
Nazwa Produktu: VanEck Solana ETN ("Produkt"/"PRIIP")

ISIN: DE000A3GSUD3

Nazwa twórcy PRIIP: VanEck ETP AG
Strona internetowa twórcy PRIIP: www.vaneck.com 
Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer telefonu +49 69 4056 6950.

Organ nadzoru: Liechtenstein FMA w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje (“KID”) odpowiedzialny jest
VanEck ETP AG.
 

Data sporządzenia dokumentu
zawierającego kluczowe
informacje:

10 marca 2023

Typ: Ten Produkt jest skryptem dłużnym na okaziciela w rozumieniu przepisów prawa niemieckiego. Na Produkt został wydany
globalny certyfikat, który jest przechowywany w depozycie w Clearstream Banking Frankfurt.

Termin zapadalności: Termin zapadalności Produktu to 31.12.2029 r. Producent może wydłużyć termin zapadalności o okresy wynoszące maksymalnie
10 lat, ale maksymalnie do 31.12.2068 r. (data ostatecznego wykupu) za powiadomieniem inwestorów o każdym przypadku
takiego wydłużenia. Producent może wypowiedzieć Produkt według własnego uznania za 30-dniowym powiadomieniem. W
przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności określonych w Warunkach końcowych Producent może wypowiedzieć Produkt
ze skutkiem w ciągu 5 dni od dnia wypowiedzenia. Jeżeli Producent zakończy realizację Produktu przed terminem jego
zapadalności, Kwota Wykupu może być niższa od tej, którą spodziewałbyś się otrzymać w terminie zapadalności. 

Cel: Produkt ma za zadanie umożliwić inwestorom inwestowanie w aktywa cyfrowe SOL poprzez papiery wartościowe. Produkt jest
zabezpieczony przez portfel SOL zdeponowany u depozytariusza oraz, w wyjątkowych przypadkach, przez instrumenty pochodne
powiązane z SOL. 

W dniu zapadalności inwestorzy otrzymają kwotę równą wyliczonej wartości Produktu. Wartość Produktu zastanie ustalona w
następujący sposób: W dniu emisji wartość Produktu będzie wynosiła 10,00 USD. W każdym dniu wyceny przypadającym po
dniu emisji wartość Produktu zostanie obliczona jako wartość w bezpośrednio poprzedzającym dniu wyceny, skorygowana o
zmianę procentową wartości portfela SOL jako zabezpieczenie oraz proporcjonalne koszty i wydatki. Cena SOL
wykorzystywanych do tej kalkulacji będzie wyliczana przez MarketVector Indexes GmbH, podmiot powiązany z Emitentem, w
oparciu o kursy z najważniejszych giełd aktywów cyfrowych. Kursy notowane na różnych giełdach zostaną zważone według
płynności zapewnionej na odpowiedniej giełdzie. Producent będzie ustalał cenę Produktu w każdy dzień roboczy o godz. 16.00
czasu CET. Kurs będzie ustalany pomiędzy godz. 15.00 a 16.00 czasu CET na podstawie średniej ceny SOL opartej na liczbie
przeprowadzanych transakcji na rynku. 

Inwestorzy będą mogli nabywać i sprzedawać Produkt na giełdzie. W celu wsparcia płynności Produktu Producent upoważnił
jednego lub kilku spekulantów do nabycia od Producenta co najmniej jednego koszyka z 50 000 not oraz do wykupu ich na rzecz
Producenta w każdy dzień roboczy.

Docelowi inwestorzy
detaliczni:

Produkt jest przeznaczony dla inwestorów wszystkich rodzajów, którzy dążą do powiększenia i/lub optymalizacji kapitału, a ich
horyzont inwestycyjny jest przynajmniej równy zalecanemu okresowi inwestycji podanemu poniżej. Inwestycję w Produkt powinni
rozważyć wyłącznie inwestorzy, którzy są w stanie podjąć świadomą decyzję w oparciu o odpowiednią wiedzę i pojęcie o
Produkcie i giełdzie oraz ponieść stratę aż do całkowitej straty inwestycji. Ponadto Produkt został opracowany z myślą o
inwestorach, którzy mają rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie Produktów finansowych i przeprowadzili szczegółową ocenę
właściwości komponentów indeksu. Produkt nie zapewnia gwarancji kapitału.

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

Cel

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym Produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane
prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego Produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc
w porównywaniu go z innymi Produktami.

Produkt

Zamierzasz kupić Produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

Czym jest ten Produkt?

Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian?

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk Higher risk

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz
utrzymywać Produkt przez 5 lat. 
Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić w przypadku
sprzedaży lub wykupu na wczesnym etapie, a Klient może
otrzymać z powrotem mniej.

Sumaryczny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka tego Produktu w porównaniu z innymi Produktami. Pokazuje on, jak prawdopodobne
jest, że Produkt straci pieniądze z powodu ruchów na rynkach lub dlatego, że nie jesteśmy w stanie dostarczyć kwoty wykupu lub wypłacić jej użytkownikowi.
Sklasyfikowaliśmy ten Produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako
bardzo duże, a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na zdolność VanEck ETP AG do wypłacenia ci pieniędzy. Ten Produkt nie uwzględnia żadnej
ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. Wskazane poniżej ryzyko może być istotne dla Produktu,
ale może nie zostać odpowiednio uwzględnione we wskaźniku ryzyka wynikowego i może spowodować dodatkowe straty: Ryzyko technologiczne: Lokale i systemy
transakcyjne mogą być narażone na ataki hakerskie, co może spowodować stratę. Ryzyko regulacyjne: zakłócenia na rynku i interwencje rządowe mogą
spowodować delegalizację aktywów cyfrowych.

https://www.vaneck.com/pl/en


Zalecany okres inwestycji: 5 lat.

Przykładowa inwestycja: USD 10 000

Scenariusze   Wyjście po 1 roku Wyjście po 5 latach

Minimum Nie ma gwarancji minimalnego zwrotu. Istnieje ryzyko straty części lub całości inwestycji.

Warunki skrajne
Możliwe wyniki po uwzględnieniu kosztów

Średni roczny zwrot

USD 0

-100,00 % 

USD 0

-99,68 % 

Niekorzystne 
Możliwe wyniki po uwzględnieniu kosztów

Średni roczny zwrot    

USD 550

-94,55 %   

USD 0

-84,91 %   

Średnie 
Możliwe wyniki po uwzględnieniu kosztów

Średni roczny zwrot    

USD 21 800

117,95 %   

USD 515 600

120,02 % 

Korzystne
Możliwe wyniki po uwzględnieniu kosztów

Średni roczny zwrot    

USD 691 690

6816,92 %   

USD 41 876 110

430,14 %   

Scenariusze wartość i założenia przyjęte do ich opracowania:

Wyniki Produktu zależą od przyszłych wyników giełdowych. Sytuacja na giełdzie w przyszłości jest niepewna i nie można jej dokładnie przewidzieć. Przedstawione
scenariusze niekorzystne, średnie i korzystne to ilustracje bazujące na najgorszych, średnich i najlepszych wynikach Produktu w ciągu ostatnich 10 lat. W
przyszłości sytuacja giełdowa może być zupełnie inna. 

Podane kwoty uwzględniają wszystkie koszty samego Produktu, ale mogą nie uwzględniać kosztów ponoszonych na rzecz doradcy lub dystrybutora. Kwoty nie
uwzględniają indywidualnej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wyniki. Scenariusz warunków skrajnych przedstawia możliwe wyniki w
skrajnych warunkach giełdowych. Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między grudzień 2021 a styczeń 2023. Scenariusz średni miał
miejsce w przypadku inwestycji między maj 2014 a maj 2019. Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji między luty 2013 a luty 2018.
Maksymalna strata może obejmować stratę całej inwestycji.

Co się stanie, jeśli VanEck ETP AG nie będzie w stanie dokonać wypłaty?

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia niewypłacalności lub polecenia syndyka w czasie trwania postępowania oraz przed jego wszczęciem mogą utrudnić
wykonywanie przez VanEck ETP AG obowiązków związanych z Produktem, a wszczęcie oficjalnego postępowania w przedmiocie ogłoszenia niewypłacalności
może spowodować zawieszenie praw inwestora. Powyższe nie jest również objęte programem rekompensat i gwarancji dla inwestora. Istnieje możliwość utraty
całości zainwestowanych środków.



Koszty w czasie

 Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku.
Jeżeli oszczędzający wyjdzie
z programu po pięciu latach.

Całkowite koszty USD 150 USD 750 

Wpływ kosztów w skali roku (*) 1,5 % 1,5 % każdego roku

(*) (*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z
inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 123,6 % przed uwzględnieniem kosztów i 120,0 %
po uwzględnieniu kosztów. Możemy podzielić się częścią kosztów z osobą sprzedającą ci produkt, aby pokryć koszty usług, które świadczy ona na Twoją rzecz.
Osoba ta poinformuje cię o kwocie.

Struktura kosztów

 Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu
Jeżeli oszczędzający wyjdzie
z programu po roku.

Koszty wejścia Nie pobieramy opłaty za wejście. USD 0

Koszty wyjścia Nie pobieramy opłaty za wyjście. USD 0

Koszty bieżące ponoszone każdego roku 

Opłaty za zarządzanie i
inne koszty administracyj
ne lub operacyjne

1,5 % wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z
ostatniego roku.

USD 150

Kosztytransakcji
0,0 % wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy
zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista
kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy. 

USD 0

Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach 

Opłaty za wyniki [i premie
motywacyjne])

W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki. USD 0

Przy porównywaniu z innymi Produktami należy wziąć pod uwagę ten okres oraz ograniczony termin zapadalności Produktu. Produkt można zbyć na giełdzie albo
w zewnętrznym obrocie pozagiełdowym do upływu terminu zapadalności. Nie zapewniamy możliwości wykupu przez Producenta. W przypadku sprzedaży Produktu
przed upływem okresu jego obowiązywania, Kwota Wykupu może być niższa niż kwota, którą otrzymaliby Państwo na koniec okresu obowiązywania. 
W nadzwyczajnych warunkach rynkowych lub w przypadku problemów technicznych zbycie Produktu może okazać się niemożliwe.

Wszelkie skargi dotyczące Produktu lub postępowania Spółki można przesyłać do nas e-mailem na adres e-mail: complaints-europe@vaneck.com lub listownie na
adres VanEck ETP AG Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein lub VanEck (Europe) GmbH, Attn. Compliance/Complaints Handling, Kreuznacher Str. 30
60486 Frankfurt/Main, Niemcy. Więcej informacji można znaleźć w Procedurze rozpatrywania skarg. W przypadku reklamacji dotyczących porad udzielonych na
temat Produktu oraz związanych z nabyciem Produktu prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z osobą, która sprzedała Produkt lub doradziła jego zakup.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca ci w zakresie produktu lub sprzedająca ci ten produkt może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci informacje
na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na twoją inwestycję.
W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania
produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach
inwestycji.
Założyliśmy, że:

w pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0 % rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania
założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.
Zainwestowano USD 10 000 rocznie

 

Jak długo powinienem zachować produkt i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Zalecany okres inwestycji:  5 lat

Jak mogę złożyć skargę?

Inne istotne informacje

Dalsze informacje na temat Producenta i Produktu, w tym prospekt emisyjny, są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej www.vaneck.com lub – na żądanie – w
siedzibie Producenta. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim oraz innych językach. Wartość aktywów netto i inne informacje są dostępne na stronie
internetowej www.vaneck.com. Scenariusze wyników zostały obliczone na podstawie okresów miesięcznych i są dostępne na https://www.vaneck.com/pl/en/VSOL.
VanEck ETP AG podlega regulacjom podatkowym obowiązującym w Liechtensteinie. Państwa kraj zamieszkania może mieć wpływ na Państwa inwestycje.
Prosimy o kontakt z doradcą inwestycyjnym lub podatkowym w celu zasięgnięcia opinii na temat Państwa zobowiązań podatkowych.

https://www.vaneck.com/pl/en/literature/policies-procedures/complaints-procedure.pdf/
https://www.vaneck.com/pl/en/
https://www.vaneck.com/pl/en/
https://www.vaneck.com/pl/en/VSOL

