Dokument med central information
Formål :
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er lovpligtig og
har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at gøre det lettere at
sammenligne produktet med andre produkter.
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Produktnummer:
Navn på PRIIP-producent:
Webside:
Telefon:
Kompetent myndighed for dokumentet med
central information:
Dato for produktion af DCI:

Bitpanda Bitcoin ETC (“YBTC“)
ISIN: DE000A3GVJ41
Bitpanda Issuance GmbH ("Udsteder" eller "Bitpanda")
https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc
+49 30 837 98183
Det tyske finanstilsyn (BaFin)
27-09-2022

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kann være vanskeligt at forstå.

1. Hvad dette product drejer sig om?
Type
Produktet er en ihændehaverobligation, som er udstedt i henhold til tysk ret med sikkerhed i Bitcoins, og som opbevares i depot i en wallet. Der er tale
om et ikke-rentebærende produkt uden fast udløbsdato.

Mål
Målet er at give investorer, der ønsker at investere med kryptovaluaten Bitcoin ("Bitcoin") som det underliggende aktiv (se "Underliggende Aktiv" i
tabellen nedenfor), eksponering over for Bitcoin-kursen gennem et produkt, der kan købes og handles på et reguleret marked (Exchange Traded
Product – ETP), eller købes på det sekundære marked enten via en fondsbørs eller på det frie marked. Produktet kan købes på det sekundære marked
via fondsbøren eller i fri handel hos en såkaldt "Autoriseret Deltager", som køber produktet fra Udsteder og betaler med Bitcoins med henblik på
videresalg til investorer eller andre. Køb på det sekundære marked afregnes normalt i autoriserede betalingsmidler. Køb gennem en Autoriseret
Deltager kan ske ved brug af et autoriseret betalingsmiddel eller andet vederlag (f.eks. Bitcoin), som den Autoriserede Deltager accepterer. Bitcoins,
som Udsteder modtager som betaling fra Autoriserede Deltagere med henblik på salg af produktet, overføres til en kryptovaluta-wallet som
sikkerhed. Hver YBTC-enhed er således sikret fuldt ud af det tilsvarende nominelle beløb i Bitcoins. En YBTC-enhed svarer til 0,001 Bitcoin
("Kryptovalutaretten"). Det Bitcoin-beløb, som investoren har ret til, falder med 0,99% om året, beregnet på dagsbasis ud fra Kryptovalutaretten for
hver YBTC-enhed over hele investeringsperioden. De Bitcoins, der fungerer som sikkerhed, indsættes på en depot-wallet ("Kryptowallet"), som
udbydes af Bitpanda GmbH ("Kryptodepositaren"). Udsteder benytter APEX Corporate Trustees (UK) Limited som Forvalter af sikkerhedsstillelse i
Bitcoins, som opbevares i en kryptowallet på vegne af investorerne.
Investors opsigelsesret: En investor kan sælge produktet på det sekundære marked, f.eks. på fondsbørsen. Alternativt kan produktet også opsiges og
indfries helt eller delvist hos Udsteder eller hos en Autoriseret Deltager på de gældende vilkår og betingelser ("Kryptoudnyttelsesretten").
Udbetalinger sker i Bitcoins. Investorens krav (udbetaling) svarer til Krytovalutaretten på datoen for udnyttelse af indfrielsesretten
("Udnyttelsesdatoen") med fradrag af de nedenfor nævnte omkostninger. Udsteder overfører kravet til den digitale wallet, som investoren har oplyst i
den af Udsteder udleverede Udnyttelsesblanket. Såfremt en investor af lovgivningsmæssige eller regulatoriske årsager ikke kan modtage Bitcoins,
kan investoren anmode om indfrielse i euro ("EUR") som alternativ til indfrielse i Bitcoins. Investoren modtager et beløb i EUR svarende til provenuet fra
salget af de underliggende Bitcoins.
Udsteders opsigelsesret: Det fremgår af vilkårene for produktet, at Udsteder ved indtræden af visse begivenheder har ret til at opsige og indfri
produktet førtidigt i Bitcoins, eller - hvis investoren af lovgivningsmæssige eller regulatoriske årsager ikke kan modtage Bitcoins - i EUR. Disse
begivenheder er nærmere beskrevet i vilkårene. Investorer skal være opmærksomme på, at afkastet i tilfælde af førtidig indfrielse vil adskille sig fra
ovennævnte scenarier og kan være betydeligt lavere end det investerede beløb, og at de endda kan miste hele deres investering. Investorer løber
endvidere risikoen for opsigelse på et ugunstigt tidspunkt, således at geninvestering kun vil være muligt på mindre gunstige vilkår.
Underliggende aktiv

Bitcoin (YBTC)

Produktvaluta

EUR

Udstedelsesdato

13/12/2021

Markedsplads

Deutsche Börse Xetra (Frankfurt Stock Exchange),Euronext
Amsterdam, Euronext Paris; og fra tid til anden andre
regulerede markeder og MTF.

I starten 0,001 Bitcoin, der med
tiden falder med det årlige
gebyr på 0,99%.

Udsteders
rettigheder

Udsteder kan foretage Tvangsindfrielse ved indtræden af visse
begivenheder som beskrevet i produktvilkårene.

Kryptovalutaret
YBTC-enhed
Investorernes
rettigheder

pr.

Investorer kan til enhver tid indfri produktet i Bitcoins, eller - såfremt lovgivningsmæssige eller regulatoriske forhold
forhindrer udbetaling i Bitcoins - i EUR (værdiansættelsesprocessen fremgår af produktvilkårene).

Forventet detailinvestor
Dette produkt retter sig mod kunder, som:
1.

ønsker at investere i en volatil aktivklasse i forventning om en værdistigning over tid, som er tilstrækkelig til at dække de løbende
omkostninger,

2.

er opmærksomme på den høje kursvolatilitet og de mulige negative konsekvenser heraf for afkastet på kort sigt,

3.

har begrænset adgang til eller ikke ønsker at sætte sig ind i den teknik, som det kræver at investere direkte i Bitcoins, og som derfor
foretrække at investere indirekte via et gældsinstrument med sikkerhedsstillelse,

4.

har tilstrækkelig viden og/eller erfaring med denne produkttype eller med lignende produkter, særligt værdipapirer med sikkerhed i aktiver
(kryptovaluta), og

5.

er i stand til at bære tab og evt. miste hele deres investering.

2. Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet indtil udløbet af den anbefalede
investeringsperiode. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre
tilbage. Du har måske ikke let ved at sælge dit produkt, eller du må sælge til en kurs, der påvirker det beløb, som du får
tilbage, markant.
Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe
penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig. Vi har klassificeret dette produkt som 6 ud af 7, som er den
næsthøjeste risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et højt niveau. Under ugunstige markedsforhold er det
meget sandsynligt, at Udsteders betalingsevne vil påvirke vores mulighed for at betale dig. Produktet er forbundet med yderligere risici, herunder
usikkerhed med hensyn til den lovgivningsmæssige og regulatoriske status af det underliggende aktiv og risiko for hacking og tyveri af de opbevarede
eller leverede Bitcoins. Disse risici fremgår ikke af ovennævnte risikoindikator.
Vær opmærksom på valutarisiko. Du vil modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen
mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående indikator.
Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.Hvis vi
ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier
Den fremtidige markedsudvikling er usikker og kan ikke forudsiges med sikkerhed. De beskrevne scenarier er alene indikationer på de mulige udfald.
5 år

Investering EUR 10.000,00

1 år

3 år

(Anbefalet
investeringsperiode)

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

0,00 EUR

32,78 EUR

0,00 EUR

Gennemsnitlig afkast hvert år

-100,00%

-85,12%

-100,00%

Ufordelagtigt
scenarie

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

4.154,85 EUR

2.421,52 EUR

1.734,66 EUR

Gennemsnitlig afkast hvert år

-58,25%

-37,64%

-29,54%

Moderat
scenarie

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

10.855,05 EUR

12.922,40 EUR

15.440,99 EUR

Gennemsnitlig afkast hvert år

8,50%

8,91%

9,07%

Fordelagtigt
scenarie

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

27.846,44 EUR

66.238,51 EUR

128.148,03 EUR

Gennemsnitlig afkast hvert år

176,91%

87,70%

66,50%

Scenarier
Stressscenarie

Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af de næste 5 år, under forskellige scenarier, hvis du investerer EUR 10.000,00. De viste
scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De viste scenarier er et
skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis
indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet. Stressscenariet viser, hvad du
eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig. De viste tal
inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der
tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.
Bemærk, at de ovenfor præsenterede afkastscenarier er beregnet i henhold til ufravigelig EU-ret. I nogle tilfælde kan scenarierne give potentielt
vildledende eller unøjagtige resultater, herunder ved at overvurdere potentielle afkast.

3. Hvad sker der, hvis Bitpanda Issuance GmbH ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Selv om Bitcoin er et produkt, som har sikkerhed i Bitcoins, bærer investoren selv risikoen for, at Udsteder ikke kan opfylde sine forpligtelser i relation
til produktet, f.eks. i tilfælde af konkurs. Udsteder er et SPV-selskab. Udsteder driver således alene virksomhed med udstedelse af dette produkt og
andre produkter med sikkerhed i kryptovaluta. Udsteder har f.eks. alene adgang til de deponerede Bitcoins med henblik på tilbagebetaling af krav
relateret til produktet. Produktet giver investorerne ret til de deponerede Bitcoins eller til sikkerhedsstillelsen hos Forvalteren gennem den anvendte
Kryptowallet og gennem Udsteders værdipapirdepot. Der kan opstå forskellige scenarier med hensyn til disse Bitcoins og retten til sikkerhedsstillelsen,
som vil kunne påvirke Udsteders evne til at opfylde sine forpligtelser ifølge vilkårene for produktet. Selv om Udsteder forpligter sig til at deponere nok
Bitcoins hos Kryptodepositaren Bitpanda GmbH til at dække alle YBTC-krav, er der risiko for, at de deponerede Bitcoins ikke vil være tilstrækkelige til
at imødekomme en anmodning fra dig om indfrielse eller udbetaling. Der er risiko for, at hele investeringen går tabt. Der er ingen forpligtelse til at
foretage yderligere indskud. Produktet udgør ikke noget indskud og er således ikke omfattet af nogen indskudsgarantiordning eller anden
beskyttelse.

4. Hvilke omkostninger er der?
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får.
De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i tre forskellige investeringsperioder. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før
tiden. Det forudsættes, at du investerer EUR 10.000,00. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person
dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.
Investering EUR 10.000,00

Hvis du indløser efter 1 år

Hvis du indløser efter 3

Hvis du indløser efter 5 år (anbefalet

år

investeringsperiode)

Samlede omkostninger

184,32 EUR*

424,62 EUR*

715,92 EUR*

Afkastforringelsen (RIY) pr. år

0,99%

0,99%

0,99%

*Hvis en investor beslutter sig for at indløse produktet hos Udsteder i stedet for at sælge det på det sekundære marked via en fondsbørs eller i fri
handel, vil der eventuelt blive opkrævet et Indløsningsgebyr på EUR 2.500 (i nogle situationer kan Udsteder give afkald herpå) plus et
Udnyttelsesgebyr på 1% af Krytovalutaretten.

Omkostningernes sammensætning
Nedenstående tabel viser:



hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de
forskellige omkostningstyper,
betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Denne tabel viser afkastforringelsen pr. år
Engangsomkostninger

Entryomkostninger

0,40%

Effekten af omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen.*

Exitomkostninger

0,40%

Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering.**

Løbende
omkostninger

Porteføljetransaktionsomkostninger

N/A

Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende
investeringer i forbindelse med produktet.

Andre løbende omkostninger

0,99%

Effekten af omkostninger, som vi beregner os hvert år for at forvalte dine
investeringer.

*Investorer, der køber produktet på det sekundære marked, vil sandsynligvis skulle betale gebyrer til finansielle formidlere. Handelsgebyrerne er
offentligt tilgængelige på de fondsbørser, hvor produktet er noteret, eller oplyses af mægleren. Du kan få oplyst de faktiske omkostninger hos din
mægler, finansielle formidler eller salgsselskab. Ovenfor er vist de skønnede omkostninger.
**Hvis en investor beslutter sig for at indløse produktet i stedet for at sælge det på det sekundære marked via en fondsbørs eller i fri handel, vil der
eventuelt blive opkrævet et Indløsningsgebyr på EUR 2.500 (i nogle situationer kan Udsteder give afkald herpå) plus et Udnyttelsesgebyr på 1% af
Krytovalutaretten. Investorer på det sekundære marked handler direkte med en mægler eller via en fondsbørs og betaler de gebyrer, som mægleren
opkræver. Handelsgebyrerne er offentligt tilgængelige på de fondsbørser, hvor produktet er noteret, eller oplyses af mægleren. Du kan få oplyst de
faktiske omkostninger hos din mægler, finansielle formidler eller salgsselskab. Ovenfor er vist de skønnede omkostninger, som omfatter de
handelsgebyrer, som eventuelt skal betales til Autoriserede Deltagere på det sekundære marked.

5. Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet investeringsperiode: 5 år
Der er ikke noget minimumskrav til investeringsperiode. Bitpanda anbefaler dog en langsigtet investeringshorisont (5 år), idet afkastet ellers kan blive
væsentligt påvirket af omkostningerne. Investorer kan sælge produktet på det sekundære marked, f.eks. på en fondsbørs, hvor produktet er noteret.
Alternativt kan investorer vælge at indfri produktet enten direkte hos Udsteder eller via en Autoriseret Deltager ved at indsende
Udnyttelsesblanketten og de i vilkårene nævnte oplysninger samt overføre produktet til Udstedelseskontoen i Depotbanken uden beregning. Efter
indfrielse modtager du 0,001 Bitcoins (eller det tilsvarende beløb i EUR, som udgør provenuet fra salget af de underliggende Bitcoins) med fradrag et
administrationsgebyr på 0,99%, Indløsningsgebyret på EUR 2.500 (medmindre Udsteder har givet afkald herpå) og et Udnyttelsesgebyr på 1% af
Kryptovalutaretten som beskrevet ovenfor.
Under usædvanlige markedsforhold eller i tilfælde af tekniske problemer kan det kortvarigt være svært eller umuligt at købe eller sælge produktet.

6. Hvordan kan jeg klage?
Hvis du ønsker at klage over den person/virksomhed, som har rådgivet om eller solgt produktet, kan dette ske ved direkte henvendelse til
personen/virksomheden. Hvis du ønsker at klage over produktet og/eller producenten, kan dette ske til Bitpanda Issuance GmbH, c/o WeWork
Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Tyskland, ved brug af Udsteders kontaktformular på
https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc eller ved at sende en e-mail til etc@bitpanda.com.

7. Anden relevant information
Yderligere oplysninger om produktet og opdaterede dokumenter, herunder særligt basisprospektet og dertil hørende tillæg og resuméer samt
vilkårene for produktet, findes på Udsteders webside https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc. Vi anbefaler, at du læser disse dokumenter
for nærmere oplysninger, særligt oplysninger om produktets struktur og de risici, der er forbundet med at investere i produktet.

