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Käyttötarkoitus

Tuote

Tuotteen nimi DDA Physical ApeCoin ETP ("Velkakirjat")

PRIIP-valmistaja DDA ETP AG

Tuotetunnisteet ISIN: DE000A3GYNY2; WKN: A3GYNY; VALOR: -; SEDOL: -

Verkkosivusto https://www.deutschedigitalassets.com

Puhelinnumero +49 69 667 781 5088

Toimivaltainen viranomainen Finanssivalvonta, P.O. Box 103, 00101 Helsinki, Finland

HUOMAUTUS: Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmär tää.

Mikä tämä tuote on?

Tyyppi

Tavoitteet

Haltijoiden irtisanominen:

Liikkeeseenlaskijan pakollinen lunastusvelvollisuus:

Kohde APE (fyysisesti suojattu)* Tuotteen valuutta USD

Julkaisupäivä 26.05.2022 Liikkeeseenlaskuhinta 1 APE

Lunastuspäivä (eräpäivä)

Haltijoiden oikeus

Kaupankäyntipäivä Päivä, jolloin Frankfurtin pörssi on avoinna.

*Viitehinta on CMBI ApeCoin Index (CMBIAPEL).

Tässä tiedotteessa annetaan keskeisiä tietoja tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tiedot ovat lain edellyttämiä, jotta voit ymmärtää tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja 

tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Velkakirjat ovat Saksan siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch) 793 §:ssä tarkoitettuja velkapapereita (Schuldverschreibungen), ja ne lasketaan liikkeeseen haltijamuodossa. Niiden vakuutena on APE, joka on talletettu 

säilytysyhteisöön säilytettäväksi. Niihin sovelletaan Saksan lakia.

Sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa kryptovaluutta APEiin (APE) alla olevan taulukon Kohde-kentässä määritetyllä tavalla osana sijoitusstrategiaansa, voivat ostaa tämän tuotteen, jonka arvo perustuu APE-hintaan, ”Valtuutetulta 

Osallistuja ”tai jälkimarkkinoilla. Tuote ostetaan jälkimarkkinoilta fiat-valuuttana. Valtuutetun osallistujan kautta ostetun tuotteen maksu voidaan suorittaa joko APE: na, USD: na tai EUR: na, muulla kryptovaluutalla tai sellaisena 

valuuttana, jonka asianomainen valtuutettu osallistuja hyväksyy. Liikkeeseenlaskija siirtää APE:t, jotka valtuutetut osallistujat saavat vastikkeena tuotteen myynnistä, vakuudeksi nimetylle säilytysyhteisön tilille. Tämä tarkoittaa, 

että kutakin liikkeessä olevaa tuoteyksikköä kohden on käytettävissä ennalta määritelty APE-määrä tuotteen vakuutena. Liikkeeseenlaskuhetkellä tämä määrä on 1 APE:tä, ja sen arvo laskee jatkuvasti 149 peruspistettä (BPS) 

vuodessa, joka lasketaan päivittäin kunkin tuoteyksikön APE:n lunastusmäärästä koko tuotteen pitoajan. Velkakirjojen vakuutena olevat APE:t ovat Coinbase Germany GmbHin tallessa. Liikkeeseenlaskija on nimennyt Bankhaus 

von der Heydt GmbH & Co. KG:n arvopaperitarkkailijaksi, joka pitää kaikkien nykyisten ja tulevien velkakirjojen haltijoiden puolesta hallussaan vakuusoikeuksia APE:hen, jotka on talletettu säilytysyhteisöihin.

Sijoittajat voivat milloin tahansa lunastaa velkakirjalainat APE:llä tai vastaavalla arvolla Yhdysvaltain dollareina tai euroina ("lunastusmäärä", joka määritellään 

ehdoissa).

CE Kerroin ar vopaperiyksikköä kohti
Aluksi 1 APE, jota vähennetään ajan myötä 1.49 %:n 

vuotuisella maksulla.
Tuotteella ei ole kiinteää eräpäivää.

Tuotteen haltija voi milloin tahansa irtisanoa tuotteen kokonaan tai osittain valtuutetun osallistujan kanssa. Takaisinmaksu tapahtuu aina APE:nä. Sijoittajan takaisinmaksuvaatimus vastaa takaisinmaksupäivänä voimassa olevaa 

lunastusmäärää vähennettynä sovellettavilla kuluilla. Valtuutettu osallistuja siirtää tämän saatavan sijoittajan määrittelemään digitaaliseen lompakkoon lunastuspäivänä. Jos oikeudellisista syistä tai pyynnöstä haltija ei voi 

vastaanottaa maksuja APE:nä, haltija voi saada APE:nä suoritettavan takaisinmaksun USD:na tai euroina. Haltija saa tällöin rahamäärän, joka vastaa APE:n myynnistä saatua summaa.

Tuotteen ehdoissa todetaan myös, että tiettyjen tapahtumien sattuessa liikkeeseenlaskija voi maksaa tuotteen ennenaikaisesti takaisinAPE:nä tai, jos sijoittaja ei voi oikeudellisista syistä hankkia APE:tä, USD:na tai euroina. Nämä 

tapahtumat selitetään tarkemmin tuotteen ehdoissa. Täydellinen menetys on mahdollinen. Lisäksi haltijalla on riski, että irtisanomista anotaan hänelle epäedullisena ajankohtana ja että hän voi sijoittaa irtisanotun määrän 

uudelleen vain huonommin ehdoin.
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Tarkoitettu sijoittaja

Tuote on tarkoitettu yksityissijoittajille, jotka

●

●

●

●

●

Mitkä ovat riskit ja mitä voisin saada vastineeksi?

Riski-indikaattori

1 2 3 4 5 6 7

Suorituskykyskenaariot

Skenaariot (perustuvat viiden vuoden historiatietoihin: 31.12.2017 - 31.12.2022) Sijoitus: EUR 10.000,00 (1 vuosi)

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen 22,850.98€             

Keskimääräinen tuotto vuosittain 128.5%

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen 6,267.67€               

Keskimääräinen tuotto vuosittain -37.3%

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen 1,685.13€               

Keskimääräinen tuotto vuosittain -83.1%

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen 3.98€                       

Keskimääräinen tuotto vuosittain -100.0%

Mitä tapahtuu, jos DDA ETP AG ei pysty maksamaan?

omaavat riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmiuden, jotta ne voivat hyväksyä sijoitetun määrän täydellisen menetyksen;

etsivät spekulatiivista sijoitusmahdollisuutta, johon liittyy odotus siitä, että kohteen arvo nousee ajan mittaan niin suureksi, että se ylittää mahdolliset palkkiot;

omaavat vain rajalliset tekniset valmiudet tai joilla ei ole tarvittavaa teknistä asiantuntemusta ja jotka sen sijaan, että sijoittaisivat suoraan APE:hen haltijavelkakirjojen avulla, joiden arvo perustuu APE:n 

hintaan, haluaisivat sijoittaa APE:hen ilman, että heidän tarvitsisi itse pitää APE:tä hallussaan tuotteen elinkaaren aikana;

ymmärtävät, että tuotteen arvo voi muuttua usein, koska kohde on erittäin epävakaa, ja siksi heillä on oltava riittävästi aikaa sijoituksen aktiiviseen seurantaan ja hallinnointiin;

omaavat riittävästi tietoa ja kokemusta voidakseen tehdä tarkoituksenmukaisen arvion velkakirjoista, velkakirjoihin sijoittamisen eduista ja riskeistä, sekä tässä esitteessä esitetyistä tiedoista, mukaan lukien 

CE vaikuttavista seikoista / krypto-hallinnasta / lunastusmäärästä, joka pienenee päivittäin.

Pienempi riski

Suotuisa skenaario

Maltillinen skenaario

Epäsuotuisa skenaario

Stressiskenaario

Suurempi riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että tuotetta säilytetään 1 vuosi. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat tuotteen varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin 

vähemmän. Et ehkä pysty myymään (lakkauttamaan) tuotetta helposti tai saatat joutua

myymään (lakkauttamaan) hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Yhteenvetoriski-indikaattori on ohje tämän tuotteen riskitasosta verrattuna muihin tuotteisiin. Se osoittaa, kuinka todennäköistä on, että tuote menettää rahaa markkinoiden liikkeiden 

vuoksi tai siksi, että emme pysty maksamaan sinulle. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von eins bis sieben bewertet, was der höchsten Risikokategorie entspricht. Tämä arvioi 

tulevasta kehityksestä mahdollisesti aiheutuvat tappiot korkealle tasolle. Olethan tietoinen valuuttariskistä. Saat maksuja eri valuutassa, joten saamasi lopullinen tuotto riippuu kahden 

valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Tähän tuotteeseen liittyy myös muita riskejä, kuten arvon ja valuuttakurssien vaihtelut toteutuspäivän ja APE:n vastaanottopäivän välillä, sekä hallussa olevien tai toimitettujen APE:iden 

menettäminen. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa. Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain 

tai kokonaan. Jos emme pysty maksamaan sinulle velkaamme, voit menettää koko sijoituksesi.

Tämä taulukko näyttää rahat, jotka saatat saada takaisin seuraavan vuoden aikana, eri tilanteissa, olettaen, että sijoitat 10 000,00 euroa. Näytetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi voisi kehittyä. Voit verrata niitä 

muiden tuotteiden skenaarioihin. Esitetyt skenaariot ovat arvio tulevasta kehityksestä, joka perustuu menneisyydestä saatuun näyttöön siitä, miten tämän sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkka indikaattori. Se, mitä 

saat vaihtelee markkinoiden kehittymisen mukaan ja kuinka kauan säilytät sijoituksen. Stressiskenaario osoittaa, mitä saatat saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä siinä oteta huomioon tilannetta, jossa emme 

pysty maksamaan sinulle. Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat kustannukset, mutta ne eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi. Luvuissa ei ole otettu 

huomioon henkilökohtaista verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.

Tulevaa markkinakehitystä ei voida ennustaa luotettavasti. Esitetyt skenaariot ovat vain arvioita viimeaikaiseen kehitykseen perustuvista mahdollisista tuloksista. Todellinen tuotto voi olla alhaisempi.

Vaikka tuotteella on APE-pohja, sijoitta kantaa riskin, että liikkeeseenlaskija ei välttämättä pysty täyttämään tuotteeseen liittyviä velvoitteitaan, esimerkiksi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteessa. Liikkeeseenlaskija on 

erityisyhtiö, jolla ei ole omaa liiketoimintaa. Tämän seurauksena liikkeeseenlaskijan yksinomainen tarkoitus on antaa tämä tuote liikkeeseen. Sijoitetun pääoman täydellinen menettäminen on mahdollista. Tuote on 

velkainstrumentti, eikä se sellaisenaan kuulu minkään talletussuojajärjestelmän piiriin.
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Mitkä ovat kustannukset?

Kustannukset ajan myötä:

Investointi10.000,00 EUROA Jos lunastat 1 vuoden kuluttua (suositeltu pitoaika)

Kustannukset yhteensä EUR 149

Vaikutus tuottoon (RIY) per vuosi 1.49%

Kustannusten koostumus

Alla olevasta taulukosta käy ilmi:

●

●

Tässä taulukossa esitetään vaikutus vuotuiseen tuottoon

Aloituskustannukset 0.15%

Irtisanomiskustannukset 0.15%

Salkun transaktiomaksut 0.00% Ei sovelleta

Muut jatkuvat kustannukset 1.49% Sijoitusten hallinnoinnista vuosittain vähentämiemme kustannusten vaikutus.

Tulospalkkiot 0.00% Ei sovelleta

Kannetut edut 0.00% Ei sovelleta

Kuinka kauan sitä kannattaa pitää ja voiko rahat ottaa pois ennenaikaisesti?

Miten voin valittaa?

Muut asiaankuuluvat tiedot

Tuotteella ei ole kiinteää eräpäivää. Sijoittajat voivat lunastaa velkakirjat milloin tahansa. Suositeltu sijoitusaika on 1 vuosi. Sijoittajat voivat myydä tuotetta säännellyillä markkinoilla, joilla se on listattu. Voit myydä tuotetta 

tiskiltä lähettämällä lunastushakemuksen valtuutetulle osallistujalle ja luovuttamalla tuotteen heille. Sinun on ohjeistettava säilytysyhteisösi, joka vastaa määritetyn tuotteen tilauksen suorittamisesta. Suorituksen jälkeen sinulle 

jää 1 APE, josta vähennetään vuosittainen hallintomaksu 1.49% (lasketaan APE ETN: n myöntämispäivästä), katso yllä kohta "Mikä tämä tuote on?" Poikkeuksellisissa markkinatilanteissa tai teknisten ongelmien ilmetessä tuotteen 

ostaminen tai myyminen voi olla tilapäisesti vaikeaa tai mahdotonta.

Tuotteeseen liittyvää neuvontaa tai sitä myyvää henkilöä / yhteisöä koskevat valitukset voidaan tehdä suoraan asianomaiselle henkilölle / yhteisölle. Tuotetta tai tämän tuotteen liikkeeseenlaskijan toimintaa koskevat valitukset 

voidaan toimittaa kirjallisesti (esim. kirjeitse tai sähköpostitse) DDA ETP AG:lle seuraavaan osoitteeseen: Äulestrasse 74, 9490 Vaduz, Liechtenstein, deutschedigitalassets.com/contact, tai sähköpostitse osoitteeseen 

contact@deutschedigitalassets.com. Valituksissa on mainittava tuotteen nimi, ISIN-tunnus ja valituksen syy.

Tuotteeseen liittyvät päivitetyt ja täydentävät asiakirjat, erityisesti esite ja sen täydennykset sekä lopulliset ehdot, julkaistaan liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla (https://www.deutschedigitalassets.com) lain vaatimusten 

mukaisesti. Suosittelemme, että tutustut näihin asiakirjoihin saadaksesi lisätietoja tuotteesta, erityisesti tarkempia tietoja tuotteen rakenteesta ja tuotteeseen sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Tuoton väheneminen (RIY) osoittaa, kuinka suuri vaikutus maksamillasi kokonaiskustannuksilla saattaa olla sijoitustuottoihin. Kokonaiskustannuksissa otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvat ja satunnaiset kustannukset. Tässä 

esitetyt määrät ovat itse tuotteen kumulatiivisia kustannuksia kolmelta eri varastointijaksolta. Ne sisältävät mahdolliset ennenaikaisen irtisanomisen seuraamukset. Lukujen mukaan olet sijoittanut 10 000 euroa. Luvut ovat 

arvioita ja saattavat muuttua tulevaisuudessa.

Henkilö, joka myy tai neuvoo sinua tämän tuotteen suhteen, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Näin olen, tämän henkilön tulee antaa sinulle tietoa kyseisistä kuluista ja näyttää sinulle, miten kaikki kulut vaikuttavat sijoitukseesi 

ajan mittaan.

Arvioitu vaikutus kustannuksiin, joita sijoittajalle aiheutuu velkakirjojen ostamisesta.

Satunnaiset kustannukset

Kertaluonteiset kustannukset

Jatkuvat kustannukset

eri kustannustyyppien vuotuinen vaikutus sijoituksen tuottoon, jonka saatat saada suositellun pitoajan lopussa;

eri kustannusluokkien merkitys.

Arvioitu vaikutus kustannuksiin, joita sijoittajalle aiheutuu velkakirjojen myynnistä.
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