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Namen

Izdelek

Ime izdelka DDA Physical Ethereum ETP ("obveznice")

Proizvajalec PRIIP DDA ETP AG

Identifikatorji izdelkov ISIN: DE000A3GTML1; WKN: A3GTML; VALOR: -; SEDOL: -

Spletna stran https://www.deutschedigitalassets.com

Telefonska številka +49 69 667 781 5088

Pristojni organ ATVP, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija

OPOZORILO: Kupujete produkt, ki ni preprost in ga je morda težko razumeti.

Kaj je ta produkt?

Tip

Cilji

Odpoved s strani imetnikov:

Obvezni odkup s strani izdajatelja:

Osnova Ethereum (fizicno podprt)* Valuta izdelka USD

Datum izdaje 14.12.2012 Cena izdaje 0.001 ETH

Datum odkupa (zapadlost)

Pravica imetnikov

Trgovalni dan Dan, ko je odpr ta frankfurtska borza.

* Referencna cena je indeks CMBI Ethereum (CMBIETH)

Ta informativni dokument vsebuje kljucne informacije o tem naložbenem produktu. Ni tržno gradivo. Informacije so zakonsko predpisane, da vam pomagajo razumeti naravo, tveganja, stroške, morebitne dobicke in izgube tega 

produkta, da ga lahko primerjate z drugimi produkti.

Obveznice so dolžniški vrednostni papirji (Schuldverschreibungen) v smislu793. clena nemškega civilnega zakonika (Bürgerliches Gesetzbuch) in se izdajajo v prinosniški obliki. Njihova osnova so ETH, deponiranimi pri depozitarju 

za hrambo. Zanje velja nemško pravo.

Vlagatelji, ki želijo vlagati v kriptovaluto Ethereum (ETH) v okviru svoje naložbene strategije skladno s poljem "Osnova" v spodnji preglednici, lahko pri pooblašcenem udeležencu ali na sekundarnem trgu kupijo ta produkt, 

katerega vrednost temelji na ceni bitcoina. Produkt se kupi na sekundarnem trgu v valuti fiat. Placilo produkta, kupljenega prek pooblašcenega udeleženca, se lahko izvede v ETH, USD ali EUR, v drugi kriptovaluti ali v valuti fiat, ki 

jo sprejema pooblašceni udeleženec. Izdajatelj prenese ETH, ki jih pooblašceni udeleženci prejmejo kot nadomestilo za prodajo produkta, na dolocen skrbniški racun kot zavarovanje. To pomeni, da je za vsako enoto produkta v 

obtoku na voljo vnaprej dolocen znesek ETH za zavarovanje produkta. Ob izdaji znaša ta znesek 0.001 ETH, njegova vrednost pa se neprekinjeno zmanjšuje za 95 baznih tock (BPS) na leto, kar se dnevno izracuna iz odkupnega 

zneska ETH za vsako enoto produkta v celotnem obdobju imetništva produkta. ETH za kritje obveznic hranita družbi Coinbase Custody International Limited. Izdajatelj je za skrbnika vrednostnih papirjev imenoval družbo 

Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG, ki bo v imenu vseh sedanjih in prihodnjih imetnikov obveznic imela pravice do zavarovanja za ETH, deponirane pri skrbnikih.

Vlagatelji lahko kadar koli odkupijo obveznice za ETH ali enakovredno vrednost v USD ali EUR ("odkupni znesek", dolocen v Pogojih).

Faktor CE na enoto vrednostnega papirja
Spr va 0.001 ETH, scasoma se zmanjša za pristojbino v višini 

0.95 % na leto.

Produkt nima fiksnega datuma 

zapadlosti

Imetnik obveznice lahko pri pooblašcenem udeležencu kadar koli v celoti ali delno odpove produkt. Odplacilo se vedno izvede v ETH. Vlagateljeva terjatev do izplacila ustreza znesku izplacila na datum izplacila, zmanjšanemu za 

veljavne stroške. Pooblašceni udeleženec ta zahtevek prenese v digitalno denarnico, ki jo doloci vlagatelj na datum izplacila. Ce imetnik iz pravnih razlogov ali na zahtevo ne more prejeti izplacil v ETH, lahko kot alternativo 

izplacilu v ETH prejme USD ali EUR. Imetnik bo v tem primeru prejel denarni znesek, ki je enak znesku, pridobljenemu s prodajo ETH.

V pogojih produkta je navedeno tudi, da lahko izdajatelj ob dolocenih dogodkih produkt predcasno odplaca v ETH ali, ce vlagatelj iz pravnih razlogov ne more pridobiti ETH, v USD ali EUR. Ti dogodki so podrobneje pojasnjeni v 

pogojih produkta. Možna je popolna izguba. Poleg tega imetnik tvega, da bo prekinitev zahtevana v zanj neugodnem casu in da bo prekinjeni znesek lahko ponovno investiral le pod slabšimi pogoji.
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Predvideni vlagatelj

Produkt je namenjen malim vlagateljem, ki

●

●

●

●

●

Kakšna so tveganja in kaj lahko dobim v zameno?

Kazalnik tveganja

1 2 3 4 5 6 7

Scenariji uspešnosti

Scenariji (na podlagi zgodovinskih podatkov za pet let: 31.12.2017 - 31.12.2022) Naložbe: EUR 10,000 (1 leto)

Pricakovan znesek po izvzetju stroškov 23,369.19€             

Povprecni letni donos 133.7%

Pricakovan znesek po izvzetju stroškov 7,302.74€               

Povprecni letni donos -27.0%

Pricakovan znesek po izvzetju stroškov 2,263.61€               

Povprecni letni donos -77.4%

Pricakovan znesek po izvzetju stroškov 70.10€                     

Povprecni letni donos -99.3%

Kaj se zgodi, ce DDA ETP AG ne more izvršiti izplacila?

Prihodnje uspešnosti na trgu ni mogoce natancno napovedati. Predstavljeni scenariji so le prikaz nekaterih možnih rezultatov, ki temeljijo na nedavnem razvoju dogodkov. Dejanski donosi so lahko nižji.

Ceprav je osnovni instrument produkta ETH, vlagatelj nosi tveganje, da izdajatelj morda ne bo mogel izpolniti obveznosti v povezavi s produktom, npr. zaradi svoje insolventnosti. Izdajatelj je namenska družba, ki nima lastnih 

poslovnih dejavnosti. Posledicno je izkljucni namen izdajatelja izdaja tega produkta. Mogoca je popolna izguba vloženega kapitala. Produkt je dolžniški instrument in kot tak ni vkljucen v nobeno shemo za zašcito vlog.

Ugoden scenarij

Zmerni scenarij

Neugoden scenarij

Stresni scenarij

Vecje tveganje

Kazalnik tveganja predvideva, da boste izdelek hranili 1 leto. Dejansko tveganje se lahko precej razlikuje, ce izdelek unovcite v zgodnji fazi in boste morda dobili nazaj manj. Produkta 

morda ne boste mogli zlahka prodati (dokoncati) ali pa ga boste morali prodati (dokoncati) po ceni, ki bistveno vpliva na vaš donos.

Povzetek kazalnika tveganja ponuja osnovni okvir za stopnjo tveganja tega produkta v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje, kako verjetno je, da bo produkt izgubil vrednost zaradi 

gibanj na trgih ali ker izplacilo ne bo mogoce. Ta produkt smo razvrstili v razred 7 od 7 razpoložljivih, kar je najvišji razred tveganja. S tem je možnost potencialnih izgub, ki so odvisne od 

prihodnje uspešnosti, ocenjena kot visoka. Bodite pozorni na valutno tveganje. Izplacila boste prejeli v drugi valuti, zato je koncni donos, ki ga boste prejeli, odvisen od menjalnega tecaja 

med obema valutama. To tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku.

Ta produkt je izpostavljen drugim tveganjem, kot so nihanja vrednosti in menjalnih tecajev med datumom izvršitve in datumom prejema ETH ter izguba hranjenih ali izrocenih ETH. To 

tveganje ni upoštevano v zgoraj prikazanem kazalniku. Ta produkt ne vkljucuje nobene zašcite pred prihodnjimi tržnimi rezultati, zato lahko naložbo izgubite deloma ali v celoti. Ce vam ne 

moremo izplacati dolgovanega zneska, lahko izgubite celotno naložbo.

V razpredelnici so prikazani zneski, ki so vam lahko izplacani po preteku 1 leta, ce sedaj vložite 10.000 EUR. Prikazani scenariji ponazarjajo, kako bi se lahko vaša naložba obnesla. Primerjate jih lahko s scenariji drugih produktov. 

Predstavljeni scenariji so ocena prihodnje uspešnosti, ki temelji na dokazih o spreminjanju vrednosti te naložbe v preteklosti, in niso natancen kazalnik. Višina izplacila bo odvisna od uspešnosti na trgu in trajanja obdobja, v 

katerem boste obdržali naložbo. Stresni scenarij prikazuje pricakovan donos v izjemnih tržnih okolišcinah, in ne upošteva situacije, v kateri izplacilo z naše strani ne bi bilo mogoce. Prikazane številke vkljucujejo vse stroške samega 

produkta, vendar morda ne vkljucujejo tudi vseh stroškov, ki jih placate svojemu svetovalcu ali distributerju. V izracunu ravno tako ni upoštevan vaš osebni davcni položaj, ki lahko prav tako vpliva na višino prejetega izplacila.

imajo zadostna financna sredstva in likvidnost, da lahko nosijo popolno izgubo vloženega zneska;

išcejo špekulativno naložbeno priložnost, ki jo spremlja pricakovanje, da bo osnovni instrument scasoma pridobil zadostno vrednost, ki bo presegla morebitne provizije;

imajo le omejene tehnicne zmogljivosti ali nimajo ustreznega tehnicnega znanja in zato želijo namesto neposredne naložbe v ETH preko obveznic na prinosnika, katerih vrednost temelji na ceni ETH, vlagati v 

ETH, ne da bi morali sami imeti ETH v casu trajanja produkta;

se zavedajo, da se lahko vrednost produkta pogosto spreminja zaradi izredno nestanovitnega osnovnega instrumenta, zato imajo dovolj casa za aktivno spremljanje in upravljanje naložbe;

imajo dovolj znanja in izkušenj, da lahko smiselno ocenijo obveznice, prednosti in tveganja vlaganja v obveznice ter podatke iz tega prospekta, vkljucno s faktorjem CE/crypto pod upravljanjem/ odkupnim 

zneskom, ki se dnevno zmanjšuje.

Manjše tveganje
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Kakšni so stroški?

Stroški v daljšem casovnem obdobju:

Naložba 10.000,00 EUR V primeru izplacila po enem letu (priporoceno obdobje imetništva)

Skupni stroški EUR 95

Vpliv na donos (RIY) na leto 0.95%

Sestava stroškov

Spodnja tabela prikazuje:

●

●

Ta preglednica prikazuje vpliv na letne donose

Vstopni stroški 0.15%

Izstopni stroški 0.15%

Transakcijski stroški port felja 0.00% Se ne uporablja.

Drugi tekoci stroški 0.95% Vpliv stroškov, ki jih letno odštejemo za upravljanje naložb.

Provizija za uspešnost 0.00% Se ne uporablja.

Spodbujevalna provizija 0.00% Se ne uporablja.

Kako dolgo ga je treba hraniti in ali lahko predcasno dvignete denar?

Kako se lahko pritožim?

Druge pomembne informacije

Nakljucni stroški

Enkratni stroški

Tekoci stroški

letni vpliv razlicnih vrst stroškov na donosnost naložbe, ki jo lahko dosežete ob koncu priporocenega obdobja imetništva;

pomen razlicnih kategorij stroškov.

Zmanjšanje donosa (RIY) kaže vpliv, ki ga bodo imeli celotni placani stroški na potencialno donosnost vaše naložbe. Skupni stroški vkljucujejo enkratne, tekoce in nakljucne stroške. Prikazani zneski so kumulativni stroški samega 

produkta v treh razlicnih obdobjih hrambe. Vkljucujejo morebitne penale v primeru predcasne prodaje. Pri izracunu je upoštevana predpostavka, da vložite 10.000,00 EUR. Prikazani zneski so ocene in se lahko v prihodnosti 

spremenijo.

Oseba, ki vam ta produkt prodaja ali vam o njem svetuje, vam lahko zaracuna druge stroške. V tem primeru vam bo zagotovila informacije o teh stroških in vam prikazala vpliv vseh stroškov na vašo naložbo v dolocenem 

casovnem obdobju.

Ocenjeni vpliv stroškov, ki jih ima vlagatelj pri nakupu obveznic.

Ocenjeni vpliv stroškov, ki jih ima vlagatelj pri prodaji obveznic.

Produkt nima dolocenega datuma dospetja. Vlagatelji lahko obveznice unovcijo kadar koli. Priporoceno obdobje imetništva je 1 leto. Vlagatelji lahko produkt prodajo na reguliranem trgu, na katerem je uvršcen. Produkt je 

mogoce prodati na prostem trgu, tako da pooblašcenemu udeležencu oddate vlogo za unovcenje in mu produkt predate. O tem morate ustrezno obvestiti svojo skrbniško banko, odgovorno za izvršitev postopka, ki zadeva 

navedeni produkt. Po izvršitvi boste prejeli znesek 0.001 ETH, zmanjšan za administrativno takso 0.95 % na leto (izracunano od datuma izdaje ETH ETN), kot je opisano v razdelku "Kaj je ta produkt?" V izjemnih tržnih razmerah ali 

v primeru tehnicnih težav je lahko nakup ali prodaja izdelka zacasno otežena ali onemogocena.

Vsako pritožbo v zvezi s fizicno/pravno osebo, ki svetuje glede produkta ali ga prodaja, je mogoce vložiti neposredno pri zadevni fizicni/pravni osebi. Pritožbe v zvezi s produktom ali ravnanjem izdajatelja tega produkta lahko v 

pisni obliki (npr. s pismom ali e-pošto) pošljete družbi DDA ETP AG na naslov Äulestrasse 74, 9490 Vaduz, Liechtenstein, deutschedigitalassets.com/contact ali e-naslov contact@deutschedigitalassets.com. Pritožbe morajo 

vsebovati ime produkta, kodo ISIN in razlog za pritožbo.

Aktualizované a dodatocné dokumenty týkajúce sa produktu, najmä prospekt a jeho dodatky a konecné podmienky, sú zverejnené na webovej stránke Emitenta (https://www.deutschedigitalassets.com), všetko v súlade s 

právnymi požiadavkami. Odporúcame vám precítat si tieto dokumenty, aby ste získali podrobnejšie informácie, najmä podrobnosti o štruktúre a rizikách spojených s investíciou do produktu.
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