Centralt informationsdokument
ETC Issuance GmbH
Formål
Dette informationsdokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at
hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne samt potentielle gevinster og tab ved dette produkt samt for at hjælpe dig med at sammenligne det med
andre produkter.

Produkt
Produktets navn
Produktnumre
PRIIP‐producent
Telefonnummer
Kompetent myndighed for
produktproducenten
Oprettelsesdato for centralt
informationsdokument:
Seneste ændringsdato for centralt
informationsdokument:

LTCetc ‐ Physical Litecoin ETC („ELTC“)
ISIN: DE000A3GN5J9
ETC Issuance GmbH (i det følgende benævnt “udstederen”) (https://etc‐group.com/resources/)
+49 (0) 69 8088 3728
I forbindelse med dette centrale Informationsdokument er det den føderale finanstilsynsmyndighed (Federal Financial
Supervisory Authority, BaFin)
15. marts 2021
15. marts 2021, kl. 08.00

Forsigtig: Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt, og som kan være vanskeligt at forstå.

Hvilken type produkt er det?
Type
ELTC'er er indehaverobligationer i henhold til tysk lovgivning, der er sikret af Litecoin (eller "Litecoin") deponeret hos en depositar. Produktet har ikke en fastsat

udløbsdato.

Mål
Investorer, der ønsker at investere i kryptovalutaen Litecoin ("Litecoin") som specificeret i feltet “Underliggende instrument” i nedenstående tabel som en del af
deres investeringsstrategi, kan købe dette produkt, hvis værdi er baseret på Litecoin‐kursen, på sekundærmarkedet eller fra en "autoriseret deltager". Produktet
købes via sekundærmarkedet i fiat‐valuta. Betaling for det produkt, der er købt gennem en autoriseret deltager, kan ske enten i Litecoin, i en anden kryptovaluta
eller i en sådan fiat‐valuta, som den respektive autoriserede deltager accepterer.
Litecoin, der modtages som vederlag fra salget af produktet til de autoriserede deltagere, overføres til en udpeget værdipapirkonto som sikkerhedsstillelse. Dette
betyder, at for hver enhed af det produkt, der er i omløb, er et foruddefineret Litecoin‐beløb til rådighed til at afdække produktet (i det følgende benævnt
"kryptovalutakravet"). På udstedelsestidspunktet er dette 0,1 Litecoin og falder kontinuerligt i værdi med 2,00 % årligt, beregnet dagligt ud fra kryptovalutakravet
for hver enhed af produktet over hele produktets besiddelsesperiode. Dette betyder, at kryptovalutakravet pr. aktie falder med ca. 0,005479 % hver dag (= 1/365
af 2,00 %). Litecoin, der fastholdes for at støtte ELTC, ejes institutionelt af BitGo Trust Company Inc, som er et reguleret kvalificeret kryptovalutadepot i South
Dakota, USA (i det følgende benævnt ”depositaren”). Udstederen har udpeget APEX Corporate Trustees (UK) Limited (i det følgende benævnt
"sikkerhedsforvalteren") som forvalter til at besidde sikkerhedsrettighederne for Litecoin deponeret hos depositaren på vegne af alle nuværende og fremtidige
ELTC‐indehavere.
Opsigelse fra investorens side: En investor kan når som helst opsige produktet helt eller delvist hos udstederen eller en autoriseret deltager.
Tilbagebetaling foretages altid i Litecoin. Investorens krav om tilbagebetaling svarer til kryptovalutakravet på tilbagebetalingsdatoen minus tilbagebetalingsgebyr.
En autoriseret deltager eller udstederen overfører dette krav til den digitale tegnebog, der er angivet af investoren på tilbagebetalingsdatoen.
Hvis en investor af juridiske grunde forhindres i at modtage betalinger i Litecoin, kan investoren anmode om tilbagebetaling i amerikanske dollar (i det følgende
benævnt “USD”) som et alternativ til tilbagebetaling i Litecoin. Investoren modtager derefter et pengebeløb i USD svarende til det beløb, der er opnået på en auktion
for de Litecoin, der er stillet som sikkerhed.
Obligatorisk tilbagebetaling fra udstederen: Produktbetingelserne angiver også, at udstedere, såfremt visse begivenheder indtræffer, kan tilbagebetale produktet
før tid i Litecoin eller i USD, såfremt en investor forhindres i at modtage Litecoin af juridiske grunde. Disse begivenheder forklares mere detaljeret i
produktbetingelserne. Det er sandsynligt, at ethvert afkast, som investoren modtager i tilfælde af en sådan tidlig tilbagebetaling, vil være forskellig fra scenarierne
beskrevet ovenfor, og at det kan være betydeligt mindre end det beløb, som investoren investerede ved køb. Et samlet tab kan også forekomme. Desuden risikerer
investorer, at der vil blive anmodet om opsigelse på et tidspunkt, der er ugunstigt for dem, og at de kun vil være i stand til at geninvestere det opsagte beløb under
dårligere betingelser.
Underliggende instrument

Produktvaluta

Euro

Udstedelsesdato

Litecoin (Bloomberg ticker: XET CFIX
Curncy)
15‐03‐2021

Handelsdag

En dag, hvor børsen i Frankfurt er åben.

Kryptokrav pr.
værdipapirenhed

Oprindeligt 0,1 Litecoin, reduceret over
tid med et gebyr på 2,00 % p.a.

Tvangsindløsning

Udstederen har ret til tvangsindløsning, hvis
visse begivenheder indtræffer, som anført i
produktbetingelserne.

Obligationsindehavernes
rettigheder

ELTC‐indehavere kan til enhver tid returnere produktet for Litecoin eller, hvis en udbetaling i Litecoin ikke er mulig på grund af
gældende lovgivningsmæssige krav, den ækvivalente værdi i USD (det nøjagtige beløb bestemmes i produktbetingelserne).

Detail‐investormålgruppe
Produktet er tiltænkt private investorer, der:

Er i stand til at bære et samlet tab af det investerede beløb

Søger en spekulativ investeringsmulighed, der ledsages af forventningen om, at det underliggende vil stige tilstrækkeligt i værdi over tid til at overstige
eventuelle gebyrer

Kun har begrænset teknisk kapacitet eller mangler relevant teknisk ekspertise og derfor, i stedet for at investere direkte i Litecoin ved hjælp af
indehaverobligationer med en værdi baseret på Litecoin‐prisen, vil investere i Litecoin uden at skulle besidde Litecoin selv i løbet af produktets levetid

Anerkender, at værdien af produktet ofte kan ændres på grund af det ekstremt ustabile underliggende instrument, og som et resultat har tilstrækkelig tid til
aktivt at overvåge og styre investeringen

Har avanceret viden og/eller erfaring med sammenlignelige finansielle produkter og forstår produktets omkostningsstruktur, inklusive kryptovalutakravet, der
reduceres dagligt.
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Hvad er risiciene, og hvad kan jeg få til gengæld?
Risikoindikator
Risikoindikatoren er baseret på antagelsen om, at du besidder
produktet i den anbefalede besiddelsesperiode på et år. Hvis du
disponerer over investeringen hurtigere end dette, kan den
faktiske risiko afvige markant, og du får muligvis mindre tilbage.
Du er muligvis ikke i stand til let at sælge dit produkt, eller du
skal muligvis sælge det til en pris, der markant reducerer det
beløb, du får tilbage.

Den samlede risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, at produktet
taber penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi udstederen ikke er i stand til at betale dig.
Vi har klassificeret dette produkt til 7 ud af 7, der er den højeste risikoklasse.
Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til at ligge på et højt niveau. Under ugunstige markedsforhold er det meget sandsynligt, at udstederens
evne vil påvirke vores evne til at betale dig. Vær opmærksom på valutarisiko, da kontoenheden for tilbagebetaling kan være enten i Litecoin eller i USD. Du
modtager muligvis ikke betalinger i din lokale valuta eller den valuta, som du ønsker at blive tilbagebetalt i, hvilket betyder, at dit endelige afkast kan afhænge af
valutakursen mellem de to valutaer eller kontoenheder. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren, der er vist ovenfor. På grund af produktets struktur
er det underlagt andre risici såsom udsving i værdi og valutakurser mellem eksekveringsdatoen og den dato, hvor Litecoin modtages, plus tabet af de Litecoin, der
besiddes eller leveres. Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren, der er vist ovenfor. Dette produkt inkluderer ikke nogen beskyttelse mod fremtidig
markedsudvikling. Det betyder, at du kan miste en del eller hele det beløb, du investerede. Hvis udstederen ikke er i stand til at betale det skyldige beløb, kan du
miste dit samlede investerede beløb.

Resultatscenarier

Fremtidig markedsudvikling kan ikke forudsiges nøjagtigt. De præsenterede scenarier er kun en indikation af nogle
mulige resultater baseret på den nylige udvikling. De faktiske afkast kan være lavere.

Investering: 10.000 EUR
Scenarier (baseret på historiske data fra et år; 16‐12‐2019 til 14‐12‐2020)

Et år

Stressscenarie

Hvad du kan modtage efter fradrag af omkostninger
Årligt gennemsnitligt afkast

217 EUR
‐97,8 %

Ugunstigt scenarie

Hvad du kan modtage efter fradrag af omkostninger
Årligt gennemsnitligt afkast

5.768 EUR
‐42,3 %

Moderat scenarie

Hvad du kan modtage efter fradrag af omkostninger
Årligt gennemsnitligt afkast

20.545 EUR
105,5 %

Gunstigt scenarie

Hvad du kan modtage efter fradrag af omkostninger
Årligt gennemsnitligt afkast

71.024 EUR
610,2 %

Denne tabel viser, hvor meget du kunne modtage i det næste år under forskellige scenarier, hvis du investerer 10.000 euro.
De viste scenarier illustrerer, hvordan din investering kunne præstere. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De præsenterede scenarier
er et skøn over den fremtidige præstation baseret på evidensbeviser for, hvordan værdien af denne investering varierer og er ikke en nøjagtig indikator. Hvad du
får, vil variere, afhængigt af, hvordan markedet fungerer, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Stressscenariet viser, hvad du kunne få tilbage under
ekstreme markedsforhold, og det tager ikke højde for situationen, hvor vi ikke er i stand til at betale dig. De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve
produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation,
hvilket også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis ETC Issuance GmbH ikke er i stand til at udbetale?
Selvom ELTC et produkt, der er sikret med Litecoin, bærer investoren risikoen for, at udstederen muligvis ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i relation til
produktet, for eksempel i tilfælde af, at udstederen bliver insolvent. Udstederen er et selskab til særlige formål uden egen forretningsaktivitet. Som følge heraf er
det udstederens eneste formål at udstede dette produkt. For eksempel kan udstederen kun have adgang til de Litecoin, der er deponeret for at afdække ELTCsom
et middel til at imødekomme alle udstedelses‐ eller betalingskrav, der vedrører produktet. Dette produkt giver dig rettigheder til de deponerede Litecoin eller til
værdipapirrettighederne, som sikkerhedsstillelsen har via depotkontoen og gennem udstederens værdipapirkonto. Forekomsten af forskellige scenarier med hensyn
til disse Litecoin og kravene til værdipapirrettighederne kan påvirke udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser under produktbetingelserne. Selvom
udstederen forpligter sig til at deponere en tilstrækkelig mængde Litecoin hos BitGo Trust Company til at dække alle ELTC‐krav, er der en risiko for, at Litecoin, der
er deponeret af udstederen til at afdække ELTC, ikke vil være tilstrækkelige til at imødekomme din indløsningsanmodning eller dine betalingskrav. Det er muligt at
tabe hele den investerede kapital. Der er ingen forpligtelse til at yde yderligere bidrag. Produktet er ikke et indskud og er ikke omfattet af indskudsbeskyttelsen.

Hvilke omkostninger er der?
Omkostninger over tid
Reduktionen i udbytte (RIU) viser, hvilken indflydelse de samlede omkostninger, du betaler, vil have på det investeringsafkast, du måtte få. De samlede omkostninger
tager højde for engangsomkostninger, løbende omkostninger og ekstraomkostninger.
De her viste beløb er de samlede omkostninger ved selve produktet i den anbefalede besiddelsesperiode. De omfatter potentielle gebyrer ved tidlig indløsning.
Tallene antager, at du investerer 10.000 EUR. Tallene er estimater og kan ændre sig i fremtiden.

Investering: 10.000 EUR

Hvis du indløser efter et år (anbefalet besiddelsesperiode)

Samlede omkostninger (EUR)
Reduktion i udbytte pr. år

419,29*
3,00 %
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Den person, der sælger dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. I så fald giver denne person dig information om disse
omkostninger og viser dig, hvilken indflydelse alle omkostninger har på din investering over tid.
*

Hvis en obligationsindehaver beslutter at opsige obligationen i stedet for at sælge den på børsen eller på OTC‐markedet, kan vedkommende blive nødt til at
betale et indløsningsgebyr på 50 EUR (fraviges af udstederen i visse situationer) plus et indløsningsgebyr på 1 %.

Omkostningernes sammensætning
Nedenstående tabel viser:
‐
Virkningen af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du måtte få ved udgangen af den anbefalede besiddelsesperiode
‐
Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Denne tabel viser virkningen på årlige afkast
Indgangsomkostninger

0,50 %

Virkningen af de omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen*

Udgangsomkostninger

0,50 %

Virkningen af de omkostninger, der opstår, når du afhænder din investering**

Omkostninger til porteføljetransaktion

0,00 %

Virkningen af omkostningerne ved, at vi køber og sælger underliggende investeringer for
produktet

Andre løbende omkostninger

2,00 %

Virkningen af de omkostninger, vi fratrækker årligt til investeringsforvaltning.

Engangsomkostninger

Løbende omkostninger

På datoen for opdatering af dette centrale informationsdokument havde udstederen ikke opkrævet engangsomkostninger.
Den person, der sælger dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger. I så fald giver denne person dig information om disse
omkostninger og viser dig, hvilken indflydelse alle omkostninger har på din investering over tid.

*

Gælder ikke investorer på sekundærmarkedet. Investorer på sekundærmarkedet handler direkte med en deltagende mægler eller via en børs og betaler de
gebyrer, som deres mægler opkræver. Handelsmargenerne er offentligt tilgængelige på børser, hvor aktierne er noteret, eller kan fås fra mæglerne. Du kan få
oplysninger om de faktiske omkostninger fra din mægler, finansielle rådgiver eller salgsvirksomhed.

**

Gælder ikke investorer på sekundærmarkedet. Hvis en investor beslutter at opsige produktet i stedet for at sælge det på børsen eller på OTC‐markedet, kan
vedkommende blive nødt til at betale et indløsningsgebyr på 50 EUR (fraviges af udstederen i visse situationer) plus et indløsningsgebyr på 1 %. Investorer på
sekundærmarkedet handler direkte med en deltagende mægler eller via en børs og betaler de gebyrer, som deres mægler opkræver. Handelsmargenerne er
offentligt tilgængelige på børser, hvor aktierne er noteret, eller kan fås fra mæglerne. Du kan få oplysninger om de faktiske omkostninger fra din mægler,
finansielle rådgiver eller salgsvirksomhed.

Hvor længe skal jeg beholde det, og kan jeg tage mine penge ud før tid?
Anbefalet besiddelsesperiode: Op til et år.
Vi anbefaler, at du besidder produktet i en kort periode, dvs. op til et år. Da Litecoin imidlertid er meget ustabile, bør investorer konstant overvåge produktets værdi,
da pludselige ændringer i værdi kan forekomme ofte og uden varsel.
Investorer kan sælge produktet på det regulerede marked, som det er noteret på. Du kan sælge produktet direkte ved at indsende en indløsningsansøgning til en
autoriseret deltager eller direkte til udstederen og overgive produktet til dem. Du skal instruere din depotbank, der er ansvarlig for at eksekvere ordren for det
specificerede produkt i overensstemmelse hermed. Efter eksekveringen vil du modtage 0,1 Litecoin minus 2,00 % p.a. i forvaltningsgebyr (beregnet fra
udstedelsesdatoen for ELTC) som beskrevet ovenfor under "Hvilken type produkt er det?".
Fondsbørsnotering
Mindste
omsættelige enhed

Børsen i Frankfurt – reguleret marked (XETRA),
og fra tid til anden yderligere udvekslinger

Sidste handelsdag på
børsen

En børshandelsdag før den tidlige indløsningsdato, hvis
udstederen indløser investeringen

Én enhed af produktet.

Notering

Notering pr. enhed

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

Hvordan kan jeg klage?
Klager over den person/enhed, der rådede dig eller solgte produktet til dig, kan indgives direkte til den relevante person. Klager vedrørende produkt eller adfærd
hos udstederen af dette produkt kan sendes skriftligt til ETC Issuance GmbH, Thurn‐ und Taxis‐Platz 6, 60313 Frankfurt/Main, Tyskland, eller e‐mailes til claims@etc‐
group.ltd. Klager skal indeholde navnet på produktet, ISIN og årsagen til klagen.

Andre relevante oplysninger
Opdaterede og yderligere dokumenter, der vedrører produktet, især prospektet og eventuelle tillæg, offentliggøres på webstedet https:// etc‐group.com/resources/
i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser. Vi anbefaler, at du læser disse dokumenter for at få flere oplysninger, især om produktets struktur og de
risici, der er forbundet med at investere i produktet.
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