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Produkt

Produktets navn DDA Physical Ethereum ETP ("obligationerne")

PRIIP-producent DDA ETP AG

Produktidentifikatorer ISIN: DE000A3GTML1; WKN: A3GTML; VALOR: -; SEDOL: -

Websted https://www.deutschedigitalassets.com

Telefonnummer +49 69 667 781 5088

Kompetent myndighed Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 Copenhagen, Denmark

BEMÆRK: Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå.

Hvad er dette produkt?

Type

Målsætninger

Indehavernes opsigelse:

Obligatorisk indfrielse fra udstederen:

Underliggende værdipapir Ethereum (med fysisk sikkerhed)* Produktvaluta USD

Emissionsdato 14.12.2012 Emissionspris 0.001 ETH

Indfrielsesdato (forfaldsdato)

Indehavernes ret

Handelsdag En dag, hvor børsen i Frankfurt er åben.

*Referenceprisen er CMBI Ethereum Index (CMBIETHL)

Dette informationsdokument indeholder vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og skal hjælpe dig med at forstå arten af og risiciene, omkostningerne 

og de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Obligationerne er gældsbeviser (Schuldverschreibungen) i henhold til § 793 i den tyske civillovbog (Bürgerliches Gesetzbuch) og udstedes i ihændehaverform. De har ETH som underliggende værdipapir, der er deponeret hos en 

depositar til opbevaring. De er underlagt tysk lovgivning.

Investorer, der ønsker at investere i kryptovalutaen Ethereum (ETH), som specificeret i feltet "Underliggende værdipapir" i tabellen herunder, som en del af deres investeringsstrategi, kan købe dette produkt, hvis værdi er 

baseret på Ethereum-prisen, hos en "autoriseret deltager" eller på det sekundære marked. Produktet købes via det sekundære marked i FIAT-valuta. Betaling for produktet, der er købt via en autoriseret deltager, kan ske enten i 

ETH, USD eller EUR, i en anden kryptovaluta eller i en sådan FIAT-valuta, som den pågældende autoriserede forhandler accepterer. Udstederen overfører de ETH, der modtages som vederlag fra de autoriserede deltageres salg af 

produktet, til en udpeget depotkonto som sikkerhedsstillelse. Det betyder, at der for hver enhed af produktet i omløb er et foruddefineret ETH-beløb til rådighed som sikkerhed for produktet. På emissionstidspunktet er dette 

beløb 0.001 ETH, og det falder løbende i værdi med 95 basispoint (BPS) årligt, beregnet på daglig basis ud fra ETH-indfrielsesbeløbet for hver enhed af produktet i hele produktets besiddelsesperiode. De ETH, der holdes som 

sikkerhed for obligationerne, opbevares af Coinbase Custody International Limited. Udstederen har udpeget Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG som værdipapirforvalter til at holde sikkerhedsrettighederne for de ETH, der 

er deponeret hos depotforvalterne, på vegne af alle nuværende og fremtidige indehavere af obligationer.

Investorerne kan til enhver tid indfri obligationerne for ETH eller den tilsvarende værdi i USD eller EUR (det "indfrielsesbeløb", der er fastsat i vilkårene og 

betingelserne).

CE-faktor pr. værdipapirenhed
Oprindeligt 0.001 ETH, reduceret over tid med et gebyr på 

0.95% p.a.
Produktet har ikke en fast forfaldsdato

En obligationsindehaver kan til enhver tid opsige produktet helt eller delvist hos en autoriseret deltager. Tilbagebetaling sker altid i ETH. Investorens fordring på tilbagebetaling svarer til indfrielsesbeløbet på 

tilbagebetalingsdatoen minus gældende gebyrer. En autoriseret deltager overfører denne fordring til den digitale wallet, der er angivet af investoren på indfrielsesdatoen. Hvis en indehaver af juridiske årsager eller efter 

anmodning er forhindret i at modtage betalinger i ETH, kan indehaveren modtage USD eller EUR som et alternativ til tilbagebetaling i ETH. Indehaveren vil i så fald modtage et beløb svarende til det beløb, der er opnået ved 

salget af ETH.

I vilkårene og betingelserne for produktet står der også, at hvis visse begivenheder indtræffer, kan udstederen tilbagebetale produktet før tid i ETH eller, hvis en investor er forhindret i at få ETH af juridiske årsager, i USD eller 

EUR. Disse begivenheder forklares mere detaljeret i vilkårene og betingelserne for produktet. Et fuldstændigt tab er muligt. Desuden løber indehaveren en risiko for, at der anmodes om opsigelse på et tidspunkt, der er ugunstigt 

for indehaveren, og at indehaveren kun kan geninvestere det opsagte beløb på dårligere vilkår.
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Påtænkt investor

Produktet er beregnet til private investorer, der

●

●

●

●

●

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Scenarier for ydeevne

Scenarier (baseret på historiske data for fem år: 31.12.2017 - 31.12.2022) Investering: EUR 10.000,00 (1 år)

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger 23,369.19€             

Gennemsnitligt afkast hver t år 133.7%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger 7,302.74€               

Gennemsnitligt afkast hver t år -27.0%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger 2,263.61€               

Gennemsnitligt afkast hver t år -77.4%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger 70.10€                     

Gennemsnitligt afkast hver t år -99.3%

Hvad sker der, hvis DDA ETP AG ikke er i stand til at udbetale?

Fremtidige markedsresultater kan ikke forudsiges nøjagtigt. De præsenterede scenarier er kun en indikation af nogle mulige resultater baseret på den seneste udvikling. Det faktiske afkast kann være lavere.

Selvom produktet har ETH som underliggende værdipapir, bærer investor risikoen for, at udstederen måske ikke kan opfylde sine forpligtelser med hensyn til produktet, f.eks. hvis udstederen bliver insolvent. Udstederen er et 

special-purpose vehicle, der ikke har egne forretningsaktiviteter. Udstederens eneste formål er således at udstede dette produkt. Det er muligt at miste hele din investerede kapital. Produktet er et gældsinstrument og er som 

sådan ikke omfattet af nogen indskudsgarantiordning.

Gunstigt scenarie

Moderat scenarie

Ugunstigt scenarie

Stress-scenarie

Højere risiko

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 1 år. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser det på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det kan 

være, at du ikke nemt kan sælge (afslutte) dit produkt, eller du kan være nødt til at sælge (afslutte) til en pris, der har stor indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Den sammenfattende risikoindikator er en vejledning om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil tabe 

penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, hvilket er den højeste risikoklasse. Dette 

indplacerer de potentielle tab fra fremtidige resultater på et højt niveau. Vær opmærksom på valutarisikoen. Du vil modtage betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast, du 

modtager, afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator.

Dette produkt er underlagt andre risici, såsom udsving i værdi og valutakurser mellem gennemførelsesdatoen og den dato, hvor ETH modtages, samt tab af de ETH, der opbevares eller 

leveres. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator. Dette produkt omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af 

eller hele din investering. Hvis vi ikke er i stand til at betale dig, hvad der skyldes, kan du miste hele din investering.

Denne tabel viser de penge, du kan få tilbage over det næste 1 år, under forskellige scenarier og med en investering på EUR 10.000,00. De viste scenarier illustrerer, hvordan din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne 

dem med scenarierne for andre produkter. De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige ydelse baseret på dokumentation fra fortiden om, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en nøjagtig 

indikator. Hvad du får, vil variere, afhængigt af hvordan markedet klarer sig, og hvor længe du beholder investeringen. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold, og det tager ikke højde for den 

situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig. De viste tal omfatter alle omkostninger ved selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke 

højde for din personlige skattesituation, som også kan indvirke på, hvor meget du får tilbage.

har tilstrækkelige finansielle ressourcer og likviditet til at kunne bære et fuldstændigt tab af det investerede beløb;

søger en spekulativ investeringsmulighed, der er ledsaget af en forventning om, at det underliggende værdipapir vil stige tilstrækkeligt med tiden til at overstige eventuelle gebyrer;

har begrænsede tekniske muligheder eller mangler den relevante tekniske ekspertise og derfor i stedet for at investere direkte i ETH ved hjælp af ihændehaverobligationer med en værdi baseret på ETH-

prisen ønsker at investere i ETH uden selv at skulle besidde ETH i produktets levetid;

erkender, at produktets værdi kan ændre sig hyppigt på grund af det ekstremt volatile underliggende værdipapir og derfor har tilstrækkelig tid til aktivt at overvåge og forvalte investeringen;

har tilstrækkelig viden og erfaring til at foretage en meningsfuld vurdering af obligationerne, fordelene og risiciene ved at investere i obligationerne og oplysningerne i dette prospekt, herunder CE-

faktoren/crypto-under-management/indfrielsesbeløbet, der falder dagligt.

Lavere risiko
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Hvad er omkostningerne?

Omkostninger over tid:

Investering EUR 10.000,00 Hvis du indløser efter 1 år (anbefalet besiddelsesperiode)

Samlede omkostninger EUR 95

Virkning på afkastet (RIY) pr. År 0.95%

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:

●

●

Denne tabel viser indvirkningen på det årlige afkast

Indtrædelsesomkostninger 0.15%

Udtrædelsesomkostninger 0.15%

Porteføljetransaktionsomkostninger 0.00% Ikke relevant

Andre løbende omkostninger 0.95% Indvirkningen af de omkostninger, vi årligt fratrækker til investeringsforvaltning

Præstationsgebyrer 0.00% Ikke relevant

Resultatgebyrer 0.00% Ikke relevant

Hvor længe bør du beholde det, og kan du tage dine penge ud før tid?

Hvordan kan jeg klage?

Andre relevante oplysninger

Diverse omkostninger

Engangsomkostninger

Løbende omkostninger

den årlige indvirkning af de forskellige omkostningstyper på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede besiddelsesperiode;

betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

RIY, afkastreduktion, viser, hvilken indvirkning de samlede omkostninger, du betaler, vil få på det investeringsafkast, du eventuelt får. I de samlede omkostninger indgår engangsomkostninger samt løbende og diverse 

omkostninger. De her viste beløb er de kumulative omkostninger ved selve produktet, for tre forskellige besiddelsesperioder. De inkluderer eventuelle strafgebyrer for udtrædelse før tid. Tallene forudsætter, at du investerer 

EUR 10.000,00. Tallene er estimater og kan ændre sig senere.

Den person, der sælger dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger hos dig. Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger og vise dig, hvilken indvirkning alle 

omkostninger vil have på din investering over tid.

Den anslåede indvirkning af de omkostninger, som en investor pådrager sig for at købe obligationerne.

Den anslåede indvirkning af de omkostninger, som en investor pådrager sig for at sælge 

obligationerne.

Produktet har ikke nogen fast forfaldsdato. Investorer kan indfri obligationerne når som helst. Den anbefalede besiddelsesperiode er 1 år. Investorer kan sælge produktet på det regulerede marked, hvor det er noteret. Du kan 

sælge produktet unoteret ved at indsende en indfrielsesansøgning til en autoriseret deltager og overdrage produktet til denne. Du skal instruere din depotbank, der er ansvarlig for at udføre ordren vedrørende det angivne 

produkt, i overensstemmelse hermed. Efter udførelsen vil du modtage 0.001 Ether minus 0,95 % i årligt administrationsgebyr (beregnet fra emissionsdatoen for ETH ETN), som beskrevet ovenfor under "Hvad er dette produkt?". 

I ekstraordinære markedssituationer eller i tilfælde af tekniske problemer kan det midlertidigt være vanskeligt eller umuligt at købe eller sælge produktet.

Eventuelle klager vedrørende den person/enhed, der rådgiver om eller sælger produktet, kan indgives direkte til den pågældende person/enhed. Klager vedrørende produktet eller den adfærd, som udstederen af dette produkt 

udviser, kan indsendes skriftligt (f.eks. pr. brev eller e-mail) til DDA ETP AG på følgende adresse: Äulestrasse 74, 9490 Vaduz, Liechtenstein, deutschedigitalassets.com/contact, eller via e-mail til 

contact@deutschedigitalassets.com. Klager skal indeholde produktets navn, ISIN-nummeret og årsagen til klagen.

Opdaterede og yderligere dokumenter vedrørende produktet, navnlig prospektet og eventuelle tillæg hertil samt de endelige vilkår, offentliggøres på udstederens websted (https://www.deutschedigitalassets.com), alt sammen i 

overensstemmelse med de lovmæssige krav. Vi anbefaler, at du læser disse dokumenter for at få mere detaljerede oplysninger, især detaljer om strukturen af og risici forbundet med en investering i produktet.
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