.

*Referencní cena je index CMBI Ethereum Index (CMBIETHL)

Tento informacní dokument poskytuje klícové informace o tomto investicním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální 

zisky a ztráty tohoto produktu a aby vám pomohly porovnat jej s jinými produkty.

Dluhopisy jsou dluhovými cennými papíry (Schuldverschreibungen) ve smyslu § 793 nemeckého obcanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) a jsou vydávány ve forme na dorucitele. Jsou podloženy ETH uloženými v depozitári 

k úschove. Rídí se nemeckým právem.

Investori, kterí v rámci své investicní strategie chtejí investovat do kryptomeny Ethereum (ETH), jak je uvedeno v rádku „Podkladové aktivum“ v tabulce níže, si mohou tento produkt, jehož hodnota vychází z ceny Ethereumu, 

zakoupit od „Oprávneného úcastníka“ nebo na sekundárním trhu. Produkt je nakupován prostrednictvím sekundárního trhu v mene s nuceným obehem. Platba za produkt zakoupený prostrednictvím Oprávneného úcastníka 

muže být provedena bud v ETH, USD nebo EUR, v jiné kryptomene nebo v mene s nuceným obehem, kterou príslušný Oprávnený úcastník akceptuje. Emitent prevede ETH získané jako protihodnotu z prodeje produktu 

Oprávnenými úcastníky na urcený úcet správce jako krytí. To znamená, že pro každou jednotku produktu v obehu je k dispozici predem definovaná cástka ETH, která produkt zajistí. v dobe emise je to 0.001 ETH a tato hodnota se 

prubežne snižuje o 95 bazických bodu rocne, pocítáno na denní bázi z cástky splacení ETH u každé jednotky produktu po celou dobu držby produktu. ETH držené jako krytí dluhopisu jsou uloženy u spolecností Coinbase Custody 

International Limited. Emitent poveril spolecnost Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG jako správce cenných papíru, aby jménem všech soucasných a budoucích držitelu dluhopisu držela práva na zajištení ETH uložených u 

Depozitáru.

Investori mohou Dluhopisy kdykoli odkoupit za ETH nebo ekvivalentní hodnotu v USD nebo EUR („Cástka splacení“ stanovená v Emisních podmínkách).

Faktor CE na jednotku cenného papíru Zpocátku 0.001 ETH, casem se sníží o poplatek 0.95% p. a.
Produkt nemá pevne stanovené datum 

splacení.

Držitel Dluhopisu muže kdykoli vypovedet celý produkt nebo jeho cást u Oprávneného úcastníka. Splacení probíhá vždy v ETH. Nárok investora na splacení odpovídá výši Cástky splacení ke dni splacení snížené o príslušné 

poplatky. Oprávnený úcastník prevede tento nárok do Digitální peneženky urcené Investorem v den splacení. Pokud je Držiteli z právních duvodu nebo na jeho žádost znemožneno prijímat platby v ETH, muže Držitel jako 

alternativu ke splacení v ETH obdržet USD nebo EUR. Držitel pak obdrží penežní cástku rovnající se cástce získané prodejem ETH.

v podmínkách produktu je rovnež uvedeno, že pokud nastanou urcité události, muže Emitent predcasne splatit produkt v ETH nebo – pokud investor z právních duvodu nemuže získat ETH – v USD nebo EUR. Tyto události jsou 

podrobneji vysvetleny v podmínkách produktu. Úplná ztráta je možná. Držitel se navíc vystavuje riziku, že o ukoncení bude požádán v dobe, která je pro nej nevýhodná, a že bude moci vypovezenou cástku reinvestovat pouze za 

horších podmínek.
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Zamýšlený investor

Produkt je urcen pro drobné investory, kterí

●

●

●

●

●

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Indikátor rizika

1 2 3 4 5 6 7

Scénáre výkonnosti

Scénáre (na základe historických údaju za pet let: 31.12.2017 - 31.12.2022) Investice: EUR 10.000,00 (1 rok)

Co mužete získat zpet po odectení nákladu 23,369.19€             

Prumerný rocní výnos 133.7%

Co mužete získat zpet po odectení nákladu 7,302.74€               

Prumerný rocní výnos -27.0%

Co mužete získat zpet po odectení nákladu 2,263.61€               

Prumerný rocní výnos -77.4%

Co mužete získat zpet po odectení nákladu 70.10€                     

Prumerný rocní výnos -99.3%

Co se stane, když DDA ETP AG není schopen uskutecnit výplatu?

Budoucí výkonnost trhu nelze presne predpovedet. Predložené scénáre pouze naznacují nekteré možné výsledky na základe nedávného vývoje. Skutecné výnosy mohou být nižší.

Prestože je produkt krytý ETH, nese Investor riziko, že Emitent nemusí být schopen plnit své povinnosti v souvislosti s produktem, napríklad v prípade své platební neschopnosti. Emitent je subjektem zvláštního urcení, který 

nevyvíjí vlastní obchodní cinnost. v dusledku toho je výhradním úcelem Emitenta vydat tento produkt. Muže dojít k úplné ztráte investovaného kapitálu. Produkt je dluhovým nástrojem a jako takový není krytý žádným systémem 

ochrany vkladu.

Príznivý scénár

Mírný scénár

Nepríznivý scénár

Zátežový scénár

Vyšší riziko

Ukazatel rizika predpokládá, že produkt budete držet po dobu 1 roku. Skutecné riziko se muže znacne lišit, pokud produkt zpenežíte v rané fázi, a mužete dostat zpet méne. Muže se stát, 

že nebudete moci svuj produkt snadno prodat (ukoncit) nebo jej budete muset prodat (ukoncit) za cenu, která výrazne ovlivní získanou cástku.

Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroven rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravdepodobnost, že produkt vám prodelá peníze v dusledku 

pohybu na trzích nebo z toho duvodu, že vám nebudeme schopni vyplatit peníze. Tento produkt jsme klasifikovali jako 7 ze 7, což odpovídá nejvyšší kategorii rizika. To znamená, že 

potenciální ztráty z budoucí výkonnosti jsou na vysoké úrovni. Dbejte na menové riziko. Výplaty budete dostávat v jiné mene, takže konecný výnos, který získáte, závisí na smenném kurzu 

mezi príslušnými menami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zohledneno.

Tento produkt podléhá dalším rizikum, jako je kolísání hodnoty a smenných kurzu mezi datem provedení a datem prijetí ETH, a také ztráte držených nebo dodaných ETH. Toto riziko není 

ve výše uvedeném ukazateli zohledneno. Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu pred nepríznivou budoucí výkonností trhu, takže o investici mužete cástecne ci zcela prijít. Pokud 

vám nebudeme schopni vyplatit to, co vám náleží, mužete prijít o celou investici.

Tato tabulka ukazuje, kolik penez mužete dostat zpet za jeden rok pri ruzných scénárích za predpokladu, že investujete 10 000,00 EUR: Uvedené scénáre ilustrují, jak by se vaše investice mohla vyvíjet. Mužete je porovnat se 

scénári jiných produktu. Uvedené scénáre jsou odhadem budoucí výkonnosti na základe minulých vodítek o tom, jak se hodnota této investice mení, a nejsou presným ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, 

jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici ponecháte. Zátežový scénár ukazuje, co byste mohli získat zpet za extrémních tržních okolností, a nezohlednuje situaci, kdy vám nebudeme schopni vyplatit peníze. Uvedené údaje 

zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusejí zahrnovat veškeré náklady, které platíte svému poradci nebo distributorovi. Císla nezohlednují vaši osobní danovou situaci, která muže mít také vliv na to, kolik 

dostanete zpet.

mají dostatecné financní zdroje a likviditu, aby byli schopny nést úplnou ztrátu investované cástky;

hledají spekulativní investicní príležitost, která je doprovázena ocekáváním, že podkladové aktivum získá v prubehu casu dostatecnou hodnotu, aby prevýšila prípadné poplatky;

mají pouze omezené technické schopnosti nebo jim chybí príslušné technické znalosti, a proto by místo prímého investování do ETH pomocí dluhopisu na dorucitele s hodnotou založenou na cene ETH rádi 

investovali do ETH, aniž by museli sami držet ETH po celou dobu životnosti produktu;

si uvedomují, že hodnota produktu se muže casto menit kvuli extrémne volatilnímu podkladovému aktivu, a v dusledku toho mají dostatek casu na aktivní sledování a správu investice;

mají dostatecné znalosti a zkušenosti, aby mohli smysluplne vyhodnotit Dluhopisy, výhody a rizika investice do Dluhopisu a informace obsažené v tomto Prospektu, vcetne Faktoru CE / Crypto pod správou / 

Cástky splacení, která se denne snižuje.

Nižší riziko
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S jakými náklady je investice spojena?

Náklady v prubehu casu:

Investice 10.000,00 EUR Pokud získáte peníze po 1 roce (doporucená doba držby)

Celkové náklady EUR 95

Dopad na výnos (RIY) za rok 0.95%

Složení nákladu

Níže uvedená tabulka ukazuje:

●

●

Tato tabulka ukazuje dopad na rocní výnosy

Vstupní náklady 0.15%

Výstupní náklady 0.15%

Transakcní náklady por tfolia 0.00% Nepoužije se

Další prubežné náklady 0.95% Dopad nákladu, které každorocne odecítáme za správu investic

Výkonnostní poplatky 0.00% Nepoužije se

Prenášený úrok 0.00% Nepoužije se

Jak dlouho bych mel investici držet? Mohu si peníze vybrat predcasne?

Jak si mohu stežovat?

Další duležité informace

Vedlejší náklady

Jednorázové náklady

Prubežné náklady

rocní dopad ruzných typu nákladu na výnos z investice, který mužete získat na konci doporucené doby držby;

význam jednotlivých kategorií nákladu.

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které vám vzniknou, na možnou návratnost investice. Celkové náklady berou v úvahu jednorázové, prubežné a vedlejší náklady. Zde uvedené cástky predstavují 

kumulativní náklady na samotný produkt za tri ruzná období držení. Zahrnují potenciální pokuty za predcasný odchod. Císla jsou vypoctena za predpokladu, že investujete 10 000,00 EUR. Údaje jsou pouze odhady a mohou se v 

budoucnu zmenit.

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám s ním radí, vám muže úctovat další cástky. v takovém prípade vám tato osoba poskytne informace o techto cástkách a ukáže vám, jaký dopad budou mít všechny náklady na vaši 

investici v prubehu casu.

Odhadovaný dopad nákladu, které investor vynaloží na nákup Dluhopisu.

Odhadovaný dopad nákladu, které investor vynaloží na prodej Dluhopisu.

Produkt nemá pevné datum splatnosti. Investori mohou smenky Dluhopisy kdykoli prodat. Doporucená doba držení je 1 rok. Investori mohou produkt prodat na regulovaném trhu, na kterém je kotován. Produkt lze prodat 

mimoburzovne podáním žádosti o splacení Oprávnenému úcastníkovi a predáním produktu. Musíte dát príslušný príkaz své depozitní bance odpovedné za provedení objednávky pro daný produkt. Po provedení obdržíte 0.001 

bitcoinu minus 0,95 % p. a. jako administrativní poplatek (pocítaný od data vydání ETH ETN), jak je popsáno výše v cásti „O jaký produkt se jedná?“ Ve výjimecných situacích na trhu nebo v prípade technických problému muže být 

docasne obtížné nebo nemožné produkt koupit nebo prodat.

Veškeré stížnosti týkající se osoby / subjektu, který poskytuje poradenství nebo prodává produkt, lze podat prímo u nich. Stížnosti týkající se produktu nebo jednání Emitenta tohoto produktu lze podávat písemne (napr. dopisem 

nebo e-mailem) spolecnosti DDA ETP AG na následující adrese: Äulestrasse 74, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko, deutschedigitalassets.com/contact, nebo e mailem na adrese contact@deutschedigitalassets.com. Stížnosti by mely 

obsahovat název produktu, ISIN a duvod stížnosti.

Aktualizované a další dokumenty týkající se produktu, zejména prospekt a jeho prípadné dodatky a konecné podmínky, jsou zverejneny na internetových stránkách Emitenta (https://www.deutschedigitalassets.com), a to v 

souladu s právními predpisy. Doporucujeme vám, abyste si tyto dokumenty precetli a získali tak podrobnejší informace, zejména podrobnosti o strukture produktu a rizicích spojených s investicí do nej.
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