Essentiële-informatiedocument
Doel :
In dit document wordt u essentiële 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 :
Naam van het product:
Productnummer:
Naam van de priip-ontwikkelaar:
Website:
Telefoon:
Bevoegde autoriteit voor het Essentiëleinformatiedocument:
Datum van productie van het essentiëleinformatiedocument:

Bitpanda Bitcoin ETC (“YBTC“)
ISIN: DE000A3GVJ41
Bitpanda Issuance GmbH ("Uitgevende instelling" of "Bitpanda")
https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc
+49 30 837 98183
Duitse Federale Financiële Toezichthoudende Autoriteit (BaFin)
27-09-2022

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

1. Wat is dit voor een product?
Soort
Dit product is een obligatie aan toonder, uitgegeven onder Duits recht en gedekt door Bitcoins die in een bewaarportemonnee in bewaring worden
gegeven. Het product levert geen rente op en heeft geen vaste vervaldatum.

Doelstellingen
Het product is bedoeld om beleggers die willen beleggen in de crypto-activa Bitcoin ("Bitcoin") als onderliggende waarde (zie "Onderliggende waarde"
in de tabel hieronder), blootstelling te bieden aan de Bitcoin-prijs via een product dat kan worden gekocht en verhandeld via een gereglementeerde
markt (Exchange-Traded Product - ETP) of van een willekeurige persoon op de secundaire markt via een beurs of over-the-counter. Aankopen van het
product kunnen worden gedaan op de secundaire markt via de beurs of over-the-counter bij een zogenaamde "geautoriseerde deelnemer" aan wie
de uitgevende instelling de producten verkoopt tegen betaling van Bitcoin voor doorverkoop aan beleggers of bij enig ander persoon. Aankopen op
de secundaire markt worden doorgaans gedaan in fiatvaluta. Aankopen via een geautoriseerde deelnemer kunnen worden gedaan in fiatvaluta of
enige andere vorm van vergoeding (bijv. Bitcoin) die de geautoriseerde deelnemer accepteert. Bitcoins die de uitgevende instelling van
geautoriseerde deelnemers ontvangt als vergoeding voor de verkoop van het product, worden als onderpand overgedragen naar een daarvoor
bestemde portemonnee voor crypto-activa. Daarom wordt elke eenheid YBTC volledig gedekt door het overeenstemmende nominale bedrag aan
Bitcoin. Eén eenheid YBTC komt overeen met 0,99% Bitcoins (het "crypto-activa-recht"). Het bedrag aan Bitcoin waarop de belegger recht heeft
daalt jaarlijks met 0,001, berekend op dagelijkse basis van het crypto-activa-recht van elke eenheid YBTC gedurende de gehele bezitsperiode.
Bitcoins die als onderpand worden aangehouden, worden gestort in een bewaarportemonnee (de "Crypto Custodian Wallet") die wordt onderhouden
door Bitpanda GmbH (de "Crypto Custodian"). De uitgevende instelling heeft APEX Corporate Trustees (UK) Limited aangesteld als
zekerheidstoezichthouder, om een zekerheidsbelang te houden in de Bitcoins die in de Crypto Custodian Wallet zijn gedeponeerd ten gunste van de
beleggers.
Beëindigingsrechten van de Belegger: Een belegger kan het product verkopen op de secundaire markt, bijv. op de beurs. Het product kan ook geheel
of gedeeltelijk worden beëindigd en afgelost bij de uitgevende instelling of een geautoriseerde deelnemer, onder specifieke voorwaarden (het
"Crypto-activa-uitoefeningsrecht"). De uitbetaling wordt in Bitcoins verricht. De vordering van de belegger (het uitbetalingsbedrag) komt overeen met
het Crypto-activa-recht op de datum van uitoefening van het recht om het product terug te kopen (de "Uitoefeningsdatum") verminderd met de
uitoefeningskosten zoals hieronder verder gespecificeerd. De uitgevende instelling zal deze vordering overmaken naar een digitale portemonnee die
door de belegger is gespecificeerd in het Uitoefenformulier dat door de uitgevende instelling wordt verstrekt. Indien een belegger om wettelijke of
regelgevende redenen geen Bitcoins kan ontvangen of aanvaarden, kan de belegger de terugbetaling in Euro ("EUR") verzoeken als alternatief voor
de terugbetaling in Bitcoins. De belegger zal een geldbedrag in euro ontvangen dat gelijk is aan het bedrag dat verkregen is uit de verkoop van de
onderliggende Bitcoin.
Beëindigingsrechten van de uitgevende instelling: In de productvoorwaarden staat dat, onder bepaalde omstandigheden, de uitgevende instelling
het product voortijdig kan beëindigen en terugbetalen in Bitcoins of, indien een belegger om wettelijke of regelgevende redenen geen Bitcoins kan
ontvangen of aanvaarden, in EUR. Deze omstandigheden worden in meer detail uitgelegd in de productvoorwaarden. Beleggers moeten zich ervan
bewust zijn dat elk rendement dat de belegger ontvangt in het geval van een dergelijke vervroegde terugbetaling anders zal zijn dan de hierboven
beschreven scenario's en aanzienlijk lager kan zijn dan het bedrag dat de belegger bij aankoop heeft geïnvesteerd, met inbegrip van de mogelijkheid
van een totaal verlies. Bovendien dragen beleggers het risico dat om beëindiging wordt verzocht op een tijdstip dat voor hen ongunstig is en dat zij
het beëindigde bedrag alleen tegen slechtere voorwaarden kunnen herbeleggen.
Onderliggende

Bitcoin (YBTC)

Product valuta

EUR

Uitgiftedatum

13/12/2021

Handelsplatform

Deutsche Börse Xetra (beurs van Frankfurt), Euronext
Amsterdam, Euronext Paris; en van tijd tot tijd andere
gereglementeerde markten en MTF.

Crypto-activa-recht
per eenheid YBTC

Aanvankelijk 0,001 Bitcoin, na
verloop van tijd verminderd met
een jaarlijkse vergoeding van
0,99%.

Rechten van de
uitgevende instelling

De uitgevende instelling kan verplichte terugkoop initiëren in
bepaalde omstandigheden, zoals vermeld in de algemene
voorwaarden van het product.

Rechten van
beleggers

Beleggers kunnen het product te allen tijde inwisselen voor Bitcoins of, als een uitbetaling in Bitcoins om wettelijke of
regelgevende redenen niet mogelijk is, de equivalente waarde in EUR (het waarderingsproces wordt uiteengezet in de
productvoorwaarden).

de

Retailbelegger op wie het priip wordt gericht
Dit product is bedoeld voor klanten die:
1.

beleggingen willen doen in een volatiele activaklasse met de verwachting van een voldoende waardestijging in de loop van de tijd om de

terugkerende kosten te dekken;
2.

zich bewust zijn van de hoge koersvolatiliteit en de mogelijk negatieve impact op het rendement op korte termijn van het product;

3.

beperkte toegang hebben tot of zich niet willen bezighouden met de technische vereisten die gepaard gaan met directe beleggingen in
Bitcoin en daarom de voorkeur geven aan indirecte beleggingen via een zekergesteld schuldinstrument;

4.

voldoende kennis hebben van en/of ervaring met dit type product of soortgelijke producten, in het bijzonder door (crypto) activa gedekte
waardepapieren, en

5.

in staat zijn om verliezen te dragen tot een totaal verlies van hun belegging.

2. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
1

2

3

4

5

6

7

Lager risico

Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt tot het einde van de aanbevolen periode van bezit.
Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in
staat zijn uw product gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen voor een prijs die een
aanzienlijk effect heeft op hoeveel u terugkrijgt.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien
hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit
product ingedeeld in klasse 6 uit 7; dat is de op één na hoogste risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties
worden geschat als hoog. In ongunstige marktomstandigheden is het zeer waarschijnlijk dat het vermogen van de uitgevende instelling van invloed
zal zijn op ons vermogen om u te betalen. Het product is onderhevig aan verdere risico's, zoals onzekerheden met betrekking tot de wettelijke en
regelgevende status van de onderliggende waarde of risico's van hacking en diefstal van aangehouden of geleverde Bitcoin. Deze risico's zijn niet
opgenomen in de samenvattende risico-indicator die hierboven is weergegeven.
Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de
wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.Als wij u niet kunnen
betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen.

Prestatiescenario's
De toekomstige marktontwikkeling van het product is onzeker en kan niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn slechts
indicaties van mogelijke resultaten.
Belegging EUR 10.000,00

5 jaar
1 jaar

3 jaar

(Aanbevolen periode
van bezit)

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

0,00 EUR

32,78 EUR

0,00 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

-100,00%

-85,12%

-100,00%

Ongunstig
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

4.154,85 EUR

2.421,52 EUR

1.734,66 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

-58,25%

-37,64%

-29,54%

Gematigd
scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

10.855,05 EUR

12.922,40 EUR

15.440,99 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

8,50%

8,91%

9,07%

Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten

27.846,44 EUR

66.238,51 EUR

128.148,03 EUR

Gemiddeld rendement per jaar

176,91%

87,70%

66,50%

Scenario's
Stressscenario

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u EUR 10.000,00 inlegt. De
weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De
weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze
belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product
aanhoudt. De stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin
wij u niet kunnen betalen. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u
betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan
zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Wij wijzen erop dat de hierboven gepresenteerde rendementsscenario's zijn berekend op basis van de verplichte Europese wetgeving. In sommige
gevallen, kunnen de scenario's mogelijk misleidende of onnauwkeurige resultaten opleveren, onder meer door het potentiële rendement te
overschatten.

3. Wat gebeurt er als Bitpanda Issuance GmbH niet kan uitbetalen?
Hoewel YBTC een product is met Bitcoins als onderpand, draagt de belegger het risico dat de uitgevende instelling zijn verplichtingen met betrekking
tot het product niet kan nakomen, bijvoorbeeld in het geval van insolventie van de uitgevende instelling. De uitgevende instelling is een "special
purpose vehicle". Daarom voert de uitgevende instelling momenteel of in de toekomst geen andere activiteiten uit dan de uitgifte van dit product en
van andere producten die door crypto-activa worden gedekt. De uitgevende instelling heeft bijvoorbeeld alleen beschikking over de Bitcoins die als
onderpand zijn gedeponeerd als middel om alle uitgifte- of betalingsvorderingen met betrekking tot het product te voldoen. Dit product verleent
beleggers het recht op de gedeponeerde Bitcoin of op de zekerheidsrechten die door de zekerheidstoezichthouder worden aangehouden via de
Crypto Custodian Wallet en via de effectenrekening van de uitgevende instelling. Indien zich verschillende scenario's voordoen met betrekking tot
deze Bitcoins en de aanspraken op de zekerheidsrechten, kan dit een invloed hebben op het vermogen van de uitgevende instelling om haar
verplichtingen onder de productvoorwaarden na te komen. Hoewel de uitgevende instelling zich ertoe verbindt een toereikende hoeveelheid Bitcoins
te deponeren bij de Crypto Custodian Bitpanda GmbH om alle YBTC-vorderingen te dekken, bestaat het risico dat de door de uitgevende instelling

gedeponeerde Bitcoins niet toereikend zullen zijn om aan uw terugkoopverzoek of betalingsvorderingen te voldoen. Een totaal verlies van het
belegde vermogen is mogelijk. Er is geen verplichting om verdere bijdragen te leveren. Het product is geen deposito en is niet onderworpen aan
depositogarantiestelsels of andere beschermende regelingen.

4. Wat zijn de kosten?
De verlaging van de opbrengst 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 voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties
wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u EUR 10.000,00 inlegt. De getallen zijn
schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van de tijd
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.
Belegging EUR 10.000,00

Indien u verkoopt na 1
jaar

Indien u verkoopt na 3
jaar

Indien u verkoopt na 5 jaar (Aanbevolen
periode van bezit)

Totale kosten

184,32 EUR*

424,62 EUR*

715,92 EUR*

Effect op rendement (RIY) per jaar

0,99%

0,99%

0,99%

*Als een belegger beslist om het product te beëindigen en terug te verkopen aan de uitgevende instelling in plaats van het te verkopen op de
secundaire markt via een effectenbeurs of over-the-counter, moet hij mogelijk een up-front terugkoopprovisie van 2.500 euro betalen (waarvan de
uitgevende instelling in bepaalde situaties afstand doet) plus een uitoefenvergoeding van 1% van het crypto-activa-recht.

Samenstelling van de kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:



het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen
periode van bezit;
de betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar
Eenmalige kosten

Lopende kosten

Instapkosten

0,40%

Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten.*

Uitstapkosten

0,40%

Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.**

Portefeuilletransactiekosten

N/A

Andere lopende kosten

0,99%

Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor het product
aankopen of verkopen.
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnehmen voor het beheer van uw
beleggingen.

*Bij beleggers die het product op de secundaire markt kopen, zullen waarschijnlijk kosten in rekening gebracht worden door financiële
tussenpersonen. De handelsmarges zijn openbaar beschikbaar op de effectenbeurzen waar het product genoteerd is, of kunnen worden opgevraagd
bij effectenmakelaars. De precieze kosten kunt u opvragen bij uw effectenmakelaar, financieel adviseur of verkoopmaatschappij. De hierboven
weergegeven kosten zijn schattingen van dergelijke kosten.
**Als een belegger besluit om het product te gelde te maken in plaats van het te verkopen op de secundaire markt via een effectenbeurs of over-thecounter, moet hij mogelijk een upfront terugkoopprovisie van EUR 2.500 betalen (waarvan de uitgevende instelling in bepaalde situaties afziet) plus
een uitoefenvergoeding van 1% van het crypto-activa-recht. Beleggers op de secundaire markt handelen rechtstreeks met een deelnemende
effectenmakelaar of via een effectenbeurs en betalen de door hun makelaar in rekening gebrachte kosten. De handelsmarges zijn openbaar
beschikbaar op de effectenbeurzen waar het product genoteerd is, of kunnen worden opgevraagd bij effectenmakelaars. De precieze kosten kunt u
opvragen bij uw effectenmakelaar, financieel adviseur of verkoopmaatschappij. De hierboven weergegeven kosten zijn schattingen van dergelijke
kosten en zijn inclusief handelsmarges die door de erkende deelnemers op de secundaire markt kunnen worden geheven.

5. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar
Er is geen verplichte minimale periode van bezit. Bitpanda raadt echter een beleggingshorizon op lange termijn (5 jaar) aan, omdat anders de kosten
een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de resultaten. Beleggers kunnen het product verkopen op de secundaire markt, bijv. op een beurs waar het
product genoteerd staat. Als alternatief kunnen beleggers ervoor kiezen het product rechtstreeks bij de uitgevende instelling of via een erkende
deelnemer af te lossen na indiening van het uitoefenformulier en alle nodige informatie zoals bepaald in de productvoorwaarden, en het product
kosteloos over te maken naar de uitgifte-rekening bij de bewaarnemende bank. Na de terugbetaling ontvangt u 0,001 Bitcoins (of het gelijke bedrag
in euro verkregen uit de verkoop van de onderliggende Bitcoins), verminderd met 0,99% per jaar administratiekosten, verminderd met de upfront
terugkoopprovisie van 2.500 euro (tenzij de uitgevende instelling er in bepaalde situaties van afziet) en een uitoefenvergoeding van 1% van de
cryptoactiva-toewijzing zoals hierboven beschreven.
In uitzonderlijke marktsituaties of in geval van technische problemen, kan het tijdelijk moeilijk of onmogelijk zijn om het product te kopen of te
verkopen.

6. Hoe kan ik een klacht indienen?
Klachten over de persoon/entiteit die u heeft geadviseerd of die het product aan u heeft verkocht, kunnen rechtstreeks bij de betreffende persoon
worden ingediend. Klachten over het product en/of het gedrag van de productontwikkelaar kunt u sturen naar Bitpanda Issuance GmbH, c/o
WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlijn, Duitsland met behulp van het algemene hulpcontactformulier van de
uitgevende instellingen (https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc) of per e-mail (etc@bitpanda.com).

7. Andere nuttige informatie
Verdere informatie over het product en herziene documenten, in het bijzonder de basisprospectus, de supplementen en samenvattingen daarvan,
alsook de productvoorwaarden, worden gepubliceerd op de website van de uitgevende instelling https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc.
Wij raden u aan deze documenten te lezen voor meer informatie, in het bijzonder over de structuur van het product en de risico's die verbonden zijn
aan het beleggen in het product.

