ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

Doel
In dit document wordt u essentiëlle informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u
te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product
Productnaam:
Identiteit van het product:
Uitgevende instelling:

VanEck Vectors Ethereum ETN ( VETH )
ISIN: DE000A3GPSP7 ; WKN: A3GPSP

Bevoegde autoriteit:

Autoriteit Financiële Markten

VanEck ETP AG, Landstrasse 36, 9495 Triesen, Liechtenstein
Tel.: +49 69 4056 6950
Website: www.vaneck.com

Datum waarop het essentiële-informatiedocument werd opgesteld: 27 september 2021

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?
Soort product:

Het product is een obligatie aan toonder volgens Duits recht, die een bij Clearstream Banking Frankfurt gedeponeerd globaal
certificaat vertegenwoordigt

Doelen van het product:

Het product moet de belegger in staat stellen in de vorm van effecten in Ethereums als digitale basiswaarde te beleggen. Het
product wordt gedekt door bij een bewaarder ter bewaring gedeponeerde Ethereums en in uitzonderlijke gevallen via Ethereumgerelateerde derivaten. Het product heeft een looptijd tot en met 31.12.2029. De looptijd kan tot en met 31.12.2068 worden
verlengd.
Beleggers ontvangen aan het eind van de looptijd een bedrag ter hoogte van de berekende waarde van het product. De waarde
van het product wordt als volgt bepaald: op de uitgiftedatum komt de waarde overeen met de uitgiftekoers van USD 10,00. Op
elke daaropvolgende waarderingsdag wordt de waarde voor de direct voorafgaande waarderingsdag aangepast. Daarbij wordt
rekening gehouden met de procentuele verandering van de waarde van de als borg gedeponeerde Ethereums en de pro-rata
kosten en onkosten. De waarde van de Ethereums wordt berekend door MV Index Solutions GmbH, een groepsmaatschappij
van de uitgevende instelling, op basis van koersen van de belangrijkste beurzen voor digitale activa. De koersen van de diverse
beurzen worden gewogen zodat daarmee bij de waardering rekening kan worden gehouden. Daarbij wordt uitgegaan van de
liquiditeit van de betreffende beurs. De waarde van het product wordt op waarderingsdagen door de uitgevende instelling om
16:00 uur CET berekend en houdt rekening met de volumegewogen gemiddelde Ethereum-koers tussen 15:00 en 16:00 uur CET.
Beleggers kunnen hun effecten op de Duitse beurs Xetra kopen en verkopen. Om de liquiditeit te garanderen, heeft de uitgevende
instelling een handelaar de bevoegdheid gegeven het product op elke waarderingsdag bij de uitgevende instelling in blokken van
telkens 50.000 stuks te verkrijgen of terug te geven.

Beurshandel
Beurshandel:
Het product wordt verhandeld op Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss
Exchange, Euronext Amsterdam en Euronext Paris. Beleggers kunnen het
product dagelijks kopen of verkopen.
Eerste uitgiftedag: 26 maart 2021
Betaalorgaan:
Quirin Privatbank AG

Uitgiftekoers/valuta:
Waarde:

10.00 USD
16:00 uur CET

Koersberekening voor Ethereum: MV Index Solutions
GmbH: https://www.mvis-indices.com/indices/digital-assets/mvis-cryptocompareEthereum-vwap-close

De uitgevende instelling heeft het recht om het product naar eigen inschatting met een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen. In geval van bijzondere
gebeurtenissen kan de opzegging binnen vijf dagen na bekendmaking van de opzegging plaatsvinden. Van bijzondere gebeurtenissen is bijvoorbeeld sprake wanneer
een bij dit programma betrokken partij wegvalt, op 14 achtereenvolgende waarderingsdagen geen koersen openbaar kunnen worden gemaakt of juridische of
wettelijke veranderingen de met deze uitgifte verbonden activiteiten verbieden of aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen.
Wordt het product vóór het eind van zijn looptijd door de uitgevende instelling opgezegd, dan kan dit ertoe leiden dat u een lager bedrag ontvangt dan u zou hebben
ontvangen als u had gewacht tot aan het einde van de looptijde.

Voor welke retailbeleggers is dit product bedoeld?
Het product is bedoeld voor zowel particuliere beleggers als institutionele beleggers met een middellange tot lange beleggingshorizon en is mogelijk niet geschikt
voor beleggers die hun belegging binnen een jaar weer willen verkopen. Bovendien werd het product ontwikkeld voor beleggers met uitgebreide kennis van en ervaring
met financiële producten die zich gedetailleerd hebben geïnformeerd met name over de bijzonderheden van Ethereums. Beleggers moeten een volledig verlies kunnen
dragen. Het product wordt niet door de uitgevende instelling gegarandeerd en biedt dus geen kapitaalbescherming.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Lager risico

Hoger risico

Doorgaans lagere opbrengsten
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2
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verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.

Doorgaans hogere opbrengsten

4

5

7

6

De samenvattende risico-indicator werd op basis van historische en gesimuleerde
historische gegevens berekend.
Historische gegevens zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. De
risicoclassificering kan daarom in de loop der tijd wijzigen.

De risico-indicator dient als hulpmiddel voor het vergelijken van het risico van het
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt for 1 jaar.
product met het risico van vergelijkbare producten.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium
Dit product is ingedeeld in categorie 7, omdat dit soort producten in het verleden waren blootgesteld aan een zeer sterke waardestijging en -daling, waardoor er
mogelijk een hoge waarschijnlijkheid bestaat om geld te verliezen. Voor beleggingen in onderliggende Ethereums gelden de specifieke risico's voor digitale activa,
waartoe onder andere technologierisico's, juridische risico's en politieke risico's behoren.
De volgende risico's zijn mogelijk van wezenlijke betekenis, waarmee echter in de synthetische risico-indicator onvoldoende rekening wordt gehouden en waardoor
extra verliezen kunnen ontstaan:
Verlies- en volatiliteitsrisico. De handelskoersen van veel digitale assets waren in de afgelopen tijd extreem volatiel en het is goed mogelijk dat dit zo blijft. Het is
nog geen tien jaar geleden dat digitale assets werden geïntroduceerd en in veel rechtsgebieden is de regelgeving nog steeds onduidelijk. De waarde van digitale
assets is niet alleen afhankelijk van het gunstig blijven die regelgeving, maar ook van technologische mogelijkheden, de ontwikkeling van protocolnetwerken,
concurrentie van andere netwerken voor digitale assets, en van vorken. De volatiliteit kan fors worden versterkt door transacties van speculatieve beleggers,
hedgefondsen en andere grote beleggers. U kunt verlies lijden wanneer u uw Aandelen moet verkopen op een moment dat de koers van de onderliggende digitale
asset lager is dan toen u de Aandelen kocht. Ook wanneer u uw Aandelen voor de lange termijn aanhoudt, kan het zijn dat deze nooit winst genereren.
Valutarisico. Wanneer de valuta van het product afwijkt van de valuta van zijn belegging, is het definitieve rendement afhankelijk van hoe de wisselkoers verandert
ten opzichte van de valuta van het product.
Technologische risico's. Handelsplatforms en systemen waarop marktdeelnemers in Ethereums handelen, zouden door hackers kunnen worden aangevallen,
waardoor Ethereums verloren gaan.
Beleggers zouden hun totale belegde kapitaal kunnen verliezen. Het product biedt geen bescherming tegen marktrisico's. De mogelijkheid dat de uitgevende
instelling aan het eind van de looptijd de waarde van het product niet kan uitbetalen, kan niet worden uitgesloten.

Prestatiescenario's en de daarop gebaseerde aannames:
De waardeontwikkeling van het product
kan niet worden voorspeld.
De weergegeven prestatiescenario's
voor een belegging van EUR 10.000,moeten slechts als indicator voor de
mogelijke waardeontwikkeling worden
beschouwd.
De werkelijke waardeontwikkeling kan
aanzienlijk daarvan afwijken.
Bij de weergegeven cijfers wordt geen
rekening gehouden met alle kosten van
het product.

Scenario's voor de
waardeontwikkeling

Waarde van de belegging na 1 jaar

1 jaar-rendement in %

Stress

EUR 3.14

-100.0%

Ongunstig

EUR 4,391.56

-56.1%

Gematigd

EUR 18,644.02

86.4%

Gunstig

EUR 80,791.65

707.9%

Mogelijke kosten voor uw adviseur, uw bank en uw broker zijn niet opgenomen. De toepasselijke belastingwetgeving kan gevolgen hebben voor de hoogte van de
uitbetaling. Daarmee is in de tabel geen rekening gehouden.
De weergegeven prestatiescenario's werden aan de hand van een schatting op basis van historische gegevens berekend en bevatten geen informatie over de
werkelijke waardeontwikkeling. Uw werkelijke rendement wordt hoofdzakelijk bepaald door de marktontwikkeling van de Ethereumkoers en door uw persoonlijke
periode van bezit. Het stressscenario heeft betrekking op een extreme marktontwikkeling. Daarnaast bestaat ook het risico dat de uitgevende instelling aan het eind
van de looptijd niet in staat is het betreffende bedrag uit te betalen.

Wat gebeurt er als VanEck ETP AG niet kan uitbetalen?
Als VanEck ETP AG vanwege een insolventie of ook al vóór een insolventie door een overheidsbevel tot afwikkelingsmaatregelen zijn verplichtingen volgens het
product niet kan nakomen, kunnen administratieve besluiten tot opschorting van de rechten van de beleggers worden genomen. Een inleggarantie bestaat niet. Een
totaal verlies is mogelijk.

Wat zijn de kosten?
De verlaging van de opbrengst (Reduction in Yield — RiY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De
totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10 000 EUR inlegt.
Totale kosten per jaar

EUR 100,00

Effect op rendement (RiY) per jaar

1,00%

De volgende tabel toont de verschillende kostencategorieën:
Eenmalige kosten*

Lopende kosten

Instapkosten

0,20%

Uitstapkosten

0,20%

Portefeuillletransactiekosten

0%

Andere lopende kosten

1,00%

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet.
Het effect van de uitstapkosten wanneer uw
belegging vervalt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product
aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen
voor het beheer van uw belegingen.

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. *In dat geval geeft die persoon
u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar
De gemiddelde belegger houdt dit product gemiddeld ongeveer één jaar aan. Deze periode en de vastgestelde looptijd van het product dienen te worden gebruikt voor
de vergelijking van het product met andere beleggingsproducten. Het product kan tot aan het eind van zijn looptijd uitsluitend op de beurs of direct aan een derde
worden verkocht. Een teruggave aan de uitgevende instelling is echter niet voorzien. Als u het product vóór het eind van zijn looptijd verkoopt, kan dit ertoe leiden dat
u een lager bedrag ontvangt dan u zou hebben ontvangen als u had gewacht tot aan het einde van de looptijd.
In buitengewone marktsituaties of bij technische storingen kan product mogelijk niet worden verkocht.

Hoe kan ik een klacht indienen?
U kunt klachten over alle aspecten van dit product bij ons indienen. Stuur ons gewoon een e-mail of bel ons.

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

Als u klachten over de advisering of de aankoop van dit product hebt, verzoeken wij u direct contact op te nemen met degene die u dit product heeft verkocht of
geadviseerd.

Andere nuttige informatie
Nadere informatie over dit product, koersen en vooral gedetailleerde informatie over de risico's die aan dit product verbonden zijn en die u dient te lezen, vindt u op
www.vaneck.com. Daar vindt u ook de prospectus over dit product, dat in de tussentijd gewijzigd zou kunnen zijn.

Dit productinformatiedocument werd op 27 september 2021 opgesteld. Op www.vaneck.com kunt u controleren of er een meer recente versie van dit document
beschikbaar is.

