VTOP VanEck

Crypto Leaders ETN

Productdetails

PRODUCTBESCHRIJVING

Basisvaluta

USD

Introductiedatum

14 januari 2022

Vestigingsland

Liechtenstein

Belegd vermogen

$2,4M

Uitgegeven notes

625.000

Jaarlijkse lopende
kosten (TER)

1,50%

Productstructuur

Fysiek (volledige
replicatie)

UCITS-conform

Nee

UCITS geschikt

Ja*

Uitkeringsfrequentie

Herbelegging
115718916

Komt in aanmerking
voor ISA

--

SIPP beschikbaar

-AT, CH, DE, DK, ES, FI,
FR, IT, LI, LU, NL, NO,
PL, PT, SE

* Dit

kan anders worden gezien door lokale
toezichthouders in enkele EU-lidstaten. De
fondsbeheerder wordt aanbevolen om dit te verifiëren.

Indexinformatie
Indexaanbieder
Type index
Valuta

MarketVector Indexes
Price
USD

Introductiedatum

31 dec 2018

Bloomberg-ticker

MVLEADV

Reuters-ticker

.MVLEADV

Productgegevens
Aantal posities
Gewogen gem. marktkap.

www.vaneck.com

Directe blootstelling aan de meest liquide digitale activa in de top 10
in overeenstemming met de geldende bewaarspecificaties en de
goedkeuringen door de relevante beurzen.
100% gedekt door native tokens en opgeslagen in een cold storage
bij een gereguleerde custodian met cryptoverzekering (tot een
beperkt bedrag)
Als een ETF verhandelbaar op gereguleerde aandelenbeurzen

RENDEMENTSGESCHIEDENIS (%)
Einde maand per 31 okt 2022
MVLEADV (Index)

Swiss Valor

* Laatste 12 maanden

De VanEck Crypto Leaders ETN is een volledig met onderpand gedekte
note die belegt in de grootste en meest liquide digitale activa. De note
tracht de koers en de yield te repliceren van de MVIS® CryptoCompare
Crypto Leaders VWAP Close Index.

Geen

Bestemming
opbrengsten

Registratielanden

31 oktober 2022
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6,95

-65,16

-71,47

49,97

--

ETN
INTRODUCTIE
-60,45

Perioden langer dan een jaar worden op jaarbasis berekend.
De tabel vermeldt resultaten uit het verleden. Deze vormen geen garantie voor toekomstige resultaten, die lager of hoger
kunnen zijn dan de huidige rendementen.
Beleggingsrendementen fluctueren. Daardoor kunnen de notes van de belegger bij terugkoop meer of minder waard
zijn dan de oorspronkelijke inleg. ETN-rendementen zijn erop gebaseerd dat kapitaalwinstuitkeringen opnieuw worden
belegd. Indexrendementen zijn niet illustratief voor de prestaties van ETNs. Indexen zijn geen effecten waarin kan
worden belegd.
De ETN-waarde wordt op elke handelsdag om 16.00 uur CET bepaald en vertegenwoordigt de dollarwaarde van één
note. Deze wordt berekend door het totaal aan passiva af te trekken van het totaal aan assets dat aan de ETN is
gekoppeld en de uitkomst te delen door het aantal uitstaande notes. De waarde is niet per se hetzelfde als de intradaykoers van de ETNs. Beleggers mogen niet verwachten dat zij de ETN tegen de vastgestelde waarde kunnen kopen of
verkopen. Zie de achterzijde voor belangrijke disclaimers.
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HANDELSVALUTA

ISIN

DEUTSCHE BÖRSE

EUR

DE000A3GWEU3

SIX SWISS EXCHANGE

CHF

DE000A3GWEU3

SIX SWISS EXCHANGE

CHF

DE000A3GWEU3

VTOPCHF

BEURS

BEURSTICKER

BLOOMBERG
TICKER

REUTERSTICKER

SEDOL

IOPV
SYMBOL

VT0P

VT0P GY

VT0P.DE

BPKC0R7

--

VTOPCHF

VTOPCHF SE

--

BPKC0T9

--

VTOPCHF SE

--

BPKC0T9

--

Contact opnemen: bel voor meer informatie met +31 20 719 5100 of ga naar www.vaneck.com

Belangrijke kennisgevingen
Uitsluitend voor informatie- en advertentiedoeleinden.
VanEck biedt uitsluitend diensten aan professionele klanten, en niet aan semiprofessionele of retailbeleggers, in landen waar de ETNs zijn geregistreerd voor publieke distributie
of waar de ETNs kunnen worden verkocht in overeenstemming met lokale regelgeving inzake onderhandse plaatsingen.
De informatie in dit document kan op elk moment wijzigen. De actuele gegevens kunnen afwijken van de gegevens die hierin worden vermeld. De informatie is niet bedoeld als
voorspelling van toekomstige rendementen of als volledig overzicht van alle factoren of overwegingen die voor een belegging van belang kunnen zijn. De huidige
marktomstandigheden kunnen veranderen. De hier opgenomen informatie die niet van VanEck afkomstig is, is verkregen uit bronnen die wij betrouwbaar achten. De
betrouwbaarheid kan echter niet worden gegarandeerd. Niets in dit materiaal mag in welke vorm dan ook worden verveelvoudigd en er mag ook niet naar worden verwezen in
andere publicaties zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VanEck. © 2020 VanEck.
Dit document is alleen illustratief bedoeld en richt zich op beleggers en hun beleggingsadviseurs en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. U kunt daarom niet op de
inhoud van dit document afgaan bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van het prospectus en de essentiële
beleggersinformatie (EBI). Deze zijn beschikbaar via www.vaneck.com en het geregistreerde kantoor van VanEck (Europe) GmbH (Kreuznacher Straße 30, 60486 Frankfurt am
Main, Duitsland). Lees deze documenten door voordat u belegt en houd daarbij rekening met de risicofactoren. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de ETN zijn
beleggingsdoel bereikt. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen. Iedereen die is geïnteresseerd om in de ETN te beleggen, wordt aangeraden om advies in te
winnen bij onafhankelijke juridische en fiscale adviseurs om zich ervan te vergewissen of de belegging aansluit op de eigen doelstellingen.
U kunt geld verliezen als u in de ETN belegt. Elke belegging in de ETN moet onderdeel zijn van een breed beleggingsprogramma. Een belegging in de ETN kan onderhevig zijn
aan risico's die onder meer bestaan uit aanzienlijke transactiekosten als gevolg van herwegingen, en schommelingen in de waarde van de door de ETN-uitgever aangehouden
digitale assets die worden veroorzaakt door economische omstandigheden of door factoren die verband houden met specifieke uitgevers. Bepaalde digitale assets kunnen
volatieler zijn dan andere. Raadpleeg het prospectus en de essentiële beleggersinformatie voor informatie over deze en andere risico-overwegingen.
De indicatieve geoptimaliseerde portefeuillewaarde wordt berekend door Markit Group Limited.
© VanEck (Europe) GmbH

www.vaneck.com

