Nøkkelinformasjonsdokument
Formål
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Denne info rmasjonen er lovpålagt for å
hjelpe deg med å forstå dette produktets natur, risiko, kostnader og potensiell gevinst eller tap, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt
Produktnavn
Produktidentifikatorer
PRIIP utarbeidet av
Telefon
Ansvarlig myndighet for
leverandøren av produktet
Utarbeidelse av
nøkkelinformasjonsdokumentet:
Nøkkelinformasjonsdokumentet ble
sist oppdatert:

XLMetc – ETC Group Physical Stellar („STLR“)
ISIN: DE000A3GVK06
ETC Issuance GmbH («utstederen») (https://etc-group.com)
+49 (0) 69 8088 3728
I forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet, Det tyske føderale finanstilsynet («BaFin»)
10 desember 2021
10 desember 2021, klokken: 08:00

Advarsel: Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er så enkelt å bruke, og som kan være vanskelig å forstå.

Hvilken type produkt er dette?
Type
STLR-er er ihendehaverobligasjoner etter tysk rett som er sikret med Stellar deponert hos en depotmottaker for oppbevaring. Produktet har ikke noen fastsatt

forfallsdato.

Mål
Investorer som ønsker å investere i kryptovalutaen Stellar som angitt i feltet «Underliggende» i tabellen nedenfor som en del av sin investeringsstrategi, kan kjøpe
dette produktet, som har en verdi som er basert på Stellar -kursen, på det sekundære markedet eller fra en «autorisert deltaker». Produktet kjøpes gjennom det
sekundære markedet med en myndighetsutstedt myntenhet. Betaling av et produkt som kjøpes gjennom en autorisert deltaker, kan gjøres enten i Stellar , i en
annen kryptovaluta eller i en myndighetsutstedt myntenhet som den aktuelle autoriserte deltakeren aksepterer.
De Stellar som er mottatt som vederlag for salg av produktet til de autoriserte deltakerne, overføres til en angitt verdipapirkonto som pantsikkerhet. Dette betyr at
det for hver enhet av produktet som er i sirkulasjon, finnes en forhåndsdefinert mengde Stellar tilgjengelig som sikring for produktet («tilgodehavende i
kryptovaluta»). Ved tidspunktet for utstedelsen er denne mengden 25 Stellar , og den reduseres kontinuerlig med 1,95 % årlig beregnet på daglig basis av
tilgodehavende i kryptovaluta for hver enhet av produktet over hele perioden som produktet eies. Dette betyr at tilgodehavende i kryptovaluta per enhet reduseres
med ca. 0,005342 % hver dag (= 1/365 av 1,95 %). Stellar som holdes som sikkerhet for STLR, holdes institusjonelt av BitGo Trust Company Inc, en regulert, kvalifisert
depotmottaker for kryptovaluta i Sør-Dakota, USA («depotmottaker»). Utstederen har utnevnt APEX Corporate Trustees (UK) Limited («depotansvarlig») som
depotansvarlig til de Stellar som er satt i depot hos depotmottakeren på vegne av alle nåværende og fremtidige eiere av STLR.
Oppsigelse fra Investor: En investor kan selge produktet når som helst på børsen. Alternativt en investor kan når som terminere produktet, helt eller delvis, hos
utstederen eller fra en autorisert deltaker.
Tilbakebetalingen skjer alltid i Stellar . Investorens fordring på tilbakebetaling tilsvarer tilgodehavende i kryptovaluta på tilbakebetalingsdatoen minus
tilbakebetalingsgebyrer. En autorisert deltaker eller utsteder vil på tilbakebetalingsdatoen overføre dette beløpet til den digitale lommeboken som er spesifisert av
investoren.
Hvis en investor av juridiske årsaker er forhindret fra å motta betaling i Stellar , kan investoren be om tilbakebetaling i amerikanske dollar («USD») som et alternativ
til tilbakebetaling i Stellar . Investoren vil da motta et beløp i USD som er lik beløpet som ble mottatt i auksjon for de Stellar som ble stilt som sikkerhet.
Obligatorisk tilbakebetaling fra utsteder: Produktvilkårene angir også at dersom det oppstår visse hendelser, så kan utstederen betale tilbake produktet førtidig i
Stellar eller dersom en investor hindres i å anskaffe Stellar av juridiske årsaker, i USD. Disse hendelsene forklares nærmere i produktvilkårene. Det er sannsynlig at
enhver avkastning investoren mottar ved en slik førtidig tilbakebetaling, vil være forskjellig fra scenarioene som er beskrev et ovenfor, og det kan være betydelig
mindre enn beløpet investoren investerte ved anskaffelsen. Fullstendig tap er også mulig. Videre risikerer investorer at det blir bedt om en terminering på et
tidspunkt som er ugunstig for dem, og at de bare vil kunne reinvestere termineringsbeløpet til dårligere betingelser.
Underliggende

Produktvaluta

Euro, US-Dollar

Utstedelsesdato

Stellar (CryptoCompare ticker: XLM
CCCAGG)
29.11.2021

Handelsdag

En dag når børsen i Frankfurt er åpen.

Tilgodehavende i
kryptovaluta per enhet

Opprinnelig 25 Stellar , reduseres over
tid med et gebyr på 1,95 % per år.

Obligatorisk innløsning

Utstederen har rett til tvungen innløsning
dersom visse hendelser inntreffer, som angitt
i produktvilkårene.

Obligasjonseiernes
rettigheter

STLR-eiere kan når som helst veksle inn produktet i Stellar eller hvis en utbetaling i Stellar ikke er mulig på grunn av gjeldende
regelverk, den tilsvarende verdien i USD (det eksakte beløpet bestemmes i produktvilkårene).

Tiltenkte privatinvestorer
Produktet er ment for privatinvestorer som
er i stand til å bære et fullstendig tap av det investerte beløpet
søker en spekulativ investeringsmulighet med en forventning om at den underliggende vil få tilstrekkelig verdistigning over tid til å overgå eventuelle gebyrer
bare har begrenset teknisk kapasitet eller mangler relevant teknisk ekspertise, og som derfor i stedet for å investere direkte i Stellar ved hjelp av
ihendehaverobligasjoner med en verdi basert på Stellar -kursen, ønsker å investere i Stellar uten selv å måtte eie Stellar i løpet av produktets levetid
kjenner til at verdien til produktet kan endres ofte på grunn av den ekstremt flyktige underliggende verdien, og som følge av dette har tilstrekkelig tid til å
overvåke og administrere investeringen
har avansert kunnskap om og/eller erfaring med sammenlignbare finansielle produkter og forstår produktets kostnadsstruktur, inkludert tilgodehavende i
kryptovaluta som reduseres daglig
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Hva er risikoen, og hva kan jeg oppnå?
Risikoindikator
Risikoindikatoren er basert på antagelsen om at du holder
produktet i den anbefalte perioden på fire år. Hvis du avhender
investeringen tidligere enn dette, kan den faktiske risikoen
avvike betydelig, og du kan få mindre tilbake. Det kan hende at
du ikke er i stand til å selge produktet, eller at du må selge det
til en pris som betydelig reduserer beløpet du mottar tilbake.
Lavere risiko

Høyere risiko

Risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape
penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi utstederen ikke kan betale deg.
Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er høyeste risikoklasse.
Dette gjør at potensielle tapene fra fremtidig resultat vurderes som høye. Under ugunstige markedsforhold er det svært sannsy nlig at vår mulighet til å betale deg
vil bli svekket. Vær oppmerksom på valutarisikoen, siden regneenheten for tilbakebetaling kan være i enten Stellar eller USD. Du vil kanskje ikke motta betalinger
i din lokale valuta eller i den valutaen du ønsker å bli tilbakebetalt i. Dette betyr at din endelige avkastning kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene
eller måleenhetene. Denne risikoen er ikke vurdert i indikatoren ovenfor. På grunn av strukturen er dette produktet gjenstand for andre risikoer, for eksempel
svingninger i verdi og valutakurser i perioden mellom dato for ordreutførelse og den datoen da man mottar Stellar , pluss tap på eide eller leverte Stellar . Denne
risikoen er ikke vurdert i indikatoren ovenfor. Dette produktet omfatter ikke beskyttelse mot fremtidig markedsavkastning. Det betyr at du kan miste noe av eller
hele beløpet du investerte. Hvis utstederen ikke kan betale det utestående beløpet, kan du miste hele beløpet som ble investert.
Fremtidig markedsavkastning kan ikke forutsies nøyaktig. De presenterte scenarioene er bare en indikasjon på noen
mulige resultater basert på den siste utviklingen. Faktisk avkastning kan være lavere.

Avkastningsscenarioer

Stresscenario

Hva du kan motta etter at kostnader er fratrukket
Årlig gjennomsnittlig avkastning

EUR 633
-93.7%

EUR 32
-85.3%

Fire år
(rekommenderad
innehavsperiod)
EUR 3
-80.4%

Ugunstig scenario

Hva du kan motta etter at kostnader er fratrukket
Årlig gjennomsnittlig avkastning

EUR 1,999
-80.0%

EUR 350
-67.3%

EUR 87
-61.3%

EUR 6,394
Hva du kan motta etter at kostnader er fratrukket
Årlig gjennomsnittlig avkastning

EUR
2,658
-35.7%
EUR
20,729
27.5%

EUR 1,163

Moderat scenario

Investering: EUR 10 000
Scenarioer (bygger på historiske data for fire år, fra 06/03/2018 til 22/11/2021)

Gunstig scenario

Ett år

Tre år

-36.1%
EUR 20,988

Hva du kan motta etter at kostnader er fratrukket
Årlig gjennomsnittlig avkastning

109.9%

-35.0%
EUR 15,934
9.8%

Denne tabellen viser hvor mye du kan få i løpet av det neste år under forskjellige scenarioer hvis du investerer EUR 10 000.
Scenarioene viser mulige resultater for investeringen din. Du kan sammenligne dem med scenarioer for andre produkter. Scenarioene som presenteres, er et estimat
over fremtidig resultat basert på tidligere erfaring for hvordan verdien av denne investeringen varierer, og er ikke en nøyaktig indikator. Hva du får, vil variere
avhengig av avkastningen i markedet og hvor lenge du holder investeringen/produktet. Stresscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold,
og det tar ikke hensyn til en situasjon der vi ikke er i stand til å betale deg. Tallene som vises, inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer kanskje
ikke alle kostnadene du betaler til finansrådgiveren eller distributøren din. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor
mye du får tilbake.

Hva skjer hvis ETC Issuance GmbH ikke er i stand til å betale?
Selv om STLR er et produkt som er sikret med Stellar , er investoren eksponert mot risiko for at utstederen kanskje ikke kan oppfylle sine forpliktelser i relasjon til
produktet, for eksempel i tilfelle insolvens hos utstederen. Utstederen er et spesialforetak uten egen virksomhet. Utstederen s eneste formål er å utstede dette
produktet. Utstederen kan for eksempel bare få tilgang til Stellar som er satt inn som sikring av STLR, til å foreta utstedelse eller oppfylle betalingskrav knyttet til
produktet. Dette produktet gir deg rettigheter til de innskutte Stellar eller rettigheter til pantsikkerheten som holdes av depotansvarlige gjennom en depotkonto
og gjennom utstederens verdipapirkonto. Forekomsten av ulike scenarioer med hensyn til disse Stellar og krav knyttet til pantsikkerhetsrettighetene kan påvirke
utsteders evne til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til produktvilkårene. Selv om utstederen plikter å sette inn et ti lstrekkelig antall Stellar hos BitGo Trust
Company for å dekke alle krav mot STLR, er det en risiko for at de Stellar som settes inn av utsteder for å sikre STLR, ikke vil være tilstrekkelig til å imøtekomme dine
forespørsler om innløsning eller betalingskrav. Fullstendig tap av den investerte kapitalen er mulig. Det er ingen forpliktelse om å gjøre ytterligere innskudd.
Produktet er ikke en innskuddskonto og er ikke underlagt innskuddsgaranti.

Hva er kostnadene?
Kostnader over tid
Reduksjonen i avkastning (RIY) viser hvilken innvirkning de totale kostnadene du betaler, vil ha på investeringsresultatet du kan få. De totale kostnadene tar hensyn
til engangskostnader, løpende kostnader og andre mindre kostnader.
Beløpene som vises her, er de akkumulerte kostnadene for selve produktet over den anbefalte investeringsperioden. De inkluderer potensielle straffegebyrer ved
tidlig innløsning. Beløpene antar at du vil investere EUR 10 000. Beløpene er estimater og kan endres i fremtiden.
Investering: EUR 10 000

Totale kostnader (EUR)
Reduksjon i avkastning (RIY) per år

Hvis du løser inn etter ett år

Om du löser in efter tre år

Om du löser in efter fire år
(rekommenderad innehavsperiod)

127.16*
1,95 %

161.76*
1,95%

120.37*
1,95%
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Personen som selger eller gir råd om dette produktet, kan belaste deg med andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene
og vise deg hvilken innvirkning alle kostnader vil ha på investeringen over tid.
*

Dersom en obligasjonseier bestemmer seg for å terminere obligasjonen i stedet for å selge den på børsen eller utenom børsen, kan det være at vedkommende
må betale et innløsningsgebyr på EUR 50 (frafalt av utsteder i visse situasjoner) pluss en innløsningsavgift.

Kostnadssammensetning
Tabellen nedenfor viser
virkningen av de ulike kostnadstypene på investeringsresultatet du kan oppnå ved utgangen av den anbefalte perioden
betydningen av de ulike kostnadskategoriene

Denne tabellen viser innvirkningen på årlig resultat
Tegningskostnader

0,20 %

Virkningen av kostnadene som allerede er inkludert i prisen*

Innløsningskostnader

0,20 %

Virkningen av kostnadene som påløper når du avslutter investeringen**

Porteføljetransaksjonskostnader

0,00 %

Virkningen av våre kostnader i forbindelse med kjøp og salg av underliggende investeringer
for produktet

Andre løpende kostnader

1,95 %

Virkningen av kostnadene vi trekker fra for investeringsforvaltning hvert år

Engangskostnader

Løpende kostnader

Per oppdateringsdatoen for dette nøkkelinformasjonsdokumentet hadde ikke utstederen belastet noen engangskostnader.
Personen som selger eller gir råd om dette produktet, kan belaste deg med andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene
og vise deg hvilken innvirkning alle kostnader vil ha på investeringen over tid.

*

Investorer i det sekundære markedet handler direkte med en deltakende mekler eller på børs og betaler gebyrene som belastes mekleren. Opplysninger om
marginer mellom kjøps- og selgerkurs er offentlig tilgjengelige fra børsene hvor produktet er notert, eller kan bestilles fra meklere. Du kan få vite om de faktiske
kostnadene av din mekler, finansielle rådgiver eller selger. Kostnadene som vises ovenfor er estimater av slike kostnader.

** Dersom en investor bestemmer seg for å terminere produktet i stedet for å selge det på børsen eller utenom børsen, kan det være at vedkommende må betale
et gebyr for tidlig innløsning på EUR 50 (frafalt i visse situasjoner) pluss en utføringsavgift. Investorer i det sekundære markedet handler direkte med en
deltakende mekler eller på børs og betaler gebyrene som belastes mekleren. Opplysninger om marginer mellom kjøps- og selgerkurs er offentlig tilgjengelige
fra børsene hvor produktet er notert, eller kan bestilles fra meklere. Du kan få vite om de faktiske kostnadene av din mekler, finansielle rådgiver eller selger.

Hvor lenge bør jeg holde det, og kan jeg ta ut pengene mine tidlig?
Anbefalt investeringsperiode: Opptil fire år.
Vi anbefaler at du holder produktet opptil fire år. Men siden Stellar -kursene er svært flyktige, bør investorer hele tiden overvåke verdien av produktet, ettersom
det kan komme plutselige og hyppige endringer i verdien.
Investorer kan selge produktet på det regulerte markedet hvor det er notert. Du kan selge produktet over disk ved å sende inn en innløsningssøknad til en autorisert
deltaker eller direkte til utstederen og overlevere produktet til denne. Du må gi din depotansvarlige tilsvarende beskjed om å utføre ordren for det angitte produktet.
Etter ordreutførelsen vil du få 25 Stellar minus 1,95 % p.a. i administrasjonsgebyr (beregnet fra utstedelsesdatoen for STLR), som beskrevet under «Hva slags produkt
er det?».
Børsnotering
Minste enhet som
kan omsettes

Børsen i Frankfurt – regulert marked (XETRA),
og ekstra utvekslinger fra tid til annen

Siste handelsdag på
børsen

Én handelsdag før den første datoen for tidlig
innløsing, dersom utstederen løser inn investeringen

Én enhet av produktet

Notering

Noteres per enhet

I eksepsjonelle markedssituasjoner eller ved tekniske problemer kan det midlertidig være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge produktet.

Hvordan kan jeg klage?
Klager på personen/enheten som anbefalte eller solgte produktet til deg, kan rettes til den aktuelle personen. Klager angåend e produktet eller oppførselen til
utstederen av produktet kan sendes skriftlig til ETC-Issuance GmbH, Thurn- und Taxis-Platz 6, DE-60313 Frankfurt/Main, Tyskland eller sendes per e-post til
complaints@etc-group.com. Klager bør inkludere navnet på produktet, ISIN og årsaken til klagen.

Annen relevant informasjon
Oppdaterte og ytterligere dokumenter knyttet til produktet, særlig prospektet og eventuelle tillegg, publiseres på nettstedet https://etc-group.com i samsvar med
de relevante lovbestemmelsene. Vi anbefaler at du leser disse dokumentene for å få mer informasjon, særlig om produktets stru ktur og risikoen som er forbundet
med å investere i produktet.
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