
Nazwa produktu:
Identyfikator Produktu:

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

Emitent: VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Telefon: +49 69 4056 6950
Adres strony internetowej: www.vaneck.com 

Organ nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego – KNF

Typ produktu Produkt jest obligacją na okaziciela zgodnie z prawem niemieckim. Jest certyfikowany przez globalny certyfikat, który jest
przechowywany w Clearstream Banking Frankfurt.

Cele produktu: Produkt ma na celu umożliwienie inwestorom inwestowania w zasób cyfrowy LUNA za pomocą papieru wartościowego. Produkt
jest zabezpieczony portfelem LUNAów przechowywanych w bezpiecznym miejscu przez powiernika oraz, w wyjątkowych
przypadkach, przez instrumenty pochodne oparte na LUNAach. Termin zapadalności produktu przypada na 31 grudnia 2029 r.
Emitent może przedłużyć termin zapadalności do 31 grudnia 2068 r. 

W terminie płatności inwestorzy otrzymają kwotę równą obliczonej wartości Produktu. Wartość Produktu zostanie ustalona w
następujący sposób: W dniu emisji wartość Produktu wyniesie 10,00 USD. W każdym późniejszym dniu wyceny wartość
Produktu jest obliczana jako wartość z bezpośrednio poprzedzającej daty wyceny, skorygowana o procentową zmianę wartości
portfela LUNA służącego jako zabezpieczenie oraz proporcjonalne koszty i wydatki. Cena LUNAa użyta do tego obliczenia
zostanie obliczona przez MV Index Solutions GmbH, podmiot stowarzyszony Emitenta, na podstawie cen z najważniejszych
giełd aktywów cyfrowych. Ceny z różnych giełd będą ważone zgodnie z płynnością zapewnioną na odpowiedniej giełdzie. Emitent
wyliczy cenę Produktu w każdy dzień roboczy o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego CET. Cena zostanie obliczona na
podstawie średniej ceny LUNAa opartej na wolumenie między godziną 15:00 a 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Inwestorzy będą mogli kupować i sprzedawać Produkt na giełdzie. W celu wsparcia płynności Produktu, Emitent upoważnił
tradera do nabywania i umorzenia jednego lub więcej koszyków po 50 000 obligacji od i do Emitenta każdego dnia roboczego.

Handel na giełdzie:
Produkt będzie przedmiotem obrotu na giełdzie Deutsche Börse Xetra, SIX
Swiss Exchange, Euronext Amsterdam i/lub Euronext Paris. Inwestorzy
mogą kupować i sprzedawać Produkt w każdy dzień roboczy.

Data rozpoczęcia:              24 marca 2022
Podmiot wypłacający:       Quirin Privatbank AG

 

Cena / waluta emisji:                            10.00 USD
Wartość w dniach obliczeniowych:     4.00pm CET 

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

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez
prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami.

Produkt

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.

Czym jest ten produkt?

Handel na giełdzie

Emitent jest uprawniony do wypowiedzenia Obligacji według własnego uznania z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku szczególnych
okoliczności wypowiedzenie może nastąpić w ciągu 5 dni od ogłoszenia wypowiedzenia. Szczególnymi okolicznościami są, na przykład, zakończenie powołania
strony zaangażowanej w ten program, niepublikowanie Wartości Obligacji przez 14 kolejnych dni wyceny lub wystąpienie zmian w przepisach lub regulacjach, które
zakazują działań związanych z tą emisją lub które mogą spowodować znaczne dodatkowe wydatki.

Jeśli Emitent wypowie Produkt przed terminem zapadalności, możesz otrzymać mniej pieniędzy niż oczekiwałbyś w terminie zapadalności.

Do jakiego inwestora detalicznego skierowany jest marketing lub Produkt?

Produkt skierowany jest do inwestorów detalicznych, a także inwestorów instytucjonalnych, którzy posiadają krótkoterminowy horyzont inwestycyjny. Może nie być
odpowiedni i właściwy dla inwestorów, którzy mogą chcieć sprzedać swoją inwestycję w ciągu 1 roku. Ponadto produkt został opracowany dla inwestorów
posiadających rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów finansowych, którzy szczegółowo ocenili specyfikę LUNA Inwestorzy muszą być w stanie
ponieść straty inwestycyjne aż do utraty całego zainwestowanego kapitału. Produkt nie jest gwarantowany ani nie oferuje żadnej ochrony kapitału. 

https://authoring.vaneck.com/us/en/


Lower risk
Typically lower reward

Wyższe ryzyko
Typically higher reward

Ten wskaźnik ryzyka dla Produktu wynosi 7. Jest tak, ponieważ produkty tego rodzaju, które w przeszłości podlegały istotnym wahaniom cen, zapewniały
potencjalnie wysokie prawdopodobieństwo utraty pieniędzy. Bezpośrednie inwestycje w LUNA, stanowiący podstawę Produktu, podlegają szczególnemu ryzyku
związanemu z aktywami cyfrowymi, takimi jak m.in. ryzyko technologiczne, prawne i polityczne.

Następujące ryzyko może mieć istotne znaczenie dla Produktu, ale może nie zostać odpowiednio ujęte przez ogólny wskaźnik ryzyka i może być przyczyną
dodatkowych strat: 

Ryzyko strat i niestabilności: W ostatnim czasie ceny transakcyjne wielu aktywów cyfrowych były wysoce niestabilne i możliwe, że nadal tak będzie. Aktywa
cyfrowe zostały wprowadzone dopiero w ostatniej dekadzie i w wielu jurysdykcjach wciąż brakuje jasnych przepisów, które by je regulowały. Wartość aktywów
cyfrowych zależy od tego, na ile korzystne są takie przepisy, jak również od możliwości technologicznych, rozwoju sieci protokołów oraz konkurencji ze strony
innych sieci aktywów cyfrowych i rozwidleń. Transakcje dokonywane przez inwestorów spekulacyjnych, fundusze hedgingowe i innych dużych inwestorów mogą
znacznie nasilić niestabilność. Konieczność sprzedaży Udziałów w momencie, kiedy cena odpowiednich aktywów cyfrowych jest niższa, niż była w momencie
zainwestowania w te aktywy, może spowodować stratę. Nawet jeśli ktoś ma możliwość trzymania Udziałów przez długi czas, mogą one nigdy nie przynieść
zysków.

Ryzyko walutowe: Jeśli waluta Produktu różni się od waluty, w której inwestujesz, Twój ostateczny zwrot zależy od kursu wymiany między Twoją walutą
inwestycji a walutą Produktu.

Ryzyko technologiczne: Rynki transakcyjne i systemy wykorzystywane przez uczestników rynku do handluLUNAami mogą podlegać atakom hakerów, które
mogą skutkować utratą LUNAów. 

Inwestorzy mogą stracić cały zainwestowany kapitał. Produkt nie zawiera ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym. Na koniec okresu zapadalności emitent
może nie być w stanie zapłacić ostatecznej kwoty wykupu.

Wartość Produktu może nie być taka,
jak przewidywano. 
Przedstawione scenariusze wartości
opierają się na inwestycji w wysokości
10.000 EUR i stanowią jedynie
wskaźnik tego, jak wartość może
wyglądać.

Rzeczywista wartość może się
znacznie różnić. 
Liczby te uwzględniają wszystkie
koszty Produktu.

 

Scenariusze wartość Wartość inwestycji po 1 roku Zwrot po 1 roku w %

Stres EUR 0.00 -100.0%

Niekorzystne EUR 0.00 -100.0%

Umiarkowane EUR 0.23 -100.0%

Korzystne EUR 20.30 -99.8%

Redukcja zysku (RIY) pokazuje, jaki wpływ łączne koszty, które poniesiesz, będą miały na zwrot z inwestycji, jaki możesz
uzyskać. Całkowite koszty uwzględniają koszty jednorazowe, bieżące i incydentalne.

Podane tutaj kwoty są skumulowanymi kosztami samego produktu. Przyjęto, że inwestujesz 10.000 euro

Koszt całkowity EUR 150.00

Wpływ na zwrot (RIY) rocznie 1.50%

Koszty
jednorazowe*

Koszty wejścia 0.25% Wpływ kosztów, które ponosisz przy wejściu w inwestycję.

Koszty wyjścia 0.25% Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji.

Koszty bieżące
Koszty transakcji

portfelowych
0%

Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży instrumentów bazowych inwestycji dla
danego produktu.

Inne koszty bieżące 1.50%
Wpływ kosztów, które pobieramy corocznie za zarządzanie Twoimi
inwestycjami.

Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian?

1 2 3 4 5 6 7

Ten wskaźnik ryzyka zakłada, że zachowujesz produkt przez 1 rok. Rzeczywiste
ryzyko może się znacznie różnić, jeśli spieniężysz produkt na wczesnym etapie

i możesz uzyskać mniej.
Sumaryczny wskaźnik ryzyka jest obliczany na podstawie danych
historycznych i symulowanych. Dane historyczne nie stanowią wiarygodnego
wskaźnika przyszłego rozwoju. Dlatego wskaźnik ryzyka może z czasem ulec
zmianie.

Wskaźnik ryzyka ma na celu umożliwienie inwestorom porównania Produktu z
podobnymi produktami.

Scenariusze wartość i założenia przyjęte do ich opracowania:

Ewentualne koszty Twojego doradcy, Twojego banku i brokera nie są uwzględnione. Obowiązujące przepisy podatkowe mogą mieć wpływ na zwrot, który nie został
uwzględniony w powyższej tabeli. 
Scenariusze wartośćiowe przedstawione w tabeli zostały oszacowane na podstawie danych historycznych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej przyszłej
wartośćci Produktu. Twój rzeczywisty zwrot będzie w istotny sposób zależał od rozwoju kursu rynkowego LUNAów i Twojego własnego okresu utrzymywania.
Scenariusz warunków skrajnych dotyczy ekstremalnych zmian na rynku. Ponadto istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie zapłacić ceny wykupu w terminie
zapadalności. 

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

Postępowanie upadłościowe i/lub oficjalne zarządzenia wydawane w trakcie i przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego mogą utrudnić firmie VanEck ETP
AG wykonywanie jej zobowiązań związanych z Produktem, a oficjalne postępowanie upadłościowe może spowodować zawieszenie Twoich praw. Także to ryzyko
nie jest objęte żadnym systemem rekompensat lub gwarancji dla inwestorów. Możliwa jest utrata wszystkich zainwestowanych pieniędzy.

Jakie są koszty?

Poniższa tabela przedstawia różne kategorie kosztów:

Doradcy, dystrybutorzy lub jakakolwiek inna osoba doradzająca lub sprzedająca Produkt dostarczą informacji wyszczególniających wszelkie koszty dystrybucji,
które nie zostały uwzględnione w kosztach określonych powyżej, aby umożliwić Ci zrozumienie skumulowanego wpływu, jaki te łączne koszty mają na zwrot z
inwestycji. *Wspomniane powyżej koszty jednorazowe są szacunkami tych kosztów.



Inwestor zachowuje Produkt średnio przez jeden rok. Ten okres inwestycji i ograniczony okres zachowania Produktu należy rozpatrywać w celu porównania go z
innymi produktami. Produkt może być sprzedawany na giełdzie lub podmiotom trzecim na wolnym rynku do końca okresu. Nie przewiduje się jego umorzenia u
Emitenta. Jeśli sprzedasz Produkt przed końcem jego okresu zapadalności, możesz odzyskać mniej pieniędzy niż otrzymałbyś na koniec tego okresu.

W nadzwyczajnych warunkach rynkowych lub w przypadku problemów technicznych sprzedaż Produktu może być niemożliwa.

Możesz przesłać do nas wszelkiego rodzaju skargi dotyczące Produktu. Wystarczy napisać lub
skontaktować się telefonicznie z naszą firmą.

E-Mail: complaints-europe@vaneck.com
Tel.: +49 69 4056 6950

W przypadku skarg dotyczących jakichkolwiek porad dotyczących Produktu i związanych z nabyciem Produktu, prosimy o bezpośredni kontakt z osobą, która
sprzedała Ci Produkt lub doradziła Ci nabycie Produktu.

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

Zalecany okres utrzymywania:  1 rok

Jak mogę złożyć skargę?

Inne istotne informacje

Dodatkowe Informacje dotyczące Produktu, jego ceny oraz szczegóły dotyczące ryzyka inwestycji w Produkt, z którymi należy się zapoznać, są dostępne pod
adresem www.vaneck.com. Na tej stronie znajdziesz również najbardziej aktualny prospekt dotyczący sprzedaży Produktu.

Niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje jest datowany na 26 września 2022 r. Proszę sprawdzić pod adresem www.vaneck.com najnowszą wersję tego
dokumentu.

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

