Hlavní informační dokument
Cíl
Tento informační dokument poskytuje hlavní informace o investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Tyto informace jsou ze zákona povinné a mají vám
pomoci porozumět povaze, riziku, nákladům a potenciálním ziskům či ztrátám z tohoto produktu, a usnadnit vám jeho porovnání s jinými produkty.

Produkt
Název produktu
Čísla produktu
Výrobce PRIIP
Telefonní číslo
Zodpovědný orgán výrobce produktu
Vytvoření hlavního informačního
dokumentu:
Poslední aktualizace hlavního
informačního dokumentu:

MATICetc – ETC Group Physical Polygon („MTCE“)
ISIN: DE000A3GWNP4
ETC Issuance GmbH („emitent“) (https://etc-group.com)
+49 (0) 69 8088 3728
Ve spojitosti s tímto hlavním informačním dokumentem – BaFin
21. březen 2022
21. březen 2022, čas: 08:00

Upozornění: Chystáte se koupit produkt, který není jednoznačný a může být obtížné mu porozumět.

Typ
MTCE jsou dluhopisy spadající pod německý právní řád. Jsou zajištěny Polygon uloženými v depozitáři pro úschovu. Produkt nemá pevné datum splatnosti.

Cíle
Investoři, kteří si jako součást své investiční strategie přejí investovat do kryptoměny Polygon, jak je uvedeno v poli „Základní prvky“ v tabulce níže, mohou zakoupit
tento produkt, jehož hodnota se zakládá na ceně Polygon a to na sekundárním trhu (nákup a prodej na burze) nebo od „oprávněného účastníka“. Produkt se nakupuje
a prodává prostřednictvím sekundárního trhu v zákonné měně. Platbu za produkt koupený prostřednictvím oprávněného účastníka lze provést buď v Polygon, v jiné
kryptoměně, nebo v zákonné měně, pokud ji oprávněný účastník přijme.
Polygon, které obdrží emitent jako platbu z prodeje produktu oprávněnému účastníkovi, se převedou na určený zajišťovací účet jako záruka. To znamená, že na
každou jednotku produktu v oběhu je k dispozici předem určená částka v Polygon pro zabezpečení produktu („kryptoměnový nárok“). V době vydání je to 5 Polygon
a hodnota se trvale snižuje o 1,95 % ročně, počítáno na denní bázi z kryptoměnového nároku každé jednotky produktu po celou dobu držení produktu. To znamená,
že kryptoměnový nárok na podíl se každý den snižuje přibližně o 0,005342 % (= 1/36 ze 1,95 %). Polygon držené na pokrytí MTCE jsou institucionálně drženy
společností Coinbase Custody Trust Company, oprávněným regulovaným depozitářem kryptoměn v New Yorku v USA („depozitář”). Emitent určil společnost APEX
Corporate Trustees Limited se sídlem ve Spojeném království („správce zástavy“) jako správce zástavy, aby držel zástavní práva na Polygon uložené v depozitáři pro
všechny současné a budoucí držitele MTCE.
Ukončení investorem: Investor může, jako alternativu k nakupování a prodávání produktu na burze, kdykoli ukončit produkt (odkup), a to celý nebo jeho část,
prostřednictvím emitenta nebo oprávněného účastníka.
Vyplacení odkupu probíhá vždy v Polygon. Požadavek investora na vyplacení odpovídá kryptoměnovému nároku ke dni vyplacení, sníženému o poplatky za platbu.
Oprávněný účastník nebo emitent převede ke dni splatnosti tento požadavek do digitální peněženky určené investorem.
Pokud investor ze zákonných důvodů nemůže obdržet platby v Polygon e může požadovat platbu v amerických dolarech („USD“) jako alternativu k platbě v Polygon.
Investor pak obdrží v USD částku, která odpovídá částce získané v aukci za Polygon v záruce.
Povinný odkup emitentem: Podmínky produktu stanoví, že nastanou-li určité okolnosti, může emitent vyplatit produkt předčasně v Polygon nebo v USD, pokud
investor ze zákonných důvodů nemůže Polygon přijmout. Tyto okolnosti jsou podrobněji vysvětleny v podmínkách produktu. Je pravděpodobné, že se výnos, který
investor získá v případě takového předčasného vyplacení, bude lišit od scénářů uvedených výše, a může být výrazně nižší než částka, kterou investor při nákupu
investoval. Je možná i celková ztráta. Investoři navíc podstupují riziko, že ukončení bude požadováno v době, která je pro ně nepříznivá, a že budou schopni pouze
opětovně investovat konečnou částku za horších podmínek.
Základní prvky

Polygon (CryptoCompare ticker: MATIC
CCCAGG

Měna produktu

Euro, US-Dollar, Swiss Franc, British Pound

Datum vydání

02.02.2022

Den obchodování

Den, kdy je otevřená Frankfurtská burza.

Kryptoměnový nárok na
jednotku zajištění

Při výchozím stavu 5 Polygon, sníženo
o poplatek ve výši 1,95 % ročně.

Povinný odkup

Emitent je oprávněn k povinnému odkupu
v případě, že dojde k událostem, které jsou
stanoveny v podmínkách produktu.

Práva držitelů dluhopisů

Držitelé MTCE mohou kdykoli vrátit produkt za Polygon nebo, pokud vyplacení v Polygon není možné kvůli platným regulačním
požadavkům, za ekvivalentní hodnotu v USD (přesná částka je určena v podmínkách produktu).

Zamýšlený retailový investor
Produkt je zamýšlený pro soukromé investory, kteří:
▪
jsou schopni unést celkovou ztrátu investované částky;
▪
hledají spekulační investiční příležitost, kterou doprovází očekávání, že základní prvek časem vynese dostatečnou částku přev yšující poplatky;
▪
mají pouze omezené technické možnosti nebo nedostatek technických zkušeností, proto místo investování přímo v Polygon prostřednictvím dluhopisů
s hodnotou založenou na ceně Polygon chtějí investovat v Polygon, aniž by sami museli mít po dobu trvání produktu Polygon v držení;
▪
chápou, že cena produktu se může často měnit kvůli mimořádně volatilnímu základnímu prvku, a v důsledku toho mají dostatek času aktivně sledovat
a spravovat svou investici;
▪
mají pokročilé znalosti a/nebo zkušenosti se srovnatelnými finančními produkty a rozumí nákladové struktuře produktu, včetně kryptoměnového nároku, který
hodnotu denně snižuje.

1

Hlavní informační dokument
Jaká jsou rizika a co mohu získat?
Indikátor rizika

Indikátor rizika
Indikátor rizika je založený na předpokladu, že držíte produkt po
doporučenou dobu drží čtyř let. V případě, že se investice zbavíte
dříve, může se aktuální riziko výrazně lišit a výnos může být nižší.
Je možné, že nebudete moci produkt rychle prodat, nebo ho
budete muset prodat za cenu, která výrazně sníží částku, kterou
dostanete zpět.

Vyšší riziko

Nižší riziko

Souhrnný indikátor rizika je vodítko k úrovni rizika tohoto produktu v porovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že produkt přijde o peníze
kvůli pohybům na trzích nebo kvůli tomu, že vás emitent nebude schopen vyplatit.
Tento produkt jsme klasifikovali na 7 ze 7, což je nejvyšší riziková třída.
Ta hodnotí případné ztráty z budoucí výkonnosti na vysokou úroveň. Při nepříznivých podmínkách na trhu je velmi pravděpodobné, že schopnost emitenta ovliv ní
naši kapacitu vás vyplatit. Upozorňujeme na riziko měny, protože zúčtovací jednotka za vyplacení může být v Polygon nebo v USD. Může se stát, že neobdržíte
platby ve své místní měně nebo měně, ve které chcete být vyplaceni, což znamená, že váš finální výnos může záviset na směnném kurzu mezi dvěma měnami
nebo zúčtovacími jednotkami. Výše zmíněný indikátor toto riziko nezohledňuje. Vzhledem ke své struktuře je tento produkt předmětem dalších rizik, například
kolísání v ceně a směnných kurzů mezi datem provedení a datem, kdy obdržíte Polygon, plus ztráty držených či dodaných Polygon. Výše zmíněný indikátor toto riziko
nezohledňuje. Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu. To znamená, že můžete přijít o část nebo o celou investovanou částku.
V případě, že vám emitent nebude schopen vyplatit dlužnou částku, můžete přijít o investici v plné výši.

Výkonnostní scénáře

Budoucí výkonnost trhu nelze přesně předvídat. Uvedené scénáře pouze naznačují některé z možných výsledků na
základě aktuálního vývoje. Skutečné výnosy mohou být nižší.

Investice: 10 000 USD
Scénáře (založené na historických údajích uplynulých 5 roky;
12/02/2016 až 30/01/2022)
Stresový scénář
Nepříznivý scénář
Umírněný scénář
Příznivý scénář

Co můžete získat po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos
Co můžete získat po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos
Co můžete získat po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos
Co můžete získat po odečtení nákladů
Průměrný roční výnos

Jeden rok

Tři roky

Pět let (doporučená doba
držení)

USD 150
-98.5%

USD 2
-94.5%

USD 0
-92.2%

USD 4,330
-56.7%

USD 6,226
-14.6%

USD 12,962
5.3%

USD 22,594
125.9%
USD 121,615
1116.2%

USD 100,674
115.9%
USD 1,682,135
452.0%

USD 474,658
116.4%
USD 17,960,179
347.6%

Tato tabulka ukazuje různé scénáře, kolik můžete vydělat v příštích letech, pokud investujete 10 000 USD.
Uvedené scénáře zobrazují, jak by si vaše investice mohla vést. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované s cénáře jsou odhadem budoucí
výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této investice, a nejsou přesným ukazatelem. Částka, kterou získáte, se bude lišit podle
toho, jaká bude výkonnost trhu a jak dlouho budete mít investici/produkt v držení. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech
na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnov at veškeré
náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět.

Co se stane, když společnost ETC Issuance GmbH není schopna uskutečnit výplatu?
Přestože je produkt MTCE zajištěn Polygon investor nese riziko, že emitent nemusí být schopen splnit své závazky související s produktem, například v případě
insolvence emitenta. Emitent je subjekt zvláštního určení, který sám nemá žádné obchodní aktivity. Z toho důvodu je výhradním účelem emitenta vydání tohoto
produktu. Emitent například může mít přístup pouze k Polygon uloženým na zajištění MTCE jakožto způsobu plnění všech závazků a plateb požadovaných
v souvislosti s produktem. Tento produkt vám zajišťuje právo k uloženým Polygon m nebo k zajišťovacímu právu v držení správce zástavy prostřednictvím depozitního
účtu a prostřednictvím účtu cenných papírů emitenta. Vznik různých scénářů s ohledem na tyto Polygon a nároky ze zajišťovacích práv může ovlivnit schopnost
emitenta plnit své závazky podle podmínek produktu. I když emitent skládá vklad v dostatečné částce v Polygon u společnosti Coinbase Custody Trust Company, aby
pokryl veškeré nároky MTCE, existuje riziko, že Polygon uložené emitentem na zajištění MTCE nebudou stačit na splnění vašeho požadavku na odkup či žádosti
o vyplacení. Je možná celková ztráta investovaného kapitálu. Neexistuje žádná povinnost pro placení dalších vkladů. Produkt nen í vkladem a není předmětem
ochrany vkladů.

Jaké jsou náklady?
Náklady v průběhu času
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získ at. Celkové náklady zohledňují
jednorázové, průběžné a vedlejší náklady.
Zvedení částky jsou kumulativní náklady samotného produktu po doporučenou dobu držení. Zahrnují možné srážky za předčasné ukončení. Údaje předpokládají, že
investujete 10 000 USD. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Investice: 10 000 USD
Celkové náklady (USD)
Roční snížení výnosu (RIY)

V případě vyplacení po
jednom roce
449.35*
1,95%

V případě platby po třech
letech
6126.79*
1,95%

V případě platby po pěti
letech (doporučená doba držení)
49114.60*
1,95%

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne vám tato osoba o těchto
nákladech informace a objasní vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na vaši investici.
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*

Pokud se držitel dluhopisu rozhodne ukončit dluhopis, místo aby jej prodal na burze nebo na OTC trhu, může být povinen zaplati t zvýšený poplatek 50 EUR za
odkup (emitent se ho za určitých okolností může zříci) plus poplate.

Skladba nákladů
Tabulka níže ukazuje:
dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,
význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na roční výnos
Jednorázové náklady

Průběžné náklady

Vstupní náklady

0,20 %

Dopad nákladů, které již jsou zahrnuté v ceně*

Výstupní náklady

0,20 %

Dopad nákladů, které vzniknou, když ukončíte svou investici**

Transakční náklady portfolia

0,00 %

Dopad nákladů našich nákupů a prodejů podkladových investic na produkt

Další průběžné náklady

1,95 %

Dopad nákladů, které ročně vynakládáme na správu investic

K datu aktualizace tohoto hlavního informačního dokumentu si emitent neúčtoval žádné jednorázové náklady.
Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne vám tato osoba o těchto
nákladech informace a objasní vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na vaši investici.

*

Investoři sekundárního trhu obchodují přímo se zúčastněným makléřem nebo prostřednictvím burzy a hradí poplatky, které si účtuje makléř. Obchodní marže
jsou veřejně dostupné na burzách, na nichž je produkt kotován, nebo je lze vyžádat u makléře. Aktuální náklady zjistíte od makléře, finančního poradce nebo
prodejní společnosti. Výše uvedené náklady jsou odhady těchto nákladů.
** Pokud se investor rozhodne ukončit produkt, místo aby jej prodal na burze nebo na OTC trhu, může být povinen zaplatit zvýšený poplatek 50 EUR za odkup
(emitent se ho za určitých okolností může zříci) plus poplatek. Investoři sekundárního trhu obchodují přímo se zúč astněným makléřem nebo prostřednictvím
burzy a hradí poplatky, které si účtuje makléř. Obchodní marže jsou veřejně dostupné na burzách, na nichž je produkt kotován, nebo je lze vyžádat u makléře.
Aktuální náklady zjistíte od makléře, finančního poradce nebo prodejní společnosti.

Jak dlouho mám produkt držet a mohu peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: Až čtyři roky.
Doporučená doba držení je čtyři roky. Jelikož jsou ale Polygon velmi volatilní, měli by investoři neustále sledovat hodnotu produktu, protože k náhlým změnám
hodnoty může docházet často a nečekaně.
Investoři mohou produkt prodat na regulovaném trhu, na němž je kotován. Produkt můžete prodat u přepážky podáním žádosti o odkup oprávněnému účastníkovi
nebo přímo emitentovi a předáním produktu do jejich držení. Je tedy nutné předat pokyny své depozitní bance, odpovědné za provedení příkazu na konkré tní
produkt. Po provedení příkazu obdržíte 5 Polygon mínus správní poplatek 1,95 % ročně (počítaný od data vydání MTCE), jak je popsáno výše v části „O jaký typ
produktu se jedná?“.
Kotování na burze
Nejmenší
obchodovatelná
jednotka

Frankfurtská burza – regulovaný trh (XETRA);
SIX Swiss Exchange, a čas od času další burzy

Poslední den
obchodování na burze

Jeden den obchodování na burze před datem
předčasného odkupu, v případě, že emitent investici
odkoupí

Jedna jednotka produktu

Kotování

Kotování na jednotku

Při výjimečné situaci na trhu nebo v případě technických problémů může být dočasně obtížné či nemožné produkt koupit nebo prodat.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Stížnosti na osobu/entitu, která vám poskytovala poradenství nebo prodala produkt, lze podat přímo odpovědné osobě. Stížnosti na produkt či chování emitenta
tohoto produktu lze poslat písemně na adresu: ETC Issuance GmbH, Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt nad Mohanem, Německo, nebo emailem na adresu:
complaints@etc-group.com. Stížnost musí obsahovat název produktu, ISIN a důvod stížnosti.

Jiné relevantní informace
Aktualizované a dodatečné dokumenty související s produktem, konkrétně prospekty a veškeré přílohy, jsou zveřejněny na webových stránkách
https://etc-group.com v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Doporučujeme vám si tyto dokumenty přečíst, zejména pak informace o struktuře produktu
a rizicích spojených s produktem.
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