ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
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Doelstelling
Dit document verstrekt essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het bevat geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk verplicht om
u te helpen bij het begrijpen van de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product en om het te vergelijken met andere
producten.
U staat op het punt een complex product aan te kopen dat mogelijk niet eenvoudig te begrijpen is.
Product
Benaming

XRP XBTE – XRP TRACKER EURO (EUR) & XRP XBT – XRP TRACKER ONE (SEK)

Producent

XBT Provider AB (publ)

Bevoegde autoriteit

Niet van toepassing

Identificatiecode

ISIN : SE0011414473 / SE0011414481

Website

WWW.XBTPROVIDER.COM

Productiedatum KID

1 februari 2019

Inhoud van dit product
Producttype
Het product bestaat uit een gestructureerde belegging in de vorm van een trackercertificaat, is conform de Zweedse wetgeving en wordt verhandeld
op de Nasdaq First North NDXS (MTF) als primaire marktplaats.
Objectieven
Het beleggingsproduct bestaat uit een specifiek op de beurs verhandeld certificaat, wat betekent dat het verschilt van andere beleggingsproducten.
Het doel van het product is om een dagelijks rendement te bekomen, ongeveer gelijk aan de prestaties van (de Digitale Valuta) XRP-waarde voor de 3
meest liquide digitale uitwisselingen, beschikbaar voor onze index, zonder de vermindering van beheerskosten en provisies. Dit betekent dat wanneer
de onderliggende marktprijs van de XRP met 1% stijgt, het product met ongeveer hetzelfde percentage zou moeten stijgen. De index wordt gecreëerd
door de XBT Provider AB (de Emittent).
Het kapitaal van het product bestaat uit fysieke XRP- en mogelijk andere derivaatcontracten. Het product kan niet verdeeld worden in dividenden. Op
de beurs, de zogenaamde secundaire markt, kunnen investeerders tijdens de normale beursuren eenheden aan- en verkopen voor geëxploiteerde
beurzen in Zweden.
In uitzonderlijke omstandigheden en volgens het goeddunken van de Emittent, kan een belegger de toestemming verkrijgen om rechtstreeks eenheden
van de beheermaatschappij te creëren en te verzilveren op de primaire markt.
De betalingsverplichtingen van de Emittent worden gegarandeerd door CoinShares (Jersey) Limited (de Garantieverlener, een door Jersey Financial
Services Commission (JFSC) gereguleerd bedrijf.
Beoogde particuliere beleggers
Het product is bedoeld voor beleggers die:
•
•
•
•
•

Begrijpen dat door in dit product te investeren, zij een deel of het geheel van hun investering kunnen verliezen.
Verwachten dat de relevante onderliggende waarde (gedefinieerd als: XRP) tijdens de belegging van het product in waarde zal stijgen.
Speculatieve beleggers zijn en het risico accepteren om een deel van of het geheel van hun investeringen te verliezen om mogelijk een
potentieel hoger rendement te bekomen.
Begrijpen dat, indien de relevante onderliggende activa erg volatiel zijn, de waarde van het product vaak zal wijzigen en zij daarom op
actieve basis voldoende tijd moeten besteden aan het opvolgen van de investering.
Ervaring hebben in het aankopen van dit product en begrijpen dat dit product een waarde heeft, rekening houdend met een dagelijks
gegenereerde productprovisie en daarom de winstgevendheid van de investering zal afnemen naarmate langer in het product wordt
geïnvesteerd.

Wat zijn de risico's en wat is het mogelijke rendement?
Risico-indicator
De beknopte risico-indicator vormt een indicatie van het
risicoprofiel van dit product in vergelijking met andere producten.
Het toont aan hoe groot de kans is dat het product door
marktschommelingen of door het onvermogen om u uit te
betalen, verlies zal maken.

Risico-indicator
Laag risico

Hoog risico

Doorgaans lagere opbrengst

1

2

3

Doorgaans hogere opbrengst

4

5

6

7

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u in het product investeert gedurende de volledige beleggingsperiode. Indien u in een vroeg
stadium het rendement opvraagt kan het werkelijke risico aanzienlijk variëren en daardoor mogelijk minder opbrengst opleveren. Mogelijk kunt u
belemmeringen ondervinden om uw product te verkopen of moet u verkopen tegen een prijs die een grote invloed heeft op de terugverkregen som.
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We hebben dit product geclassificeerd als 7 op een schaal van 7, wat de hoogste risicoklasse vertegenwoordigt. Deze classificatie beoordeelt de
potentiële verliezen als zeer hoog ten gevolge van marktbewegingen tijdens de looptijd van het product. Nadelige marktomstandigheden zullen zeer
waarschijnlijk van invloed zijn op de capaciteit van de Emittent om u uit te betalen. U zult betalingen ontvangen in de valuta van het product, deze
kunnen verschillen van uw nationale valuta. Houd in dit geval rekening met valutarisico's. Uw uiteindelijke investeringsrendement is afhankelijk van de
wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico wordt niet in overweging genomen in de hierboven getoonde indicator. Dit product biedt geen enkele
bescherming tegen toekomstige marktschommelingen, zodat u een deel of het volledige bedrag kunt verliezen waarvoor u reeds intekende. Indien de
Emittent en de Garantieverlener u het verschuldigde bedrag niet kunnen uitbetalen, kunt u het bedrag waarvoor u reeds intekende verliezen.
Het product bestaat uit een belegging in de Digitale Valuta, XRP (zoals gedefinieerd in de uitgifteprospectus), die wordt verhandeld op verschillende
digitale beurzen en over het algemeen gekenmerkt als hebbende een hoog risico, maar ook de mogelijkheid op een hoog rendement biedt. Gezien het
product bestaat uit een belegging in één volatiele Digitale Valuta, heeft het product een hoger risico dan andere producten die gebruikmaken van de
diversificatiemethode om in meerdere Digitale Valuta te beleggen.
De indicator geeft voornamelijk de stijgende en dalende waarde van hetproduct weer. Verwacht mag worden dat het product grote schommelingen zal
kennen als gevolg van de aard van de onderliggende activaklasse.
Kredietrisico
Beleggers worden blootgesteld aan een kredietrisico dat betrekking heeft op de Emittent. De financiële positie van de Emittent wordt beïnvloed door
een aantal factoren; het vermogen van een belegger om een uitbetaling te verkrijgen in overeenstemming met de algemene voorwaarden en is
daarom afhankelijk van het vermogen van de Emittent om aan die betalingsverplichting te voldoen. Nadelige marktomstandigheden zullen
waarschijnlijk van invloed zijn op de capaciteit van de Emittent om u uit te betalen. Dit risico wordt niet in overweging genomen in de hierboven
getoonde indicator.
Tegenpartijrisico
De particuliere belegger kan het risico lopen om al zijn beleggingen te verliezen, in het onwaarschijnlijke geval dat de Emittent in gebreke zou blijven.
Het product wordt echter gedekt door de vrijwaring van de garantieverlener, indien de Emittent en de Garantieverlener niet in staat zijn om u het
verschuldigde bedrag uit te betalen, kunt u het bedrag waarvoor u reeds intekende verliezen.
Het werkelijke risico kan aanzienlijk oplopen indien u in een vroeg stadium het rendement opvraagt en daardoor mogelijk minder terugkrijgt. Het
product wordt daarom geacht een hoog valutarisico te omvatten. Verdere informatie over risico's kan teruggevonden worden in de basisprospectus.
Andere belangrijke risico's van het product zijn:
•

De relevante Onderliggende waarde (gedefinieerd als: XRP) presteert mogelijk niet goed of presteert mogelijk minder goed dan uw
verwachtingen. Eerdere waardeprestaties vormen geen garantie voor toekomstige prestaties.

•

U kunt het product misschien niet verkopen wanneer u dat wenst, of indien u het toch kunt verkopen, tegen een minder gunstige
prijs.

Prestatieverwachtingen
De tabel toont het mogelijke opbrengstpercentage over een periode van
een jaar, ervan uitgaande dat u 10.000 EUR of SEK 10.000 investeert. De
getoonde verwachtingen illustreren hoe uw investering mogelijk kan
presteren. Het gemiddelde van de rendementen in de tabel worden niet
geannualiseerd, wat betekent dat ze vergelijkbaar moeten zijn met het
gemiddelde rendement, zoals aangegeven in andere essentiële
informatiedocumenten. De voorgestelde verwachtingen zijn een schatting
van de toekomstige prestaties op basis van eerdere gegevens over hoe de
waarde van deze investering kan variëren en vormen daarom geen exacte
indicator. Uw rendement is afhankelijk van de marktprestaties en hoe lang
u in de investering belegt. Het stressscenario toont wat u kunt terugkrijgen
onder extreme marktomstandigheden, geen rekening houdend met een
situatie waarin we u niet kunnen uitbetalen.
De weergegeven cijfers omvatten alle kosten voor het product zelf, maar
omvatten mogelijk niet alle provisies die u aan uw adviseur of distributeur
verschuldigd bent. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke
belastingsituatie, die eveneens van invloed kan zijn op de uiteindelijke
som.

Wat gebeurt er indien de productuitgever niet kan uitbetalen?

Gebaseerd op ((EUR -or- SEK) Principe

Stress
Scenario

Ongunstig
Scenario

Gematigd
Scenario

Gunstig
Scenario

1 Jaar
EUR

1 Jaar
SEK

Gemiddeld rendement

-100%

-100%

Mogelijk rendement zonder
provisies

0

0

Gemiddeld rendement

-82%

-81%

Mogelijk rendement zonder
provisies

1,824

1,911

Gemiddeld rendement

96%

105%

Mogelijk rendement zonder
provisies

19,590

20,487

Gemiddeld rendement

2329%

2439%

Mogelijk rendement zonder
provisies

242,887

253,942
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Het product valt niet onder een beleggersbeschermings of garantieregeling. De betalingsverplichtingen van de Emittent worden gegarandeerd door de
Garantieverlener. Dit betekent dat indien de Emittent en ook de Garantieverlener insolvent worden verklaard of anderszins niet de volledige betaling
onder de garantie kunnen uitvoeren, u uw belegging volledig kunt verliezen.

Wat zijn de hieraan verbonden kosten?
Lopende kosten
Het Reduction in Yield (RIY) toont hoe de totale door u gemaakte kosten, van invloed zijn op het rendement dat u uit de investering haalt. De totale
kosten omvatten niet-wederkerende kosten, actuele kosten en overheadkosten. De bedragen die hier worden weergegeven, zijn de cumulatieve kosten
voor het product zelf, binnen de aanbevolen beleggingsperiode. In een vroeg stadium omvatten deze mogelijk boetelasten. De adviseur die u adviseert
of u dit product aanbiedt, kan mogelijk ook andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal u worden geïnformeerd over die kosten en de impact van
alle kosten op uw investering in de loop van de tijd. De bedragen zijn gebaseerd
Investering €10 000

Indien u wenst te innen na de aanbevolen beleggingsperiode (1 jaar):

Totale kosten

€ 250

Jaarlijkse impact op het rendement (RIY)

2.5%

Som der kosten
Onderstaande tabel toont:
•
De jaarlijkse impact op de verschillende kostentypes op het rendement dat u mogelijk kunt verkrijgen uit de investering aan het einde van de
aanbevolen beleggingsperiode;
•
Betekenis van de verschillende kostencategorieën
Deze tabel toont de jaarlijkse impact op het rendement
Eenmalige
kosten
Lopende kosten
Bijkomende
kosten

Instapkosten

0%

Impact op de gemaakte kosten bij het aangaan van de investering

Uitstapkosten

0%

Impact van de uitstapkosten na de beoogde beleggingsperiode

Transactoekosten portfolio

0%

Kostenimpact voor de aan- en verkoop van de onderliggende investering in het product

Overige lopende kosten

2.5%

Prestatievergoedingen

0%

Jaarlijkse impactkosten voor het beheer van uw investering
De investering is bedoeld om de prestaties van de XRP rechtstreeks te volgen, zonder
outperformance; als gevolg zijn er geen prestatievergoedingen verschuldigd

Compensatievergoedingen

0%

Niet van toepassing

Hoe lang moet ik beleggen en kan ik mijn geld vroeger opnemen?
Het product heeft een korte beleggingsperiode - met een aanbevolen periode van maximaal een jaar. Aangezien de XRP-waarde echter zeer volatiel
is, moeten beleggers de waarde van het product actief opvolgen, daar plotse waardeveranderingen frequent en abrupt kunnen plaatsvinden.
Voortijdige beëindiging: Het product kan worden beëindigd door de Emittent door de uitoefening van het discretionair recht om het product
vroegtijdig te beëindigen. Ook beleggers in het product kunnen vroegtijdig hun recht uitoefenen om het product te beëindigen - Investeerders kunnen
het product op de beurs verhandelen.
Waar kan ik terecht met klachten?
Elke klacht over de verkoop van het product moet worden ingediend bij uw tussenpersoon of distributeur. Een klacht over andere aspecten van dit
commerciële product kan via e-mail worden verzonden aan de Emittent: info@xbtprovider.com. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan
uw recht om juridische stappen te ondernemen.
Overige relevante informatie
Dit document kan periodiek worden bijgewerkt. Het meest recente essentiële beleggersdocument (KID) is kosteloos te verkrijgen op
www.XBTProvider.com. De uitgifteprospectus (een basisprospectus die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en aangevuld met definitieve
voorwaarden) bevat belangrijke en juridische informatie over het product, het risico ervan, de Emittent en zijn Garantieverlener. Deze is gratis
beschikbaar op www.XBTProvider.com. De informatie in dit essentiële beleggersdocument (KID) vormt geen aanbeveling om het product aan te kopen
of te verkopen en is geen vervanging voor een individueel overleg met uw financiële instelling of beleggingsadviseur. KID bestaat uit een
precontractueel document met de belangrijkste informatie over het product (kenmerken, risico's, kosten, enz.).

