Persbericht

VanEck breidt cryptoaanbod uit met Ethereum-ETN


Beleggers kunnen met onmiddellijke ingang via Deutsche Börse beleggen in de
VanEck Vectors Ethereum ETN (exchange traded note)



Het volledig door Ethereum gedekte product volgt de koersontwikkeling van de op
een na grootste cryptomunt tegen een total expense ratio van 1%

Frankfurt, 31 maart 2021 – Vermogensbeheerder VanEck introduceert vandaag de VanEck
Vectors Ethereum ETN op Deutsche Börse Xetra. Na de VanEck Vectors Bitcoin ETN, waarin sinds
november 2020 kan worden belegd, is dit de tweede cryptovaluta-ETN waarmee VanEck naar de
beurs gaat. Beleggers kunnen via deze ETN tegen een total expense ratio van 1% de
koersontwikkeling van Ethereum volgen, zonder dat zij de cryptomunt zelf hoeven te kopen.
"Ethereum is na Bitcoin de nummer twee van de cryptovalutamarkt", legt Martijn Rozemuller, hoofd
Europa bij VanEck, uit. "Bitcoin is weliswaar bij uitstek de pionier van de cryptowereld, maar
Ethereum is duidelijk breder inzetbaar dan Bitcoin en is veel meer dan alleen een cryptomunt."
Ethereum is in feite een open blockchainplatform met een eigen, geïntegreerde cryptovaluta, de
ether. In tegenstelling tot Bitcoin fungeert het Ethereum-platform niet alleen als cryptovaluta, maar
biedt het platform nog veel meer gebruiksmogelijkheden. Inmiddels speelt het platform een
belangrijke rol in tal van andere op blockchain gebaseerde digitale toepassingen, zoals smart
contracts, getokeniseerde assets en gedecentraliseerde financiële oplossingen.
"Er zijn zelfs heel wat andere valuta's die Ethereum als platform gebruiken", legt Rozemuller uit.
"We zijn ervan overtuigd dat Ethereum dankzij zijn vele toepassingsmogelijkheden kan profiteren
van het toenemend gebruik van de blockchain in zowel de financiële sector als in de rest van de
economie. Wij zien Ethereum dan ook als interessante mogelijkheid voor beleggers om hun
portefeuille niet alleen met bitcoin, maar ook met deze extra, veelbelovende cryptovaluta te
diversifiëren."
De met onderpand gedekte ETN volgt de ontwikkeling van de Ethereum-koers
De ETN volgt de koers van de MVIS CryptoCompare Institutional Ethereum Index. De koers van
deze index is rechtstreeks gekoppeld aan de Ethereum-koers. Dankzij de notering van de VanEck
Vectors Ethereum ETN in het gereguleerde segment van Deutsche Börse Xetra kunnen beleggers
het nieuwe product op dezelfde manier kopen en verkopen als andere gereguleerde
beursproducten.
Om de veiligheid van de cryptovaluta's in zijn ETNs te waarborgen, maakt VanEck gebruik van de
diensten van Bank Frick. Dit is een in EER-land Liechtenstein gereguleerde bewaarder, waar de
cryptovaluta's in een zogenoemde 'cold storage' worden opgeslagen.
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Over VanEck:
VanEck biedt onderscheidende ETFs tegen relatief lage kosten. Als familiebedrijf zet het de belangen van zijn
klanten tijdens de gehele cyclus van de markt op de eerste plaats. Sinds oprichting in 1955 is VanEck
gedreven door het aanbieden van innovatie beleggingsstrategieën die het rendement en risico van
beleggingsportefeuilles kunnen optimaliseren. Zo was het een van de eerste vermogensbeheerders die
beleggers toegang gaf tot wereldwijde aandelenmarkten, goud, opkomende markten via fondsen en ETFs.
VanEck beheert momenteel ca. 65 miljard USD* wereldwijd en heeft kantoren in New York, Amsterdam,
Frankfurt, Madrid, Pfäffikon (Zwitserland), Sydney en Shanghai.
Nadere informatie over VanEck en zijn producten vindt u op www.vanecketfs.nl
* Per 28 februari 2021
Meer informatie over VanEck en de fondsen van VanEck vindt u op www.vaneck.com of in het blog
www.vaneck.com/etf-europe/blog.

Belangrijke kennisgeving
Dit persbericht dient uitsluitend ter informatie en mag alleen aan Duitse (potentiële) beleggers worden
gedistribueerd. Deze informatie is afkomstig van VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Straße 30, 60486
Frankfurt am Main. De informatie is uitsluitend bedoeld om beleggers te voorzien van algemene en
voorlopige informatie en mag niet worden opgevat als beleggings-, juridisch of fiscaal advies. VanEck
(Europe) GmbH en de aan VanEck (Europe) GmbH verbonden en gelieerde bedrijven (samen "VanEck")
wijzen elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot beslissingen die de belegger op basis van deze
informatie neemt ten aanzien van het kopen, verkopen of aanhouden van beleggingen.
De visies en meningen die hier worden gegeven, zijn actueel op de datum van publicatie en kunnen worden
aangepast op basis van veranderende marktomstandigheden. Bepaalde verklaringen in dit bericht kunnen
ramingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid.
VanEck geeft geen enkele garantie of waarborg, noch expliciet, noch impliciet, met betrekking tot de
wenselijkheid om te beleggen in effecten of in digitale assets in het algemeen of in het in dit bericht
besproken product (het "Product") in het bijzonder, of met betrekking tot de mate waarin de onderliggende
Index in staat is de rendemente van de desbetreffende markt voor digitale assets te volgen.
De onderliggende index is exclusief eigendom van MV Index Solutions GmbH. MVIS heeft CryptoCompare
Data Limited gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. CryptoCompare Data Limited
doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend.
Ongeacht de verplichtingen jegens MV Index Solutions GmbH heeft CryptoCompare Data Limited geen
enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. Beleggen brengt risico's met zich mee,
waaronder mogelijk verlies van het gehele ingelegde bedrag. Lees het prospectus en de EBI voordat u gaat
beleggen. Het prospectus kunt u raadplegen op www.vaneck.com.
Als u in het Product belegt, loopt u het risico uw inleg tot maximaal 100% te verliezen.
© VanEck (Europe) GmbH.

