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ΣΗΜΕΙnΣΗ: Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ενδεχοµένωc να είναι δυσνόητο.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Είδοc

Στόχοι

Τερµατισµόc από τουc Κατόχουc:

Υποχρεωτική εξόφληση από τον Εκδότη:

Υποκείµενο µέσο Bitcoin (µε φυσική υποστήριξη)* Νόµισµα προϊόντοc USD

Ηµεροµηνία έκδοσηc 15.04.2021 Τιμή έκδοσης 0.0001 BTC

Ηµεροµηνία εξαγοράc (λήξη)

liικαίωµα των κατόχων

Ηµέρα συναλλαγών Ηµέρα κατά την οποία το Χρηµατιστήριο τηc Φρανκφούρτηc είναι ανοικτό.

*Η τιµή αναφοράc είναι ο δείκτηc NYSE Bitcoin Index (NYXBT)

Το παρόν ενηµερωτικό έγγραφο παρέχει βασικέc πληροφορίεc σχετικά µε το εν λόγω επενδυτικό προϊόν. liεν αποτελεί υλικό µάρκετινγκ. Οι πληροφορίεc απαιτούνται από το νόµο για να σαc βοηθήσουν να κατανοήσετε τη 

φύση, τουc κινδύνουc, το κόστοc, τα πιθανά κέρδη και τιc απώλειεc αυτού του προϊόντοc και να το συγκρίνετε µε άλλα προϊόντα.

Οι Τίτλοι αποτελούν χρεωστικούc τίτλουc (Schuldverschreibungen) κατά την έννοια του άρθρου 793 του γερµανικού Αστικού Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch) και εκδίδονται σε µορφή κοµιστή. Καλύπτονται µε BTC που 

κατατίθενται σε θεµατοφύλακα για φύλαξη. liιέπονται από το γερµανικό δίκαιο.

Οι επενδυτέc που επιθυµούν να επενδύσουν στο κρυπτονόµισµα Bitcoin (BTC), όπωc ορίζεται στο πεδίο «Υποκείµενο µέσο» στον παρακάτω πίνακα, ωc µέροc τηc επενδυτικήc τουc στρατηγικήc, µπορούν να αγοράσουν το 

προϊόν αυτό, η αξία του οποίου βασίζεται στην τιµή του Bitcoin, από έναν «Εξουσιοδοτηµένο Συµµετέχοντα» ή στη δευτερογενή αγορά. Το προϊόν αγοράζεται µέσω τηc δευτερογενούc αγοράc σε νόµισµα fiat. Η πληρωµή του 

προϊόντοc που αγοράζεται µέσω ενόc Εξουσιοδοτηµένου Συµµετέχοντα µπορεί να γίνει είτε σε BTC, USD ή EUR, είτε σε άλλο κρυπτονόµισµα είτε σε νόµισµα fiat που αποδέχεται ο αντίστοιχοc Εξουσιοδοτηµένοc Συµµετέχων. Ο 

Εκδότηc µεταφέρει τα BTC που λαµβάνει ωc αντάλλαγµα από την πώληση του προϊόντοc από τουc Εξουσιοδοτηµένουc Συµµετέχοντεc σε καθορισµένο λογαριασµό θεµατοφύλακα ωc εγγύηση. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε 

µονάδα του προϊόντοc που κυκλοφορεί, ένα προκαθορισµένο ποσό BTC είναι διαθέσιµο για την εξασφάλιση του προϊόντοc. Κατά τη στιγµή τηc έκδοσηc, αυτό είναι 0,0001 BTC και µειώνεται συνεχώc σε αξία κατά 95 µονάδεc 

βάσηc (BPS) ετησίωc, υπολογιζόµενεc σε ηµερήσια βάση από το ποσό εξαγοράc BTC κάθε µονάδαc του προϊόντοc καθ' όλη τη διάρκεια τηc περιόδου διακράτησηc του προϊόντοc. Τα BTC που διακρατούνται για την κάλυψη των 

τίτλων φυλάσσονται από την Coinbase Custody International Limited και τη Fidelity Digital Assets, Ltd. Ο Eκδότηc έχει διορίσει την Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG ωc liιαχειριστή Ασφαλείαc για να κατέχει τα 

δικαιώµατα εξασφάλισηc για τα BTC που έχουν κατατεθεί στουc Θεµατοφύλακεc για λογαριασµό όλων των υφιστάµενων και µελλοντικών Κατόχων τίτλων.

Οι επενδυτέc µπορούν να εξοφλήσουν τουc Τίτλουc έναντι BTC ή τηc αντίστοιχηc αξίαc σε USD ή EUR (το «Ποσό Εξαγοράc» που καθορίζεται στουc Όρουc και 

Προϋποθέσειc) ανά πάσα στιγµή.

CE Συντελεστήc ανά µονάδα τίτλου
Αρχικά 0.0001 BTC, που µειώνεται µε την πάροδο του 

χρόνου µε ένα τέλοc 0.95% ετησίωc.

Το προϊόν δεν έχει καθορισµένη 

ηµεροµηνία λήξηc

Ο Κάτοχοc του τίτλου µπορεί να τερµατίσει το προϊόν, εν όλω ή εν µέρει, µε έναν Εξουσιοδοτηµένο Συµµετέχοντα ανά πάσα στιγµή. Η αποπληρωµή πραγµατοποιείται πάντα σε BTC. Η απαίτηση του Επενδυτή για αποπληρωµή 

αντιστοιχεί στο Ποσό Εξαγοράc κατά την ηµεροµηνία εξόφλησηc µείον τα ισχύοντα τέλη. Έναc Εξουσιοδοτηµένοc Συµµετέχων µεταφέρει αυτή την απαίτηση στο Ψηφιακό Πορτοφόλι που έχει ορίσει ο Επενδυτήc κατά την 

ηµεροµηνία εξόφλησηc. Εάν, για νοµικούc λόγουc ή κατόπιν αιτήµατοc, έναc Κάτοχοc δεν µπορεί να λάβει πληρωµέc σε BTC, ο Κάτοχοc µπορεί να λάβει USD ή EUR ωc εναλλακτική λύση για την αποπληρωµή σε BTC. Ο 

Κάτοχοc θα λάβει τότε χρηµατικό ποσό ίσο µε το ποσό που αποκτήθηκε από την πώληση των BTC.

Οι όροι και οι προϋποθέσειc του προϊόντοc αναφέρουν επίσηc ότι, εάν συµβούν ορισµένα γεγονότα, ο Εκδότηc µπορεί να εξοφλήσει το προϊόν πρόωρα σε BTC ή, εάν έναc επενδυτήc δεν µπορεί να αποκτήσει BTC για νοµικούc 

λόγουc, σε USD ή EUR. Τα γεγονότα αυτά εξηγούνται λεπτοµερέστερα στουc όρουc και τιc προϋποθέσειc του προϊόντοc. Ενδέχεται να προκύψει ολική απώλεια. Επιπλέον, ο Kάτοχοc διατρέχει τον κίνδυνο να ζητηθεί ο 

τερµατισµόc σε δυσµενή για αυτόν χρονική στιγµή και να µπορέσει να επανεπενδύσει το ποσό που τερµατίστηκε µόνο υπό χειρότερουc όρουc.
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Προοριζόµενοc επενδυτήc

Το προϊόν προορίζεται για ιδιώτεc επενδυτέc οι οποίοι

●

●

●

●

●

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι θα µπορούσα να πάρω ωc αντάλλαγµα;

ilείκτηc κινδύνου

1 2 3 4 5 6 7

Σενάρια επιδόσεων

Σενάρια (µε βάση ιστορικά δεδοµένα πέντε ετών: 31.12.2017 - 31.12.2022) Επενδύσειc: EUR 10.000,00 (1 έτοc)

Τι µπορεί να πάρετε πίσω µετά το κόστοc 20,774.39€             

Μέση απόδοση κάθε έτοc 107.7%

Τι µπορεί να πάρετε πίσω µετά το κόστοc 8,435.62€               

Μέση απόδοση κάθε έτοc -15.6%

Τι µπορεί να πάρετε πίσω µετά το κόστοc 3,396.61€               

Μέση απόδοση κάθε έτοc -66.0%

Τι µπορεί να πάρετε πίσω µετά το κόστοc 129.07€                   

Μέση απόδοση κάθε έτοc -98.7%

Τι θα συµβεί εάν η DDA ETP GmbH δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Ο Συνοπτικόc liείκτηc Κινδύνου είναι έναc οδηγόc για το επίπεδο κινδύνου αυτού του προϊόντοc σε σύγκριση µε άλλα προϊόντα. liείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήµατα 

λόγω των κινήσεων στιc αγορέc ή επειδή δεν είµαστε σε θέση να σαc πληρώσουµε. Κατατάξαµε το προϊόν αυτό στην κατηγορία 6 από 7, που είναι η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία 

κινδύνου. Αυτό αξιολογεί τιc πιθανέc απώλειεc από µελλοντικέc επιδόσειc σε υψηλό επίπεδο.  Έχετε επίγνωση του συναλλαγµατικού κινδύνου. Θα λαµβάνετε πληρωµέc σε 

διαφορετικό νόµισµα, οπότε η τελική απόδοση που θα λάβετε εξαρτάται από τη συναλλαγµατική ισοτιµία µεταξύ των δύο νοµισµάτων. Αυτόc ο κίνδυνοc δεν λαµβάνεται υπόψη στον 

δείκτη που παρουσιάζεται παραπάνω.

Το προϊόν αυτό υπόκειται σε άλλουc κινδύνουc, όπωc διακυµάνσειc τηc αξίαc και των συναλλαγµατικών ισοτιµιών µεταξύ τηc ηµεροµηνίαc εκτέλεσηc και τηc ηµεροµηνίαc παραλαβήc 

των BTC, καθώc και απώλεια των BTC που διακρατούνται ή παραδίδονται. Ο κίνδυνοc αυτόc δεν λαµβάνεται υπόψη στον δείκτη που εµφανίζεται παραπάνω. Το προϊόν αυτό δεν 

περιλαµβάνει καµία προστασία από µελλοντικέc επιδόσειc τηc αγοράc, οπότε µπορεί να χάσετε µέροc ή το σύνολο τηc επένδυσήc σαc. Εάν δεν είµαστε σε θέση να σαc πληρώσουµε τα 

οφειλόµενα, µπορεί να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σαc.

Αυτόc ο πίνακαc δείχνει τα χρήµατα που θα µπορούσατε να πάρετε πίσω µέσα στο επόµενο 1 έτοc, σύµφωνα µε διάφορα σενάρια, υποθέτονταc ότι επενδύετε 10.000,00 ευρώ. Τα σενάρια που παρουσιάζονται απεικονίζουν 

πώc θα µπορούσε να αποδώσει η επένδυσή σαc. Μπορείτε να τα συγκρίνετε µε τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν µια εκτίµηση τηc µελλοντικήc απόδοσηc µε βάση στοιχεία από το 

παρελθόν σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µεταβάλλεται η αξία αυτήc τηc επένδυσηc και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το ποσό που θα λάβετε θα διαφέρει ανάλογα µε την πορεία τηc αγοράc και το χρονικό διάστηµα που 

θα διατηρήσετε την επένδυση. Το ακραίο σενάριο δείχνει τι µπορεί να πάρετε πίσω σε ακραίεc συνθήκεc τηc αγοράc και δεν λαµβάνει υπόψη την περίπτωση που δεν είµαστε σε θέση να σαc πληρώσουµε. Τα στοιχεία που 

εµφανίζονται περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα του ίδιου του προϊόντοc, αλλά ενδέχεται να µην περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε στον σύµβουλο ή τον διανοµέα σαc. Τα στοιχεία δεν λαµβάνουν υπόψη την προσωπική 

σαc φορολογική κατάσταση, η οποία µπορεί επίσηc να επηρεάσει το ποσό που θα σαc επιστραφεί.

Οι µελλοντικέc επιδόσειc τηc αγοράc δεν µπορούν να προβλεφθούν µε ακρίβεια. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν µόνο µια ένδειξη ορισµένων πιθανών αποτελεσµάτων µε βάση τιc πρόσφατεc εξελίξειc. 

Οι πραγµατικέc επιδόσειc ενδέχεται να είναι χαµηλότερεc.

Παρόλο που το προϊόν καλύπτεται µε BTC, ο Eπενδυτήc διατρέχει τον κίνδυνο ο Εκδότηc να µην είναι σε θέση να εκπληρώσει τιc υποχρεώσειc του σε σχέση µε το προϊόν, για παράδειγµα σε περίπτωση αφερεγγυότηταc του 

Εκδότη. Ο Εκδότηc είναι έναc φορέαc ειδικού σκοπού χωρίc δική του επιχειρηµατική δραστηριότητα. Oc εκ τούτου, ο αποκλειστικόc σκοπόc του Εκδότη είναι η έκδοση αυτού του προϊόντοc. Είναι πιθανή η ολική απώλεια του 

κεφαλαίου που επενδύσατε. Το προϊόν αποτελεί χρεωστικό µέσο και, ωc τέτοιο, δεν καλύπτεται από κανένα σύστηµα προστασίαc καταθέσεων.

διαθέτουν επαρκείc χρηµατοοικονοµικούc πόρουc και ρευστότητα ώστε να είναι σε θέση να υποστούν ολική απώλεια του επενδυµένου ποσού,

αναζητούν µια κερδοσκοπική επενδυτική ευκαιρία που συνοδεύεται από την προσδοκία ότι το υποκείµενο µέσο θα αποκτήσει επαρκή αξία µε την πάροδο του χρόνου ώστε να υπερβεί τυχόν τέλη,

έχουν περιορισµένεc µόνο τεχνικέc δυνατότητεc ή δεν διαθέτουν τη σχετική τεχνική εµπειρογνωµοσύνη και, ωc εκ τούτου, αντί να επενδύουν απευθείαc σε BTC µε τη βοήθεια οµολογιών στον κοµιστή µε 

αξία που βασίζεται στην τιµή του BTC, θα ήθελαν να επενδύσουν σε BTC χωρίc να χρειάζεται να κατέχουν οι ίδιοι BTC κατά τη διάρκεια ζωήc του προϊόντοc,

αναγνωρίζουν ότι η αξία του προϊόντοc µπορεί να µεταβάλλεται συχνά λόγω του εξαιρετικά ευµετάβλητου υποκείµενου µέσου και, ωc εκ τούτου, διαθέτουν επαρκή χρόνο για την ενεργή παρακολούθηση 

και διαχείριση τηc επένδυσηc,

έχουν επαρκείc γνώσειc και εµπειρία για να προβούν σε ουσιαστική αξιολόγηση των Τίτλων, των πλεονεκτηµάτων και των κινδύνων τηc επένδυσηc στουc Τίτλουc και των πληροφοριών που περιέχονται 

στο παρόν Ενηµερωτικό liελτίο, συµπεριλαµβανοµένου του συντελεστή BTC / BTC υπό διαχείριση / Ποσού εξαγοράc που µειώνεται σε καθηµερινή βάση.

χαµηλότερο κίνδυνο

Ευνοϊκό σενάριο

Μέτριο σενάριο

Δυσμενές σενάριο

Σενάριο άγχους

υψηλότερο κίνδυνο

Ο δείκτηc κινδύνου υποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν για 1 έτοc. Ο πραγµατικόc κίνδυνοc µπορεί να διαφέρει σηµαντικά εάν εξαργυρώσετε σε πρώιµο στάδιο και µπορεί να πάρετε 

πίσω λιγότερα. Μπορεί να μην μπορείτε να πουλήσετε (ολοκληρώσετε) το προϊόν σας εύκολα ή μπορεί να χρειαστεί να πουλήσετε (τελική) σε τιμή που επηρεάζει σημαντικά το ποσό 

που θα πάρετε πίσω.
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Ποιο είναι το κόστοc;

Κόστοc µε την πάροδο του χρόνου:

Επένδυση 10.000,00 EUR Εάν εξαργυρώσετε µετά από 1 έτοc (συνιστώµενη περίοδοc διακράτησηc)

Συνολικό κόστοc EUR 95

Αντίκτυποc στην απόδοση (RIY) ανά έτοc 0.95%

Σύνθεση του κόστουc

Ο παρακάτω πίνακαc δείχνει:

●

●

Αυτόc ο πίνακαc δείχνει τον αντίκτυπο στιc ετήσιεc αποδόσειc

Κόστοc εισόδου 0.15%

Κόστοc εξόδου 0.15%

Κόστοc συναλλαγών χαρτοφυλακίου 0.00% liεν ισχύει

Άλλα τρέχοντα έξοδα 0.95% Αντίκτυποc του κόστουc που αφαιρούµε ετησίωc για τη διαχείριση επενδύσεων

Προµήθεια επί των αποτελεσµάτων 0.00% liεν ισχύει

Συµµετοχή επί τηc δηµιουργίαc υπεραξίαc 0.00% liεν ισχύει

Πόσο καιρό θα πρέπει να το διακρατήσετε και µπορείτε να πάρετε τα χρήµατά σαc νωρίτερα;

Πώc µπορώ να παραπονεθώ;

Άλλεc σχετικέc πληροφορίεc

Η µείωση τηc απόδοσηc (Reduction in Yield - RIY) δείχνει τι αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστοc που καταβάλλετε στην απόδοση τηc επένδυσηc που µπορεί να έχετε. Το συνολικό κόστοc λαµβάνει υπόψη τα εφάπαξ, τα τρέχοντα 

και τα παρεπόµενα έξοδα. Τα ποσά που εµφανίζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστοc του ίδιου του προϊόντοc, για τρειc διαφορετικέc περιόδουc διακράτησηc. Περιλαµβάνουν πιθανέc ποινέc πρόωρηc εξόδου. Τα ποσά 

υποθέτουν ότι επενδύετε 10.000,00 ευρώ. Τα ποσά αποτελούν εκτιµήσειc και ενδέχεται να αλλάξουν στο µέλλον. 

Το πρόσωπο που σαc πουλάει ή σαc συµβουλεύει σχετικά µε αυτό το προϊόν µπορεί να σαc χρεώσει άλλα έξοδα. Εάν όντωc το πράξει, το πρόσωπο αυτό θα σαc παράσχει πληροφορίεc σχετικά µε αυτά τα έξοδα και θα σαc 

δείξει τον αντίκτυπο που θα έχουν όλα τα έξοδα στην επένδυσή σαc µε την πάροδο του χρόνου.

Ο εκτιµώµενοc αντίκτυποc του κόστουc που επωµίζεται έναc επενδυτήc για να αγοράσει τουc 

Τίτλουc.

Παρεπόµενα έξοδα

Εφάπαξ έξοδα

Τρέχοντα έξοδα

τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων ειδών εξόδων στην απόδοση τηc επένδυσηc που µπορεί να έχετε στο τέλοc τηc συνιστώµενηc περιόδου διακράτησηc,

την έννοια των διαφόρων κατηγοριών κόστουc.

Ο εκτιµώµενοc αντίκτυποc του κόστουc που επωµίζεται έναc επενδυτήc για την πώληση των τίτλων.

Το προϊόν δεν έχει καθορισµένη ηµεροµηνία λήξηc. Οι επενδυτέc µπορούν να εξοφλήσουν τουc Τίτλουc ανά πάσα στιγµή. Η συνιστώµενη περίοδοc διακράτησηc είναι 1 έτοc. Οι επενδυτέc µπορούν να πωλούν το προϊόν στη 

ρυθµιζόµενη αγορά στην οποία είναι εισηγµένο. Μπορείτε να πουλήσετε το προϊόν εξωχρηµατιστηριακά, υποβάλλονταc αίτηση εξαγοράc σε Εξουσιοδοτηµένο Συµµετέχοντα και παραδίδονταc το προϊόν σε αυτόν. Πρέπει να 

δώσετε ανάλογεc οδηγίεc στην τράπεζα θεµατοφύλακά σαc που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση τηc εντολήc για το συγκεκριµένο προϊόν. Μετά την εκτέλεση, θα λάβετε 0.0001 Bitcoins µείον 0.95% ετησίωc προµήθεια 

διαχείρισηc (υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσηc του BTC ETN), όπωc περιγράφεται παραπάνω στην ενότητα «Τι είδουc προϊόν είναι;». Σε εξαιρετικέc καταστάσειc τηc αγοράc ή σε περίπτωση τεχνικών προβληµάτων, 

ενδέχεται να είναι προσωρινά δύσκολη ή αδύνατη η αγορά ή η πώληση του προϊόντοc.

Οποιοδήποτε παράπονο σχετικά µε το πρόσωπο/οντότητα που συµβουλεύει ή πωλεί το προϊόν µπορεί να υποβληθεί απευθείαc στο σχετικό πρόσωπο/οντότητα. Παράπονα σχετικά µε το προϊόν ή τη συµπεριφορά του Εκδότη 

του προϊόντοc µπορούν να υποβληθούν γραπτώc (π.χ. µε επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) στην DDA ETP GmbH στην ακόλουθη διεύθυνση: Große Gallusstraße 16-18, 60312 Frankfurt am Main, Germany, 

deutschedigitalassets.com/contact,  ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση contact@deutschedigitalassets.com. Τα παράπονα θα πρέπει να περιλαµβάνουν το όνοµα του προϊόντοc, τον κωδικό ISIN και τον λόγο του 

παραπόνου.

Επικαιροποιηµένα και πρόσθετα έγγραφα σχετικά µε το προϊόν, ιδίωc το ενηµερωτικό δελτίο και τυχόν συµπληρώµατά του, και οι τελικοί όροι δηµοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Εκδότη 

(https://www.deutschedigitalassets.com), σύµφωνα µε τιc νοµικέc απαιτήσειc. Σαc συνιστούµε να διαβάσετε αυτά τα έγγραφα προκειµένου να λάβετε λεπτοµερέστερεc πληροφορίεc, ιδίωc λεπτοµέρειεc σχετικά µε τη δοµή και 

τουc κινδύνουc που συνδέονται µε µια επένδυση στο προϊόν.
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