
Produktnavn:
Produktidentifikator:

VanEck Terra ETN ( VLNA )
ISIN: DE000A3GWND0 ; WKN: A3GWND

Utsteder: VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Telefon: +49 69 4056 6950
Nettadresse: www.vaneck.com 

Tilsynsmyndighet: Finanstilsynet

Produkttype: Produktet er et innehaversertifikat i henhold til tysk lov. Det er sertifisert gjennom et globalt sertifikat som er deponert hos
Clearstream Banking Frankfurt..

Målet med produktet: Hensikten med produktet er å la investorer investere i det digitale aktivumet LUNA gjennom et verdipapir. Produktet er sikret
gjennom en portefølje av LUNA som er sikkert deponert hos depotmottaker og i unntakstilfeller i LUNA-baserte derivater.
Forfallsdato for produktet er 31. desember 2029. Utsteder kan forlenge forfallsdatoen til 31. desember 2068.

På forfallsdatoen vil investorene motta et beløp som tilsvarer den beregnede verdien av produktet. Produktets verdi vil bli
bestemt som følger: På emisjonsdatoen vil verdien av produktet være USD 10,00. På verdsettelsesdatoer etter dette beregnes
verdien av produktet som verdien umiddelbart før verdsettelsesdatoen, justert med den prosentvise endringen i verdien av
LUNA-porteføljen som fungerer som et verdipapir samt pro rata-kostnader og -utgifter. Kursen på LUNA som brukes til denne
beregningen vil bli beregnet av MV Index Solutions GmbH, et selskap tilknyttet utstederen, basert på kurser fra de viktigste
børsene for digitale plasseringer. Prisene fra ulike børser vil bli vektet i henhold til likviditeten som foreligger på den aktuelle
børsen. Utsteder vil beregne kursen på produktet hver virkedag kl. 16.00 CET. Kursen vil bli beregnet ved hjelp av den
volumbaserte gjennomsnittlige LUNA-kursen mellom 15.00 og 16.00 CET.
Investorer vil kunne kjøpe og selge produktet på børs. For å understøtte likviditeten for produktet har utsteder gitt en
børshandler fullmakt til å anskaffe og innløse en eller flere kurver med 50 000 sertifikater fra og til utsteder hver virkedag.

Handel på børs:
Produktet blir handlet på Deutsche Börse Xetras, SIX Swiss Exchange,
Euronext Amsterdam og/eller Euronext Paris. Investorene kan kjøpe og
selge produktet hver virkedag.

Lanseringsdato:          24 mars 2022
Betalingsagent:            Quirin Privatbank AG

 

Emisjonskurs/-valuta:             10.00 USD
VVerdi på beregningsdager:   16.00 CET

Verdivurdering av LUNA av MV Index Solutions
GmbH: https://www.marketvector.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-
terra-vwap-close 

NØKKELINFORMASJON TIL INVESTORER

Omfang

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å
forstå arten, risikoen, kostnadene, potensielle gevinstene og tapene til dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter. 

Produkt

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som er komplekst og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Handel på børs

Utsteder har rett til å avvikle sertifikatene etter eget skjønn med 30 dagers varsel. Under spesielle omstendigheter kan aviklingen skje innen 5 dager etter kunngjøring
om avviklingen. Spesielle omstendigheter er for eksempel når utnevnelsen av en part som er involvert i dette programmet avsluttes, hvis sertifikatverdien ikke er
publisert på 14 påfølgende verdsettelsesdager, eller hvis det forekommer endringer i lover eller forskrifter som forbyr aktivitetene knyttet til denne emisjonen eller som
fører til betydelige merutgifter.

Hvis utsteder avvikler produktet før forfallsdatoen, kan du få mindre penger tilbake enn det du hadde forventet å motta på forfallsdatoen.

Hvilken privatinvestor er markedsføringen eller produktet rettet mot?

Produktet er rettet mot privatinvestorer, så vel som institusjonelle investorer, som har en kortsiktig investeringshorisont. Det er ikke nødvendigvis egnet og
hensiktsmessig for investorer som ønsker å selge investeringen innen 1 år. Videre er produktet utviklet for investorer med omfattende kunnskap om og erfaring fra
finansielle produkter, og som har vurdert de nærmere omstendighetene ved LUNA i detalj. Investorer må ha mulighet til å bære investeringstap, helt opp til tapet av all
investert kapital. Produktet er ikke garantert og gir heller ingen kapitalbeskyttelse.

https://authoring.vaneck.com/us/en/
https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/https://www.marketvector.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompare-terra-vwap-close


Lavere risiko
Vanligvis lavere avkasting

Høyere risiko
Vanligvis høyere avkasting

Risikoindikatoren for dette produktet er 7. Dette er fordi når produkter av denne typen tidligere ble utsatt for vesentlig kursvolatilitet, forelå det potensielt stor
sannsynlighet for tap av penger. Direkte investeringer i LUNA, som er det underliggende for produktet, er utsatt for spesifikk risiko knyttet til digitale aktiva, for
eksempel teknologirisiko, juridisk risiko og politisk risiko.

Følgende risiko kan i vesentlig grad være relevant for produktet, men blir kanskje ikke tilstrekkelig fanget opp av risikoindikatoren og kan forårsake ytterligere tap:

Risiko for tap og volatilitet: Handelsprisene på mange digitale eiendeler har opplevd ekstrem volatilitet de siste periodene og kan godt fortsette å gjøre det.
Digitale aktiva ble først introdusert i løpet av det siste tiåret, og regelverket er ennå mangelfullt i mange jurisdiksjoner. Verdien av digitale aktiva er avhengig av at slik
regulering forblir gunstig, i tillegg til de teknologiske mulighetene utviklingen av protokollnettverk, konkurranse fra andre digitale aktivanettverk og fra gafler.
Volatiliteten kan forsterkes sterkt av transaksjoner fra spekulative investorer, hedgefond og andre store investorer. Du kan oppleve tap hvis du må selge andelene
dine på et tidspunkt da prisen på det underliggende digitale aktivumet er lavere enn den var da du foretok din tidligere investering. Selv om du kan beholde andeler
på lang sikt, kan det hende at andelene dine aldri gir overskudd.

Valutarisiko: Hvis produktets valuta avviker fra valutaen du investerer i, avhenger den endelige avkastningen av kursforskjellen mellom investeringsvalutaen og
produktets valuta. 

Teknologirisiko: Handelssteder og -systemer som markedsdeltakere bruker til å handle LUNA, kan være utsatt for dataangrep og kan føre til tap av LUNA. 

Investorene kan miste all investert kapital. Produktet inkluderer ikke kapitalbeskyttelse mot markedsrisiko. På slutten av løpetiden kan det hende at utsteder ikke
kan betale det endelige innløsningsbeløpet.

Produktets verdiutvikling er kanskje ikke
som forventet.
Verdiutviklingssscenarioene som vises,
er basert på en investering på 10 000
EUR og gir bare en indikator på hvordan
verdiutviklingen kan se ut.

Den faktiske verdiutviklingen kan variere
i vesentlig grad. 

Disse tallene tar hensyn til alle
kostnadene for produktet.

 

Verdiutviklingsscenarioer Verdien av investeringen etter 1 år Avkastning etter 1 år i %

Stresscenario EUR 0.00 -100.0%

Ugunstig  EUR 0.00 -100.0%

Moderat  EUR 0.23 -100.0%

Gunstig EUR 20.30 -99.8%

Avkastningsreduksjonen (RIY) viser hvilken innvirkning de totale kostnadene du betaler, vil ha på investeringsavkastningen du kunne fått. De totale kostnadene tar
hensyn til engangskostnader, løpende og uforutsette kostnader.
Beløpene som vises her, er de samlede kostnadene for selve produktet. Tallene tar utgangspunkt i at du investerer 10 000 EUR.

Totalkostnad: EUR 150.00

Avkastningsreduksjon (RIY) per år 1.50%

Engangskostnader*
Åpningskostnader 0.25% Innvirkningen av kostnadene du betaler når du legger inn investeringen..

Utgangskostnader 0.25% Effekten av kostnadene ved å avslutte investeringen.

Periodiske
kostnadereriodiske

kostnade

Kostnader for
porteføljetransaksjoner

0%
Innvirkningen av kostnadene ved at vi kjøper og selger underliggende investering
for produktet.

Andre løpende kostnader 1.50% Innvirkning av kostnader som trekkes årlig for investeringsforvaltningen.

En investor vil i gjennomsnitt beholde produktet i ett år. Denne investeringsperioden og den begrensede varigheten av produktets løpetid bør vurderes for å
sammenligne med andre produkter. Produktet kan enten selges på børs eller direkte til en tredjepart frem til utgangen av perioden. Det tilbys ikke innløsning hos
utsteder. Hvis du selger produktet før utløpet av perioden, kan du få tilbake mindre penger enn du ville ha mottatt på slutten av perioden.

Under ekstraordinære markedsforhold, eller hvis det oppstår tekniske problemer, kan det bli umulig å selge produktet.

Hva er risikoen og hva kan jeg få tilbake?

1 2 3 4 5 6 7

Denne risikoindikatoren forutsetter at du innehar produktet i 1 år. 
Den faktiske risikoen kan variere betydelig hvis du løser inn på et tidlig tidspunkt,

og du kan få mindre tilbake.

Risikoindikatoren beregnes ut fra historiske og simulerte data. Historiske data gir
ikke en pålitelig indikator for fremtidig utvikling. Derfor kan risikoindikatoren
endres over tid.

Hensikten med risikoindikatoren er å gjøre det mulig for investorer å
sammenligne produktet med lignende produkter.

Verdiutviklingsscenarioer og forutsetningene for å produsere dem:

Mulige kostnader for din rådgiver, bank og megler er ikke inkludert. Gjeldende skatteregler kan ha innvirkning på avkastningen. Dette er ikke vurdert i tabellen ovenfor.

Verdiutviklingsscenarioene i tabellen er anslag basert på historiske data og representerer kanskje ikke den reelle, fremtidige verdiutviklingen til produktet. Din
faktiske, reelle avkastning vil i vesentlig grad avhenge av markedsutviklingen av LUNA-kursen og din egen beholdningsperiode. Stresscenarioet er knyttet til ekstrem
markedsutvikling. Videre står du overfor risikoen for at utsteder ikke klarer å betale ut innløsningskursen ved forfall. 

Hva skjer hvis VanEck ETP AG ikke kan betale ut?

Insolvensbehandling og/eller offisielle instruksjoner under og før insolvensbehandlingen starter, kan hindre VanEck ETP AG i å utføre sine forpliktelser knyttet til
produktet, og en offisiell insolvensbehandling kan føre til at dine rettigheter suspenderes. Dette dekkes heller ikke av noen kompensasjon til investorene eller av noen
garantiordning. Tap av alle investerte midler er mulig.

Hva er kostnadene?

I tabellen nedenfor fremgår det hva de ulike kostnadskategoriene inneholder:

Rådgivere, distributører eller andre personer som rådgir om eller selger produktet, kan oppgi informasjon som beskriver distribusjonskostnader som ikke allerede er
tatt med i kostnadene ovenfor, slik at du skal kunne forstå den samlede innvirkningen disse kostnadene har på avkastningen av din investering. *Engangskostnadene
som er nevnt ovenfor, er anslag for disse kostnadene.

Hvor lenge skal jeg beholde produktet, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt beholdningsperiode: 1 år



Du kan sende alle former for klager om produktet til oss. Skriv til oss eller ring oss. E-Mail: complaints-europe@vaneck.com
Tel.: +49 69 4056 6950

Ved klager vedrørende råd om produktet og anskaffelse av produktet, kan du ta kontakt direkte med personen som solgte produktet til deg eller rådet deg til å kjøpe
produktet.

Hvordan kan jeg klage?

Annen relevant informasjon

Ytterligere informasjon om produktet, dets pris og nærmere opplysninger om risikoen for å investere i produktet som du bør lese, er å finne på www.vaneck.com. På
dette nettstedet finner du også det nyeste salgsprospektet for produktet.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet er datert 26 september 2022. Gå innom www.vaneck.com for den siste versjonen av dette dokumentet.

https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/www.vaneck.com
https://authoring.vaneck.com/EPiServer/Cms/www.vaneck.com

