Faktablad
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att
förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.
Produkt
Produktnamn
Produktbeteckning
Priip-produktutvecklaren

Xetra-Gold® Bearer Notes
ISIN: DE000A0S9GB0
Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Tyskland. PRIIP-produktutvecklaren är
Produktemittenten.
www.xetra-gold.com/en/contact eller ring + 49 69 211 11670 för mer information.

Behörig myndighet för PriipTyska federala finanstillsynsmyndigheten (tyska Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht “BaFin”)
produktvecklaren
Datum och tidpunkt för produktionen 22.02.2020 07:55
av Faktabladet

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?
Typ

av tysk rätt reglerat skuldebrev ställda till innehavaren, s.k. ”bearer note”

Mål

Produkten är framtagen för att du, för varje produkt som du innehar, vid ett utnyttjande från din sida ska erhålla ett gram guld.
Produkten har ingen fast löptid.

(Termer som är skrivna
i fetstil i detta avsnitt
är beskrivna i detalj i
tabellen/erna nedan.)

Utnyttjande från din sida: Under produktens löptid kan du avsluta produkten (med undantag för vissa situationer i de fall då emittenten
tidigare har avslutat produkten) och begära leverans av ett gram guld vid relevant inlösensdatum för varje produkt du innehar. Om du
på grund av rättsliga hinder är förhindrad från att motta en leverans av guld kan du istället välja att motta en kontant utbetalning i EUR
på relevant inlösensdatum. För varje produkt som du innehar kommer den kontanta utbetalningen att motsvara referenspriset på
guld på utnyttjandedagen konverterat till EUR per gram enligt växelkursen EUR/USD. Vidare kan du sälja produkten genom den börs
där produkten är noterad eller utanför börsen
Upphörande på emittentens initiativ: Emittenten har rätt att avsluta produkten under uppsägningstiden (för inlösen på tidigt
inlösningsdatum) genom att meddela dig senast 31 januari relevant år (förutsatt att det per 31 december föregående år finns färre
än 10 000 000 utestående produkter). Om emittenten avslutar produkten, kan du fortfarande utöva din rätt att utnyttja produkten, som
beskrivits ovan, senaste 26 maj samma år. Om du inte korrekt använt denna rätt senast detta datum kommer du att erhålla en kontant
betalning i EUR den 29 maj samma år. För varje produkt du innehar kommer den kontanta betalningen att motsvara referenspriset för
guld per beräkningsdagen omvandlat till EUR per gram enligt växelkursen EUR/USD.
.

Underliggande tillgång

Referenskälla

London Bullion Market Association
(LBMA)

Underliggande marknad Ädelmetaller

Leveransställe

En av dig till emittenten angiven bank,
inom eller utanför förbundsrepubliken
Tyskland som är villig att acceptera
mottagande av guld för din räkning

Produktens valuta

Euro (EUR)

Referenspriset

LBMA:s guldpris avseende ett uns
finguld fastställt 15:00 (GMT/GMT+1) i
USD enligt Referenskällan

Underliggande valuta

US Dollar (USD)

Emittentens
uppsägningsrätt

Från 1 januari till 31 januari varje år
(hävningsperioden), förutsatt att
det per 31 december föregående år
finns färre än 10 000 000 utestående
produkter

Leveransanspråk per
produkt

1 gram guld

Tidig inlösendatum

29 maj varje år

Emissionsdag

29 November 2007

Relevant inlösensdatum Vid leverans: den tionde
leveransdagen efter
utnyttjandedagen. Vid
kontantbetalning: den andra
bankdagen som följer på
utnyttjandedagen.

Investerarens
utnyttjanderätt

Applicerbart

Leveransdag

Varje arbetsdag i Frankfurt am Main,
London och vid affärsstället på
leveransstället

Handelsdag

Affärsdag i Frankfurt am Main,
Tyskland, på vilken referenspriset
bestäms

Beräkningsmedel /
Inlösningsmedel

Deutsche Bank AG

Utnyttjandedag

Affärsdag då produkten lämnas in av
depåbanken till Deutsche Bank AG
(Inlösningsombud) och Deutsche Bank
AG mottar din begäran i original om att
utnyttja produkten före klockan 10:00,
(CET/CEST)

Bankdag

Vardag då clearing system och TransEuropean Automated Realtime Gross
Settlement Express Transfer System
(TARGET2) genomför betalningar

Beräkningsdag

Två handelsdagar innan relevant
inlösensdatum

Guld
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Målgrupp

Denna produkt är avsedd att erbjudas till icke-professionella investerare, vilka eftersträvar kapitalsparande/kapitaloptimering och har
en medellång/lång investeringshorisont. Denna produkt är en produkt för investerare med djupgående kunskaper om, eller erfarenhet
av, finansiella produkter. Investeraren kan komma att förlora hela det investerade kapitalet och fäster ingen vikt vid kapitalskydd. Vid
en riskbedömning bedöms denna produkt placeras inom riskkategori 5 på en skala från 1 (säkerhetsorienterad, väldigt låg till låg
avkastning) till 7 (högst risk, högst avkastning).

2. Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

Lägre risk

Högre risk
Enligt riskindikatorn förväntas du behålla produkten under 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt
om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur
troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.vi
inte kan betala dig.
Vi har bedömt denna produkt som 5 av 7, vilket är en mellan- till högrisk kategori.
Detta indikerar att det är mellan till hög risk för potentiella förluster hänförliga till framtida utveckling och att en sjunkande konjunktur
troligen påverkar emittentens förmåga att fullgöra sina betalningsåtaganden gentemot dig.
Vid leveransen av guld kan förluster uppstå, även efter utnyttjandedagen och fram till dess att guldet har levererats till ditt
mottagningsställe.
Denna produkt innefattar inte något skydd mot framtida konjunktursvängningar varför du kan förlora hela eller delar av din investering.
Om vi inte kan fullgöra våra betalningsåtaganden kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

Marknadens framtida utveckling kan inte förutses exakt. Scenarierna som visas nedan är enbart exempel på några tänkbara utfall
baserade på tidigare data. Den verkliga avkastningen kan vara lägre.
Investering: 10.000 EUR
Scenarier

1 år

3 år

5 år
(Rekommenderad
innehavsperiod)

Stresscenario

Negativt scenario

Medel scenario

Positivt scenario

Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

6.513,38 EUR

4.561,14 EUR

3.570,90 EUR

-34,87%

-23,02%

-18,61%

Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

8.191,49 EUR

7.014,03 EUR

6.276,41 EUR

-18,09%

-11,15%

-8,89%

Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

9.909,74 EUR

9.704,36 EUR

9.513,42 EUR

-0,90%

-1,00%

-0,99%

Vad du kan få tillbaka
efter kostnadsavdrag
Genomsnittlig avkastning
per år

11.964,90 EUR

13.466,77 EUR

14.351,62 EUR

19,65%

10,43%

7,49%

.

Denna tabell visar hur mycket pengar du får tillbaka under de nästkommande 5 åren enligt olika scenarier, om du investerar 10.000
EUR.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som
presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserade på historisk data och är inga exakta indikationer. Vad du får beror på
marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller produkten
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsvillkor, och tar inte med i beräkningen en situation då vi inte kan
betala dig.
I tabellen ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Tabellerna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

3. Vad händer om Deutsche Börse Commodities GmbH inte kan göra några utbetalningar?
Du är exponerad mot insolvensrisk, det vill säga emittentens alltför höga skuldsättning eller överskuldsättning. Emittenten är ett företag för särskilt ändamål.Det
enda tillgängliga sättet för emittenten att uppfylla samtliga leveranser och betalningskrav som uppkommer med anledning av produkten är det guld som deponeras
av emittenten och dess krav på guldleveranser. Denna produkt innebär inte att du får någon rätt till det deponerade guldet eller guldleveranser, vilka enbart
innehas av emittenten. Förekomsten av olika scenarier relaterade till det fysiska guldet och leveranskraven kan påverka emittentens förmåga att uppfylla sina
åtaganden i enlighet med produktvillkoren. Det finns en risk för att guldet och emittentens guldleveranskrav inte är tillräckliga för att säkerställa din leverans eller
ditt betalningskrav. En förlust av hela ditt investerade kapital är möjlig. Produkten är ett skuldebrev och som sådant omfattas det inte av någon insättningsgaranti.

4. Vilka är kostnaderna?
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Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar
engångskostnader och löpande kostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 EUR.
Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Kostnader över tid

Investering: 10.000 EUR
Scenarier

Totala kostnader
Effekt på avkastning per år

Om du löser in efter 1 år

Om du löser in efter 3 år

Om du löser in
vid slutet av den
rekommenderad innehavstid

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00%

0,00%

0,00%

.

Den person som säljer, eller ger dig råd om, produkten kan ta ut ytterligare avgifter. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig
om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
-

Inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade
innehavstiden

-

Vad de olika kostnadskategorierna betyder

.

Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år
Engångskostnader

Löpande kostnader

Teckningskostnader

0,00%

Effekten av kostnaderna ingår
redan i priset.

Inlösenkostnader*

0,00%

Effekten av kostnaderna för att
lösa in investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader per
år

0,00%

Effekten av kostnaderna för att vi
köper och säljer underliggande
investeringar för produkten.

Övriga löpande kostnader

0,00%

Effekten av avgiften vi tar ut
varje år för förvaltningen av dina
investeringar.

.

* Om du på grund av något rättsligt hinder är förhindrad från att mottaga en leverans av guld har du rätt att istället mottaga en kontant
utbetalning i EUR, varvid inlösenskostnaderna kommer uppgå till 0,02 EUR per produkt.

5. Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 5 år
Den genomsnittlige investeraren innehar denna typ av produkt i ungefär 5 år. Angivandet av denna period framhäver endast jämförbarheten med andra
investeringsprodukter utan fastställd livstid.
Förutom att sälja produkten på den börs där produkten är noterad, eller utanför börsen, har du rätt att utnyttja produkten på vissa villkor genom att inge produkten
och avge ett utnyttjandemeddelande till Inlösningsombudet. Du måste instruera din depositionsbank som är ansvarig för att beställa överföring av de specifika
produkterna. Vid korrekt utnyttjande kommer du att motta ett gram guld, i enlighet med vad som beskrivits mer i detalj under ”1 Vad innebär produkten?” ovan.
.

Noterad på

Frankfurt Stock Exchange – Reglerad marknad

Sista börsdagen för handel

1 börsdag innan det tidiga inlösensdatumet
om emittenten avslutar produkten

Minsta handelsvolym

1 produkt

Noteras som

Enhetsnotering

.

Vid osedvanliga marknadsförhållanden, eller vid tekniska fel eller avbrott, kan handeln med produkten tillfälligt förhindras och/eller handelsstoppas och kanske inte
är möjlig över huvud taget.

6. Hur kan jag klaga?
Eventuella klagomål rörande persons som rådger rörande, eller säljer, produkten kan skickas direkt till den personen via sådan persons hemsida.
Eventuella klagomål rörande produkten eller emittitentens uppträdande kan, skriftligen, det vill säga genom brev eller e-post, skickas till någon av följande
adresser, via brev till: Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Tyskland, via epost till: xetra-gold@deutsche-boerse.com
eller på följande hemsida: www.xetra-gold.com/en/contact.

7. Övrig relevant information
Eventuell ytterligare dokument rörande produkten och framförallt prospektet och eventuella tillägg därtill finns publicerade på följande hemsida: www.xetragold.com/en/contact, i enlighet med relevant tillämplig lagstiftning. Dessa dokument finns även, utan extra kostnad, hos Deutsche Börse Commodities GmbH,
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Tyskland. För att få mer detaljerad information och särskilt detaljer om strukturen och riskerna förenade med att investera
i produkten bör du läsa dessa dokument.
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