
Produktnamn:
Produkt-IDt:

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

Emittent: VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Téléphone: +49 69 4056 6950
Adresse Internet: www.vaneck.com 

Behörig myndighet: Finansinspektionen

Produkttyp: Produkten är ett innehavardokument enligt tysk lag. Det certifieras genom ett globalt certifikat som förvaras hos Clearstream
Banking Frankfurt.

Produktens mål: Produkten avser att göra det möjligt att investera i den digitala tillgången LUNA genom ett värdepapper. Produkten skyddas av en
LUNA-portfölj som hålls i säker förvaring av förvaltaren samt, i undantagsfall, av LUNA-baserade derivat. Produktens förfallodag är
den 31 december 2029. Emittenten kan förlänga förfallodagen till den 31 december 2068.

På förfallodagen kommer investerare att få ett belopp som motsvarar det beräknade värdet på produkten. Produktens värde
kommer att bestämmas enligt följande: Vid utfärdandedatumet kommer produktens värde att uppgå till 10,00 USD. Vid varje
värderingsdatum därefter beräknas produktens värde som värdet vid omedelbart föregående värderingsdatum, justerat med den
procentuella förändringen i värdet på LUNA-portföljen som fungerar som säkerhet samt proportionella kostnader ("pro rata") och
kostnader. Priset på LUNA som används för denna beräkning beräknas av MV Index Solutions GmbH, ett dotterbolag till
emittenten, baserat på priser från de viktigaste börserna för digitala tillgångar. Priserna från olika börser viktas i enlighet med den
likviditet som tillhandahålls på den aktuella börsen. Emittenten beräknar priset på produkten varje arbetsdag kl. 16.00 CET. Priset
beräknas med hjälp av det volymbaserade genomsnittliga LUNA-priset mellan kl. 15.00 och 16.00 CET.

Investerare kommer att kunna köpa och sälja produkten på børs. För att stödja likviditeten för produkten har emittenten
bemyndigat en börsmäklare att förvärva och lösa in en eller flera korgar med 50 000 skuldebrev från och till emittenten varje
arbetsdag.

Handel på börsen:
Produkten kommer att handlas på Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss
Exchange, Euronext Amsterdam och/eller Euronext Paris. Investerare kan
köpa och sälja produkten varje arbetsdag.

Startdatum:                24 mars 2022
Betalande ombud:     Quirin Privatbank AG

 

Emissionspris/valuta:           10.00 USD
Värde på beräkningsdagar:   kl. 16.00 CET

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

 

 FAKTABLAD

Syfte

Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå typ,
risker, kostnader, potentiella vinster och förluster associerade med denna produkt, samt för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Handel på börsen

Emittenten äger rätt att säga upp skuldebreven efter eget gottfinnande med 30 dagars varsel. Vid speciella omständigheter kan uppsägning ske inom 5 dagar efter
det att uppsägningen har meddelats. Exempel på särskilda omständigheter är om utnämningen av en part som är involverad i detta program avslutas, om värdet på
skuldebrevet inte publiceras under 14 på varandra följande värderingsdagar, eller om ändringar i lagar eller förordningar inträffar som förbjuder aktiviteter som är
associerade med denna fråga eller resulterar i betydande merkostnader.

Om emittenten avslutar produkten före förfallodagen kan du komma att få mindre pengar tillbaka än vad du hade förväntat dig att få på förfallodagen.

Till vilken icke-professionell investerare riktas marknadsföringen eller produkten?

Produkten riktar sig till icke-professionella investerare samt till institutionella investerare som har en kortsiktig investeringshorisont. Den kanske lämpar sig sämre för
investerare som vill sälja sin investering inom 1 år. Dessutom utvecklades produkten för investerare med omfattande kunskap och erfarenhet med avseende på
finansiella produkter, och som har utvärderat LUNAs särdrag i detalj. Investerare måste ha förmågan att bära investeringsförluster på upp hela det investerade
kapitalet. Produkten har ingen garanti och erbjuder inte heller något kapitalskydd.

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


Lägre risk
Typiskt lägre utdelning

Högre risk
Typiskt högre utdelning

Denna riskindikator för produkten är 7. Detta beror på att produkter av detta slag, som tidigare varit föremål för väsentlig prisvolatilitet, inneburit en potentiellt hög
sannolikhet att förlora pengar. Direktinvesteringar i LUNA, som produktens underliggande, är föremål för den specifika risk som kännetecknar digitala tillgångar, till
exempel teknologirisk, juridisk risk och politisk risk. 

Följande risk kan vara väsentligt relevant för produkten men kanske inte omfattas tillräckligt av den sammanfattande riskindikatorn och kan därför orsaka ytterligare
förlust: 

Risk för förluster och volatilitet: Handelspriserna på många digitala tillgångar har varit extremt volatila på sistone och kan mycket väl fortsätta vara det. Det är
först under det senaste decenniet som digitala tillgångar har introducerats och i många jurisdiktioner är det fortfarande svårt att hitta tydlig lagstiftning. De digitala
tillgångarnas värde är beroende av att den här typen av lagstiftning är fördelaktig, den tekniska kapaciteten, utvecklingen av nätverk med protokoll samt
konkurrensen med andra digitala nätverk och förgreningar. Volatiliteten kan förstärkas starkt genom transaktioner från spekulativa investerare, hedgefonder och
andra stora investerare. Du kan drabbas av förluster om du behöver sälja dina aktier vid en tidpunkt då priset för den underliggande digitala tillgången är lägre än när
den tidigare investeringen gjordes. Även om du har möjlighet att inneha aktier på lång sikt kan dina aktier aldrig bli vinstgivande. 

Valutarisk: Om produktens valuta skiljer sig från den valuta du investerar i beror din slutliga avkastning på växelkursen mellan din investeringsvaluta och produktens
valuta.

Teknisk risk: Handelsplatser och system som används av marknadsaktörer för handel med LUNA kan vara föremål för hacking och kan leda till förlust av LUNA. 

Investerare kan förlora allt investerat kapital. Produkten inkluderar inte kapitalskydd mot marknadsrisker. I slutet av löptiden kanske emittenten inte kan betala det
slutliga inlösenbeloppet.

Produktens prestanda kanske inte blir
som förväntat. 
De visade resultatscenarierna baseras
på en investering på 10 000 euro och
utgör endast en indikation på hur
resultatet kan komma att se ut. 

Det faktiska resultatet kan skilja sig
väsentligt. 
Dessa siffror tar hänsyn till alla
kostnader för produkten.

 

Resultatscenarier Investeringens värde efter 1 år Avkastning efter 1 år i %

Stersscenario EUR 0.00 -100.0%

Negativt  EUR 0.00 -100.0%

Neutralt EUR 0.23 -100.0%

Positivt EUR 20.30 -99.8%

Reduktionen i avkastning (RIY) visar vilken inverkan de totala kostnaderna du betalar kommer att ha på din investeringsavkastning. De totala kostnaderna tar hänsyn
till engångskostnader, löpande kostnader och extra kostnader.
Beloppen som visas här är de kumulativa kostnaderna för själva produkten. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 euro.

Total kostnad EUR 150.00

Inverkan på avkastning (RIY) per år 1.50%

Engångskostnader*
Teckningskostnader 0.25% Effekten av de kostnader du betalar när du går in i din investering.

Inlösenkostnader 0.25% Effekten av kostnaderna för att avsluta din investering.

Återkommande
kostnader

Portföljtransaktionskostnader 0%
Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten.

Övriga löpande kostnader 1.50% Effekterna av de kostnader som vi årligen fakturerar dig för förvaltningen.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

1 2 3 4 5 6 7

Denna riskindikator förutsätter att du behåller produkten i 1 år. Den faktiska

risken kan variera avsevärt om du tar in pengar i ett tidigt skede. och du kan
komma att få tillbaka mindre.
Den sammanfattande riskindikatorn beräknas utifrån historiska och simulerade
data. Historiska data ger ingen tillförlitlig indikator för framtida utveckling. Därför
kan riskindikatorn komma att förändras med tiden.

Riskindikatorn avser att göra det möjligt för investerare att jämföra produkten med
liknande produkter.

Resultatscenarier och de antaganden som görs för att generera dem:

Möjliga kostnader för din rådgivare, bank och mäklare ingår inte. Tillämplig skattelagstiftning kan ha en inverkan på avkastningen som inte beaktas i ovanstående
tabell. 

Resultatscenarierna som visas i tabellen har uppskattats utifrån historiska data och representerar kanske inte produktens verkliga framtida prestanda. Din faktiska
avkastning beror väsentligt på marknadsutvecklingen för LUNApriset och på din egen innehavstid. Stresscenariot relaterar till extrem marknadsutveckling. Dessutom
står du inför risken att emittenten inte kan betala ut inlösenpriset vid förfallodagen. 

Vad händer om VanEck ETP AG inte kan genomföra någon utbetalning?

Insolvensförfaranden och/eller officiella instruktioner under och innan insolvensförfaranden inleds kan hindra VanEck ETP AG från att fullgöra sina skyldigheter
relaterade till produkten, och officiella insolvensförfaranden kan förorsaka att dina rättigheter hävs. Detta täcks inte heller av någon investerarersättning eller något
garantisystem. Förlust av alla investerade pengar är möjlig.

Vilka är kostnaderna?

Ur nedanstående tabell framgår vad de olika kostnadskategorierna omfattar:

Rådgivare, distributörer eller någon annan person som ger råd om eller säljer produkten kommer att tillhandahålla information som beskriver alla
distributionskostnader som inte redan ingår i de kostnader som anges ovan, så att du kan förstå den kumulativa effekt som dessa sammanlagda kostnader har på
avkastningen på investeringen. *Engångskostnaderna som nämns ovan är uppskattningar av dessa kostnader.



En investerare kommer i genomsnitt att hålla produkten i 1 år. Denna investeringsperiod och den begränsade varaktigheten hos produktens löptid bör övervägas för en
jämförelse med andra produkter. Produkten kan antingen säljas på börsen eller direkt till tredje part före periodens slut. En inlösen med emittenten tillhandahålles ej.
Om du säljer produkten före utgången av dess löptid kan du få tillbaka mindre pengar än vad du skulle ha fått i slutet av perioden.

Under extraordinära marknadsförhållanden eller i händelse av tekniska problem kan det vara omöjligt att sälja produkten.

Du kan skicka in alla slags klagomål om produkten till oss. Vänligen skriv eller ring till oss. E-Mail: complaints-europe@vaneck.com
Tel.: +49 69 4056 6950

Vid klagomål som berör råd angående produkten och relaterade till förvärvet av produkten, vänligen kontakta den person som sålde produkten till dig eller rådde dig
att förvärva produkten.

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 1 år

Hur kan jag klaga?

Övrig relevant information

Ytterligare information om produkten, dess pris och information om risken att investera i produkten som du bör läsa finns på www.vaneck.com. På den här
webbplatsen hittar du också det senaste försäljningsprospektet för produkten.

Detta viktiga informationsdokument är daterat 26 september 2022. Besök www.vaneck.com för den senaste versionen av detta dokument.

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

