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Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er
lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at
gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.
Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Produkt
Navn

ETHEREUM XBTE – ETHER TRACKER ONE (SEK) & Ethereum XBTE - ETHER TRACKER EURO (EUR)

Producent

XBT Provider AB (publ)

Kompetent myndighed

Ikke relevant

Identifikator
Websted

ISIN: SE0010296574 / SE0010296582 || WKN: A2HD38 / A2HDZ2
WWW.XBTPROVIDER.COM

Dato for produktion af DCI

1. februar 2019

Hvad dette produkt drejer sig om?
Type
Produktet er en struktureret investering i form af et såkaldt tracker-certifikat, ifølge svensk lov og som handles på Nasdaq First North NDXS
(MTF) som det primære marked.
Mål
Investeringsproduktet er et specielt børshandlet certifikat, hvilket betyder, at det adskiller sig fra andre investeringsprodukter. Målet med
certifikatet er at give et dagligt afkast, der omtrentligt svarer til udviklingen i kursen på ether for de 3 mest likvide digitale børser, som vores
indeks baseres på, eksklusive forvaltningsgebyrer og -omkostninger. Det vil sige, at når kursen på ether stiger med 1 % i markedet, forventes
produktets kurs procentvis at stige cirka det samme. Indekset oprettes af XBT Provider AB (udstederen).
Produktets kapital består primært af fysiske ether- og derivatkontrakter. Produktet udlodder ikke udbytte. Du kan købe og sælge enheder på
aktiemarkedet (det sekundære marked), i normale åbningstider for Nasdaq-børser i Sverige.
Under ekstraordinære omstændigheder og efter udstederens skøn kan investor få lov til at oprette og indløse enheder direkte fra
administrationsselskabet på det primære marked.
Udstederens betalingsforpligtelse garanteres af CoinShares (Jersey) Limited (garantistilleren), som er et selskab underlagt tilsyn af Jersey
Financial Services Commission (JFSC).
Forventet detailinvestor
Produktet tilsigtes investorer, som:
•
•
•
•
•

Forstår at man ved investering i produktet kan tabe noget af eller hele sin investering.
Har en forventning om, at den relevante underliggende investeringsmulighed (defineres som: ether, hvis kurs fastsættes i USD) stiger
i værdi i løbet af investeringsperioden.
Er spekulative investorer og accepterer risikoen for at tabe noget af eller hele deres investering til gengæld for potentielt større
afkast.
Forstår at, hvis den relevante underliggende investeringsmulighed er meget volatil, indebærer det ofte ændringer i produktets værdi,
og de skal derfor have tilstrækkelig tid til aktivt at overvåge og forvalte investeringen.
Har erfaring med køb af produktet og forstår, at produktets kurs fastsættes med indregning af et produktgebyr, som påløber dagligt
og som derfor reducerer investeringens rentabilitet jo længere tid, at produktet holdes.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator
Den summariske risikoindikator angiver dette produkts
risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for,
at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi
vi ikke er i stand til at betale dig.

Risikoindikatoren forudsætter, at du holder produktet i den anbefalede investeringsperiode. Den faktiske risiko kan variere væsentligt, hvis du
indløser før tid og du får måske mindre tilbage. Du kan måske ikke uden videre sælge dit produkt eller du kan være nødt til at sælge til en kurs,
der har væsentlig indvirkning på, hvor meget du kan få tilbage.
Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som er den højeste risikoklasse. Med klassificeringen vurderes de mulige tab ved
markedsudviklingen i produktets løbetid på et meget højt niveau. Dårlige markedsbetingelser påvirker med stor sandsynlighed udbyderens
evne til at betale dig. Du vil modtage betaling i produktets valuta, som kan være en anden valuta end din egen valuta. Vær opmærksom på
valutarisiko. Det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den
ovenstående indikator. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af
eller hele din investering. Hvis udstederen og garantistilleren ikke er i stand til at betale det, de skylder, kan du tabe hele din investering.
Produktet investeres i det digitale aktiv Ether (defineres i prospektet), som handles på forskellige digitale børser og som generelt kendetegnes
ved høj risiko, men som også indebærer mulighed for højt afkast. Idet produktet investeres i et volatilt digitalt aktiv, indebærer produktet
større risiko end andre produkter med diversificeret investering i en kurv af digitale aktiver.
Indikatoren afspejler primært stigninger og fald i produktets værdi. Produktet kan forventes at svinge betydeligt som følge af arten af den
underliggende aktivklasse.

Kreditrisiko

Investorer er eksponeret mod kreditrisikoen på vegne af udstederen. Udstederens finansielle position påvirkes af en række faktorer;
investorens evne til at få betaling i overensstemmelse med gældende vilkår og betingelser afhænger således af udstederens evne til at opfylde
sin betalingsforpligtelse. Dårlige markedsbetingelser vil sandsynligvis påvirke udstederens evne til at betale dig. Denne risiko er ikke omfattet
af den ovenstående indikator.

Modpartrisiko

Detailinvestoren kan risikere at miste hele sin investering i det usandsynlige tilfælde, at udstederen misligholder sin forpligtelse. Dog er
produktet dækket af en garanti udstedt af garantistilleren, og hvis udstederen og garantistilleren ikke er i stand til at betale det, de skylder, kan
du tabe hele din investering.
Den faktiske risiko kan være betydelig, hvis du indløser før tid og du får måske mindre tilbage. Produktet anses for at have valutarisiko.
Yderligere information om risiko fremgår af basisprospektet.
Der er følgende øvrige, centrale risici ved produktet:
•

Det relevante underliggende aktiv (defineres som: Ether (ETH), hvis kurs fastsættes i USD) vil måske ikke klare sig godt eller vil måske
ikke klare sig så godt, som du har forventet. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

•

Du kan måske ikke sælge produktet, når du ønsker det eller, hvis du kan sælge det, til en fordelagtig kurs.

Resultatscenarier

Denne tabel viser det beløb, du kan få tilbage i procent i løbet af et år,
hvis du investerer EUR 10.000 eller SEK 10.000. De viste scenarier
illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Det gennemsnitlige
procentvise afkast, der vises i tabellen, er ikke annualiseret, hvilket
betyder, at det skal være sammenligneligt med gennemsnitlige afkast,
der fremgår af øvrige dokumenter med central information. De viste
scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske
resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og
er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i
markedet, og hvor længe du beholder investeringen. Stressscenariet
viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og
der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale
dig.
De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men
inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din
rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige

Baseret på 10.000 ((EUR -eller - SEK) - hovedstol

Stressscenarie

Ufordelagtigt
scenarie

Moderat
scenarie

Fordelagtigt
scenarie

1 år
EUR

1 år SEK

Gennemsnitligt afkast

-100%

-100%

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger

0

0

Gennemsnitligt afkast

-42%

-40%

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger

5.753

6.031

Gennemsnitligt afkast

188%

201%

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger

28.752

30.125

Gennemsnitligt afkast

1323%

1385%

Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger

142.257

148.547

skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis produktudstederen ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Produktet dækkes ikke af investorkompensation eller investorgarantiordning. Det betyder, at i tilfælde af udsteders insolvens samtidig med
garantistillers insolvens eller at garantistiller ikke foretager fuld betaling ifølge garantien, kan du tabe hele din investering.

Hvilke omkostninger er der?
Omkostninger over tid

Det fremgår, hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt kan få, påvirkes af de samlede omkostninger, som du betaler. De samlede
omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger. Det her viste beløb er selve produktets
kumulative omkostninger for den anbefalede investeringsperiode. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før tid. Den, som sælger til dig
eller rådgiver dig om produktet, kan opkræve øvrige omkostninger. I så fald orienterer vedkommende dig om disse omkostninger og
dokumenterer, hvordan disse omkostninger påvirker din investering i løbet af perioden. Det forudsættes, at du investerer EUR 10.000. Tallene
er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Investering € 10.000

Hvis du indløser efter den anbefalede investeringsperiode (1 år):

Samlede omkostninger

€ 250

Afkastforringelse (RIY) pr. år

2,5%

Omkostningernes sammensætning

Nedenstående tabel viser:
• hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af
de forskellige omkostningstyper;
betydningen af de forskellige omkostningskategorier
Tabellen viser påvirkningen på afkast hvert år
Engangsomkostninger

Løbende
omkostninger

Yderligere
omkostninger

Oprettelsesomkostninger

0%

Påvirkningen af de omkostninger, du betaler ved indgåelse af investeringen

Udtrædelsesomkostninger

0%

Påvirkningen af omkostninger ved exit af din investering ved udløb.

Omkostninger vedrørende
porteføljetransaktioner

0%

Påvirkningen af omkostningen for, at vi køber og sælger underliggende
investeringer for produktet

Øvrige løbende
omkostninger

2,5%

Påvirkningen af omkostningen for vores årlige forvaltning af dine
investeringer

0%

Investeringen er udformet til at følge Ether uden outperformance; således er
der intet resultatgebyr

0%

Ikke relevant

Resultatgebyrer
Renters rente

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Produktet bør holdes i en kortere periode med en anbefalet periode på op til et år. Men idet den relevante underliggende
investeringsmulighed er meget volatil, skal investorer konstant overvåge produktets værdi, idet der ofte og uden videre vil ske pludselige
ændringer i værdien.
Opsigelse før tid: Produktet kan opsiges af udstederen ved, at vedkommende gør sin skønsmæssige ret til førtidig opsigelse gældende. Ejere af
produktet kan også gøre retten til førtidig opsigelse af produktet gældende.

Hvordan kan jeg klage?
Klage over salget af produktet skal ske til din rådgiver eller forening. En klage af enhver art over det solgte produkt skal ske til XBT Provider
med e-mail: info@xbtprovider.com. Indsendelse af en klage påvirker ikke din ret til en domstolsprøvelse.

Anden relevant information
Nærværende dokument kan løbende opdateres. Det seneste dokument med central investorinformation fås gratis på www.XBTProvider.com.
Prospektet (eventuelt et supplerende basisprospekt, som kan udleveres løbende, og med efterfølgende endelige vilkår) indeholder vigtige og
retlige oplysninger om produktet, dets risiko, udstederen og garantistilleren. Det kan fås gratis på www.XBTProvider.com. Oplysningerne i
dette dokument med central investorinformation er ikke en anbefaling til at købe eller sælge produktet og erstatter ikke personlig konsultation
med investorens bank eller rådgiver. Dette dokument med central investorinformation er et prækontraktuelt dokument med primær
produktinformation (egenskaber, risici, omkostninger, osv.).

