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Syfte

Produkt

Produktens namn DDA Physical Bitcoin ETP (de "Notes")

PRIIP-tillverkare DDA ETP GmbH

Produktidentifierare ISIN: DE000A3GK2N1; WKN: A3GK2N; VALOR: 110570684; SEDOL: BKY5G79

Webbplats https://www.deutschedigitalassets.com

Telefonnummer +49 69 667 781 5088

Behörig myndighet Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, 11138 Stockholm, Sweden

OBS: Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

Typ

Målsättningar

Uppsägning av innehavarna:

Obligatorisk återbetalning av emittenten:

Underliggande Bitcoin (med f ysisk säkerhet)* Produktvaluta USD

Datum för utfärdande 15.04.2021 Emissionspris 0.0001 BTC

Återbetalningsdag (förfallodag)

Innehavarnas rätt

Handelsdag En dag då Frankfurtbörsen är öppen.

*Referenspriset är NYSE Bitcoin Index (NYXBT)

Detta informationsdokument innehåller viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå denna produkttyp, risker, kostnader, 

potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Obligationerna är skuldebrev i den mening som avses i § 793 i den tyska civillagen och emitteras i innehavarform. De är belagda med BTC som deponeras hos ett förvaringsinstitut för förvaring. De regleras av tysk lag.

Investerare som önskar investera i kryptovalutan Bitcoin (BTC) enligt specifikationen i fältet ”Underliggande” i den nedanstående tabellen som en del i deras investeringsstrategi kan köpa den här produkten, vars värde baseras på 

Bitcoin-priset, från en ”Auktoriserad deltagare” eller på den sekundära marknaden. Via den sekundära marknaden inhandlas produkten i fiatpengar. Betalning för den produkt som köpts via en Auktoriserad deltagare kan 

erläggas i antingen BTC, USD eller EUR, i någon annan kryptovaluta eller i den fiatvaluta som respektive Auktoriserade deltagare godtar. Emittenten överför de BTC som erhålls som ersättning för de auktoriserade deltagarnas 

försäljning av produkten till ett utsett depåkonto som säkerhet. Detta innebär att det finns ett fördefinierat BTC-belopp för varje enhet av produkten i omlopp som säkerhet för produkten . Vid tidpunkten för utfärdandet är detta 

0.0001 BTC och det minskar kontinuerligt i värde med 95 baspunkter (BPS) årligen, beräknat på daglig basis från BTC-inlösenbeloppet för varje enhet av produkten under produktens hela innehavsperiod. De BTC som hålls som 

säkerhet för sedlarna lagras av Coinbase Custody International Limited och Fidelity Digital Assets, Ltd. Emittenten har utsett Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG som säkerhetsförvaltare för att inneha säkerhetsrättigheterna 

för de BTC som deponerats hos förvaringsinstitutet för alla nuvarande och framtida innehavare av skuldebrev.

Investerare kan när som helst lösa in skuldebreven för BTC eller motsvarande värde i USD eller EUR (det "inlösningsbelopp" som fastställs i villkoren).

CE-faktor per säkerhetsenhet
Från början 0.0001 BTC, med tiden minskad med en avgift på 

0.95 % per år.
Produkten har ingen fast förfallodag.

En innehavare kan när som helst säga upp produkten, helt eller delvis, tillsammans med en auktoriserad deltagare. Återbetalning sker alltid i BTC. Investerarens fordran på återbetalning motsvarar återbetalningsbeloppet på 

återbetalningsdagen minus tillämpliga avgifter. En auktoriserad deltagare överför denna fordran till den digitala plånbok som anges av investeraren på återbetalningsdagen. Om en innehavare av rättsliga skäl eller på begäran är 

förhindrad att ta emot betalningar i BTC kan innehavaren få USD eller EUR som ett alternativ till återbetalning i BTC. Innehavaren kommer då att få ett belopp som motsvarar det belopp som erhålls genom försäljningen av BTC.

I produktvillkoren anges också att om vissa händelser inträffar kan emittenten återbetala produkten i förtid i BTC eller, om en investerare av juridiska skäl inte kan få BTC, i USD eller EUR. Dessa händelser förklaras närmare i 

produktvillkoren. Total förlust är möjlig. Dessutom löper innehavaren risken att uppsägning kommer att begäras vid en tidpunkt som är ogynnsam för honom eller henne och att han eller hon endast kommer att kunna 

återinvestera det uppsagda beloppet på sämre villkor.
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Tilltänkt investerare

Produkten är avsedd för icke-professionella investerare som

●

●

●

●

●

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

Riskindikator

1 2 3 4 5 6 7

Scenarier för prestanda

Scenarier (baserade på historiska uppgifter för fem år: 31.12.2017 - 31.12.2022) Investering: EUR 10 000,00 (1 år)

Vad du kan få tillbaka efter kostnader 20,774.39€             

Genomsnittlig avkastning varje år 107.7%

Vad du kan få tillbaka efter kostnader 8,435.62€               

Genomsnittlig avkastning varje år -15.6%

Vad du kan få tillbaka efter kostnader 3,396.61€               

Genomsnittlig avkastning varje år -66.0%

Vad du kan få tillbaka efter kostnader 129.07€                   

Genomsnittlig avkastning varje år -98.7%

Vad händer om DDA ETP GmbH inte kan betala ut?

Den totala riskindikatorn är en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av rörelser 

på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat denna produkt som 6 av 7, vilket är den näst högsta riskklassen. Detta värderar de potentiella förlusterna från 

framtida prestationer på en hög nivå. Var medveten om valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta, så den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de 

båda valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.

Denna produkt är föremål för andra risker, t.ex. fluktuationer i värde och växelkurser mellan datumet för genomförandet och det datum då BTC mottas, samt förlust av BTC som innehas 

eller levereras. Denna risk beaktas inte i den indikator som visas ovan. Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din 

investering. Om vi inte kan betala dig vad du är skyldig kan du förlora hela din investering.

I den här tabellen presenteras pengar som du kan få tillbaka under nästa 1 år, vid olika scenarier, vid en förmodad investering på EUR 10 000,00. De scenarier som visas illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra 

dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat på bevis från det förflutna om hur värdet av denna investering varierar, och är inte en exakt indikator. Vad 

du får kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen. Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi 

inte kan betala dig. De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten men kanske inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, 

vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Framtida marknadsutveckling kan inte förutsägas exakt. De scenarier som presenteras är endast en indikation på några möjliga resultat baserade på den senaste utvecklingen. Den faktiska avkastningen kan bli lägre.

Även om produkten använder BTC som underlag löper Investeraren risken att Emittenten inte har förmåga att fullgöra sinn skyldigheter vad gäller produkten, exempelvis om Emittenten drabbas av insolvens. Emittenten är ett 

specialföretag utan någon egen affärsverksamhet. Detta betyder att Emittentens enda syfte är att emittera den här produkten. En total förlust av ditt investerade kapital är möjlig. Produkten är ett skuldinstrument och omfattas 

därför inte av något insättningsskydd.

har tillräckliga finansiella resurser och likviditet för att kunna bära en total förlust av det investerade beloppet;

söker en spekulativ investeringsmöjlighet som åtföljs av en förväntan om att det underliggande värdepapperet kommer att få ett tillräckligt värde över tid för att överstiga eventuella avgifter;

endast har begränsad teknisk kapacitet eller saknar relevant teknisk expertis och därför, i stället för att investera direkt i BTC med hjälp av innehavsobligationer med ett värde baserat på BTC-priset, vill 

investera i BTC utan att själva behöva inneha BTC under produktens livstid;

inse att produktens värde ofta kan förändras på grund av den extremt volatila underliggande produkten och därför ha tillräckligt med tid för att aktivt övervaka och förvalta investeringen;

har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en meningsfull utvärdering av skuldebreven, fördelarna och riskerna med att investera i skuldebreven och informationen i detta prospekt, inklusive CE-

faktorn/crypto-underhanteringen/återköpsbeloppet som minskar dagligen.

Lägre risk

Gynnsamt scenario

Måttligt scenario

Ogynnsamt scenario

Stress-scenario

Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i ett år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du tar ut pengar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre. Det kan hända att 

du inte kan sälja (avsluta) din produkt så enkelt eller att du måste sälja (avsluta) till ett pris som avsevärt påverkar hur mycket du får tillbaka.
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Vilka är kostnaderna?

Kostnader över tid:

Investering 10.000,00 EUR Om du gör inlösen efter 1 år (rekommenderad innehavstid)

Totala kostnader EUR 95

Effekter på avkastningen (RIY) per år 0.95%

Kostnadernas sammansättning

Tabellen nedan visar:

●

●

Denna tabell visar effekten på den årliga avkastningen

Inträdeskostnader 0.15%

Kostnader för utträde 0.15%

Kostnader för portföljtransaktioner 0.00% Ej tillämpligt

Övriga löpande kostnader 0.95% Effekten av de kostnader som vi årligen drar av för investeringsför valtning.

Prestationsavgifter 0.00% Ej tillämpligt

Genomförda intressen 0.00% Ej tillämpligt

Hur länge ska du behålla den och kan du ta ut dina pengar i förtid?

Hur kan jag klaga?

Annan relevant information

Utifrån minskningen av avkastningen framgår i viken mån de kostnader som du kommer att betala påverkar den avkastning som du kan få av investeringen. Vid beräkningen av de totala kostnaderna beaktas enstaka, pågående 

och tillfälliga kostnader De belopp som presenteras utgör de kumulativa kostnaderna för själva produkten för tre olika innehavsperioder. Dessa innefattar eventuella straffavgifter för tidigt utträde. Med de här siffrorna har man 

utgått från att du investerar EUR 10 000,00. Siffrorna är uppskattningar och kan förändras framgent.

Den person som säljer eller ger dig råd om denna produkt kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din 

investering över tid.

Den uppskattade effekten av de kostnader som en investerare ådrar sig för att köpa skuldebreven.

Tillfälliga kostnader

Kostnader av engångskaraktär

Löpande kostnader

den årliga effekten av de olika typerna av kostnader på den investeringsavkastning som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavstiden;

innebörden av de olika kostnadskategorierna.

Den uppskattade effekten av de kostnader som en investerare ådrar sig för att sälja skuldebreven.

Produkten har inte något fast förfallodatum. Investerare får lösa in skuldsedlarna när som helst. Den rekommenderade innehavsperiod är 1 år. Investerare har rätt att sälja produkten på den reglerade marknaden där den är 

noterad. Du får sälja produkten direkt genom att inkomma med en ansökan om inlösen till en Auktoriserad deltagare och överlämna produkten till denne. Du måste underrätta din depåbank som är ansvarig för att beställa den 

specificerade produkten. När beställningen har genomförts får du 0.0001 bitcoin minus 0.95 % i administrativa avgifter (beräknat från utgivningsdatumet för BTC ETN) enligt den ovanstående beskrivningen under ”Vilket slags 

produkt är detta”. I exceptionella marknadssituationer eller vid tekniska problem kan det tillfälligt vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten.

Alla klagomål på personen eller organet som ger råd om eller säljer produkten kan lämnas in direkt till den person eller organ det gäller. Klagomål om produkten eller om hur utfärdaren av denna produkt beter sig kan lämnas in 

skriftligen (t.ex. via brev eller e-post) till DDA ETP GmbH på följande adress: Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main, Tyskland, deutschedigitalassets.com/contact, eller via e-post till 

contact@deutschedigitalassets.com. Klagomålen ska innehålla produktens namn, ISIN och orsaken till klagomålet.

Uppdaterade och ytterligare dokument som rör produkten, särskilt prospektet och eventuella tillägg till detta samt de slutliga villkoren, publiceras på emittentens webbplats (https://www.deutschedigitalassets.com), allt i 

enlighet med de rättsliga kraven. Vi rekommenderar att du läser dessa dokument för att få mer detaljerad information, i synnerhet detaljer om strukturen och riskerna i samband med en investering i produkten.
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