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Úcel

Produkt

Názov produktu DDA Physical Bitcoin ETP („Dlhopisy“)

Výrobca PRIIP DDA ETP GmbH

Identifikátory produktov ISIN: DE000A3GK2N1; WKN: A3GK2N; VALOR: 110570684; SEDOL: BKY5G79

Webová lokalita https://www.deutschedigitalassets.com

Telefónne císlo +49 69 667 781 5088

Príslušný orgán Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Slovenská republika

UPOZORNENIE: Chystáte sa kúpit produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byt tažko zrozumitelný.

Co je to za produkt?

Typ

Ciele

Ukoncenie zmluvy zo strany Držitelov:

Povinné splatenie zo strany Emitenta:

Podklad Bitcoin (fyzicky krytý)* Mena produktu USD

Dátum vydania 15.04.2021 Cena emisie 0.0001 BTC

Dátum splatnosti

Právo Držitelov

Obchodný den Den, ked je otvorená Frankfurtská burza cenných papierov.

*Referencná cena je index NYSE Bitcoin (NYXBT)

Tento informacný dokument poskytuje klúcové informácie o tomto investicnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sa vyžadujú zo zákona, aby vám pomohli pochopit povahu, riziká, náklady, potenciálne 

zisky a straty tohto produktu a aby vám pomohli porovnat ho s inými produktmi.

Dlhopisy sú dlhovými cennými papiermi (Schuldverschreibungen) v zmysle § 793 nemeckého Obcianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch) a vydávajú sa vo forme na dorucitela. Sú kryté BTC uloženými v depozitári na úcely 

úschovy. Riadia sa nemeckým právom.

Investori, ktorí chcú v rámci svojej investicnej stratégie investovat do kryptomeny bitcoin (BTC), ako je uvedené v poli „Základné“ v nasledujúcej tabulke, môžu si tento produkt, ktorého hodnota vychádza z ceny bitcoinu, kúpit od 

„Autorizovaného úcastníka“ alebo na sekundárnom trhu. Produkt sa kupuje na sekundárnom trhu vo fiat peniazoch. Platba za produkt zakúpený prostredníctvom Autorizovaného úcastníka sa môže uskutocnit v BTC, USD alebo 

EUR, v inej kryptomene alebo vo fiat peniazoch, ktoré príslušný Autorizovaný úcastník akceptuje. Emitent prevedie BTC prijaté ako protihodnotu z predaja produktu Autorizovanými úcastníkmi na urcený úcet depozitára ako 

zábezpeku. To znamená, že pre každú jednotku produktu v obehu je k dispozícii vopred definovaná suma BTC na zabezpecenie produktu. V case emisie je to 0,0001 BTC a jeho hodnota sa priebežne znižuje o 95 bázických bodov 

(BPS) rocne, pricom sa vypocítava denne z výkupnej sumy BTC každej jednotky produktu pocas celého obdobia držby produktu. BTC držané na krytie dlhopisov sú uložené v Coinbase Custody International Limited a Fidelity Digital 

Assets, Ltd. Emitent vymenoval Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG za správcu cenných papierov, ktorý bude držat zabezpecovacie práva na BTC uložené u správcov v mene všetkých súcasných a budúcich Držitelov 

dlhopisov.

Investori môžu kedykolvek odkúpit Dlhopisy za BTC alebo ekvivalentnú hodnotu v USD alebo EUR (dalej len „Odkupná suma“ stanovená v Podmienkach).

Faktor CE na jednotku cenného papiera
Spociatku 0.0001 BTC, casom sa znižuje o poplatok 0,95 % 

p.a.

Produkt nemá pevne stanovený dátum 

splatnosti

Držitel môže kedykolvek vypovedat produkt, a to úplne alebo ciastocne, u Autorizovaného úcastníka. Splácanie sa vždy uskutocnuje v BTC. Nárok Investora na splatenie zodpovedá sume splatenia v den splatenia zníženej o 

príslušné poplatky. Autorizovaný úcastník prevedie tento nárok na Digitálnu penaženku urcenú Investorom v den splatenia. Ak je Majitelovi z právnych dôvodov alebo na jeho žiadost znemožnené prijímat platby v BTC, môže ako 

alternatívu k splateniu v BTC dostat USD alebo EUR. V takom prípade Držitel dostane penažnú sumu rovnajúcu sa sume získanej predajom BTC.

V podmienkach produktu sa tiež uvádza, že ak nastanú urcité udalosti, Emitent môže predcasne splatit produkt v BTC alebo, ak investor nemôže získat BTC zo zákonných dôvodov, v USD alebo EUR. Tieto udalosti sú podrobnejšie 

vysvetlené v podmienkach produktu. Je možná úplná strata. Okrem toho sa Držitel vystavuje riziku, že o ukoncenie bude požiadaný v case, ktorý je pre neho nevýhodný, a že ukoncenú sumu bude môct reinvestovat len za horších 

podmienok.
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Zamýšlaný investor

Produkt je urcený pre retailových investorov, ktorí

●

●

●

●

●

Aké sú riziká a co za to môžem získat?

Ukazovatel rizika

1 2 3 4 5 6 7

Scenáre výkonu

Scenáre (na základe historických údajov za pät rokov: 31.12.2017 - 31.12.2022) Investície: EUR 10,000 (1 rok)

Co môžete získat spät po úhrade nákladov 20,774.39€             

Priemerný rocný výnos 107.7%

Co môžete získat spät po úhrade nákladov 8,435.62€               

Priemerný rocný výnos -15.6%

Co môžete získat spät po úhrade nákladov 3,396.61€               

Priemerný rocný výnos -66.0%

Co môžete získat spät po úhrade nákladov 129.07€                   

Priemerný rocný výnos -98.7%

Co sa stane, ak spolocnost DDA ETP GmbH nebude schopná vás vyplatit?

Súhrnný ukazovatel rizika je vodítkom pre úroven rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnost, že produkt stratí penažnú hodnotu v dôsledku 

pohybov na trhoch alebo preto, že vás nebudeme schopní vyplatit. Tento produkt sme zaradili do 6. triedy zo 7, co je druhá najvyššia riziková trieda. To hodnotí potenciálne straty z 

budúcej výkonnosti na vysokej úrovni. Dávajte pozor na menové riziko. Výplaty budete dostávat v inej mene, takže konecný výnos, ktorý získate, závisí od výmenného kurzu medzi týmito 

dvoma menami. Toto riziko sa vo vyššie uvedenom ukazovateli nezohladnuje.

Tento produkt je vystavený dalším rizikám, ako je kolísanie hodnoty a výmenných kurzov medzi dátumom realizácie a dátumom prijatia BTC, ako aj strata držaných alebo dodaných BTC. 

Toto riziko nie je zohladnené vo vyššie uvedenom ukazovateli. Tento produkt nezahrna žiadnu ochranu pred budúcou výkonnostou trhu, takže môžete príst o cast alebo celú investíciu. Ak 

vám nebudeme schopní vyplatit dlžnú sumu, môžete príst o celú investíciu.

V tejto tabulke sú uvedené peniaze, ktoré by ste mohli získat spät v priebehu nasledujúceho 1 roka pri rôznych scenároch za predpokladu, že investujete 10 000,00 EUR. Uvedené scenáre ilustrujú, ako by sa vaša investícia mohla 

vyvíjat. Môžete ich porovnat so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa mení hodnota tejto investície, a nie sú presným 

ukazovatelom. To, co získate, sa bude líšit v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjat trh a ako dlho si investíciu ponecháte. Stresový scenár ukazuje, co by ste mohli dostat spät za extrémnych trhových okolností, a nezohladnuje 

situáciu, ked vás nebudeme môct vyplatit. Uvedené údaje zahrnajú všetky náklady na samotný produkt, ale nemusia zahrnat všetky náklady, ktoré platíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Císelné údaje nezohladnujú vašu 

osobnú danovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvnit výšku vašej odmeny.

Budúcu výkonnost trhu nemožno presne predpovedat. Predložené scenáre sú len naznacením niektorých možných výsledkov na základe nedávneho vývoja. Skutocné výnosy môžu byt nižšie.

Aj ked je produkt krytý BTC, Investor nesie riziko, že Emitent nemusí byt schopný splnit svoje povinnosti týkajúce sa produktu, napríklad v prípade platobnej neschopnosti Emitenta. Emitent je úcelovo vytvorený subjekt, ktorý 

nemá žiadne vlastné obchodné aktivity. Výsledkom je, že výlucným úcelom emitenta je emisia tohto produktu. Je možná úplná strata vášho investovaného kapitálu. Tento produkt je dlhovým nástrojom a ako taký nie je krytý 

žiadnym systémom ochrany vkladov.

majú dostatocné financné zdroje a likviditu, aby boli schopné znášat úplnú stratu investovanej sumy;

hladajú špekulatívnu investicnú príležitost, ktorá je sprevádzaná ocakávaním, že podkladové aktívum casom získa dostatocnú hodnotu, ktorá prevýši všetky poplatky;

majú len obmedzené technické možnosti alebo im chýbajú príslušné technické znalosti, a preto by namiesto priamej investície do BTC pomocou dlhopisov na dorucitela s hodnotou založenou na cene BTC 

chceli investovat do BTC bez toho, aby museli pocas životnosti produktu sami držat BTC;

si uvedomujú, že hodnota produktu sa môže casto menit v dôsledku extrémne volatilného podkladového aktíva, a v dôsledku toho majú dostatok casu na aktívne monitorovanie a riadenie investície;

majú dostatocné znalosti a skúsenosti na to, aby mohli zmysluplne zhodnotit Dlhopisy, výhody a riziká investície do Dlhopisov a informácie obsiahnuté v tomto Prospekte, vrátane Faktora CE/Nedostatocného 

spravovania crypto/Odkupnej sumy, ktorá sa denne znižuje.

Nižšie riziko

Priaznivý scenár

Mierny scenár

Nepriaznivý scenár

Stresový scenár

Vyššie riziko

Ukazovatel rizika predpokladá, že si produkt ponecháte 1 rok. Skutocné riziko sa môže znacne líšit, ak ho spenažíte v skorej fáze a môžete získat spät menej. Možno nebudete môct 

produkt lahko predat (ukoncit) alebo ho budete musiet predat (ukoncit) za cenu, ktorá výrazne ovplyvní, kolko dostanete spät.
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Aké sú náklady?

Náklady v priebehu casu:

Investícia 10.000,00 EUR Ak po 1 roku (odporúcané obdobie držby) vyberiete hotovost

Celkové náklady EUR 95

Vplyv na výnos (RIY) za rok 0.95%

Zloženie nákladov

V nasledujúcej tabulke sú uvedené:

●

●

Táto tabulka ukazuje vplyv na rocné výnosy

Vstupné náklady 0.15%

Výstupné náklady 0.15%

Transakcné náklady portfólia 0.00% Neuplatnuje sa

Ostatné priebežné náklady 0.95% Vplyv nákladov, ktoré každorocne odpocítame za správu investícií

Poplatky za výkon 0.00% Neuplatnuje sa

Prenesené záujmy 0.00% Neuplatnuje sa

Ako dlho by ste ho mali držat a môžete vybrat peniaze skôr?

Ako sa môžem stažovat?

Dalšie relevantné informácie

Zníženie výnosu (RIY) ukazuje, aký dopad budú mat celkové náklady, ktoré zaplatíte, na návratnost investícií, ktorú môžete získat. Celkové náklady zohladnujú jednorazové, priebežné a vedlajšie náklady. Tu uvedené sumy sú 

kumulatívne náklady na samotný výrobok za tri rôzne obdobia držania. Zahrnajú potenciálne pokuty za predcasný odchod. Císla predpokladajú, že investujete 10 000,00 EUR. Údaje sú iba odhadmi a môžu sa v budúcnosti menit.

Osoba, ktorá vám tento produkt predáva alebo vám s ním radí, vám môže úctovat dalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vám, aký vplyv budú mat všetky náklady na vašu 

investíciu v priebehu casu.

Odhadovaný vplyv nákladov, ktoré investor vynaloží na nákup Dlhopisov.

Vedlajšie náklady

Jednorazové náklady

Priebežné náklady

rocný vplyv rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý by ste mohli dosiahnut na konci odporúcaného obdobia držby;

význam jednotlivých kategórií nákladov.

Odhadovaný vplyv nákladov, ktoré investor vynaloží na predaj Dlhopisov.

Produkt nemá pevne stanovený dátum splatnosti. Investori môžu Dlhopisy kedykolvek odkúpit. Odporúcaná doba držania je 1 rok. Investori môžu produkt predávat na regulovanom trhu, na ktorom je uvedený. Produkt môžete 

predat vo volnom predaji tak, že podáte žiadost o vyplatenie oprávnenému úcastníkovi a odovzdáte mu ho. Musíte zodpovedajúcim spôsobom poucit svoju depozitnú banku zodpovednú za vykonanie objednávky pre daný 

produkt. Po vykonaní získate 0,0001 bitcoinov mínus administratívny poplatok 0.95 % p.a. (pocítaný od dátumu vydania BTC ETN), ako je popísané vyššie v casti „O aký typ produktu ide?“ Vo výnimocných situáciách na trhu alebo 

v prípade technických problémov môže byt docasne tažké alebo nemožné produkt kúpit alebo predat.

Akékolvek stažnosti týkajúce sa osoby/subjektu, ktoré poskytujú poradenstvo alebo predávajú produkt, možno podat priamo u príslušnej osoby/subjektu. Stažnosti týkajúce sa produktu alebo konania Emitenta tohto produktu je 

možné podat písomne (napr. listom alebo e-mailom) spolocnosti DDA ETP GmbH na túto adresu: Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko, deutschedigitalassets.com/contact, alebo e-mailom na 

adresu contact@deutschedigitalassets.com. Stažnosti by mali obsahovat názov produktu, ISIN a dôvod stažnosti.

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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