
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 :
Produktens namn: Bitpanda Ether ETC (“KETH“)
Produktbeteckning: ISIN: DE000A3GX9P6
Priip-produktutvecklarens namn: Bitpanda Issuance GmbH ("Emittent" eller "Bitpanda")
Priip-produktutvecklarens webbplats: https://bitpanda.com/crypto-trackers/ether-etc
Telefonnummer: +49 30 837 98183
Behörig myndighet för Priip-
produkttvecklaren vad gäller faktabladet: German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin)
Faktabladets produktionsdatum: 09-06-2022

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

1. Vad innebär produkten?
Typ
Produkten är en innehavarobligation som emitterats i enlighet med tysk lag och som säkerställs i Ethers lagrade på ett kryptoförvaltarkonto för säker 
förvaring. Produkten ger ingen ränta och har ingen fast förfallodag.

Mål
Produkten syftar till att ge investerare som vill investera i kryptotillgången Ether ("Ether") som underliggande tillgång (se "Underliggande tillgång" i 
tabellen nedan) exponering mot Ethers pris via en produkt som kan köpas och handlas på en reglerad marknad (Exchange Traded Product - ETP) eller 
från vilken person som helst på andrahandsmarknaden via en börs eller över disk. Köp av produkten kan göras på andrahandsmarknaden via börsen 
eller över disk från en så kallad "Auktoriserad Deltagare" till vilken Emittenten säljer produkterna mot betalning av Ether för deras vidareförsäljning till 
investerare eller någon annan person. Köp på andrahandsmarknaden görs i allmänhet i fiatvaluta. Köp via en Auktoriserad Deltagare kan göras i 
fiatvaluta eller någon annan form av ersättning (t.ex. Ether) som den Auktoriserade Deltagaren accepterar. Ethers som Emittenten tar emot som 
ersättning från en Auktoriserad Deltagare vid försäljning av produkten, överförs till ett utsett kryptoförvaltarkonto som säkerhet. Varje KETH-enhet 
är därför helt och hållet garanterad av motsvarande nominella belopp i Ether. En enhet av KETH motsvarar 0,005 Ethers ("Kryptotillgångsrättighet"). 
Den mängd Ether som investeraren har rätt till minskar med 1,49% årligen, beräknat på daglig basis av Kryptotillgångsrättigheten för varje enhet av 
KETH under hela innehavsperioden. Ethers som innehas som säkerhet deponeras på ett kryptoförvaltarkonto ("Kryptoförvaltarkonto") som 
administreras av Bitpanda GmbH ("Kryptoförvaltare"). Emittenten har utsett APEX Corporate Trustees (UK) Limited till förvaltare (Colleteral Trustee) 
för att inneha säkerhetsintressen i de Ethers som deponerats på Kryptoförvaltarkonto åt investerare.

Investerarens uppsägningsrätt: En investerare kan sälja produkten på andrahandsmarknaden, t.ex. på börsen. Alternativt kan produkten sägas upp 
och lösas in helt eller delvis, hos Emittenten eller en Auktoriserad Deltagare med förbehåll för särskilda villkor ("Kryptotillgångsutövningsrätten"). 
Utbetalningen sker i Ethers. Investerarens fordran (utbetalningsbelopp) motsvarar Kryptotillgångsrättigheten på dagen för utövandet av rätten att 
lösa in produkten ("Lösendatum"), efter avdrag för kostnaderna hänförliga till inlösen enligt vad som anges vidare nedan. Emittenten kommer att 
överföra denna fordran till en digital plånbok som anges av investeraren i det inlösenformulär som tillhandahålls av Emittenten. Om en investerare av 
juridiska eller regulatoriska skäl är förhindrad att ta emot eller acceptera Ether, kan investeraren begära inlösen i euro ("EUR") som ett alternativ till 
inlösen i Ethers. Investeraren kommer att få ett belopp i EUR som motsvarar det belopp som erhålls från försäljningen av underliggande Ether.

Emittentens uppsägningsrätt: I produktvillkoren anges att om vissa händelser inträffar kan Emittenten säga upp och lösa in produkten i förtid i Ethers 
eller, om en investerare är förhindrad att ta emot eller acceptera Ethers av rättsliga eller regulatoriska skäl, i EUR. Dessa händelser förklaras närmare i 
produktvillkoren. Investerare måste vara medvetna om att den eventuella avkastning som investeraren får i händelse av en sådan tidig inlösen 
kommer att skilja sig från de scenarier som beskrivs ovan och avkastningen kan vara betydligt lägre än det belopp som investeraren investerade vid 
köpet, inklusive risken för en total förlust. Dessutom bär investerare risken att uppsägning kommer att begäras vid en tidpunkt som är ogynnsam för 
dem och att de endast kommer att kunna återinvestera det uppsagda beloppet på sämre villkor.

Underliggande 
tillgång

Ether (KETH) Produktens valuta EUR

Emissionsdag 12/04/2022 Handelsplats Deutsche Börse Xetra (Frankfurtbörsen), Euronext Amsterdam, 
Euronext Paris; och då och då andra reglerade marknader och 
MTF.

Kryptotillgångsrätti
ghet per KETH

Initialt 0,005 Ether, som 
reduceras med en årlig avgift på 
1,49%.

Emittentens 
rättigheter

Emittenten kan initiera obligatorisk inlösen om vissa händelser 
inträffar, enligt vad som anges i produktvillkoren.

Investerarens 
rättigheter

Investerare kan när som helst lösa in produkten mot Ethers eller, om en utbetalning i Ethers inte är möjlig av juridiska eller 
regulatoriska skäl, motsvarande värde i EUR (värderingsprocessen beskrivs i produktens villkor).

Målgrupp
Produkten är avsedd för kunder som:

1. vill göra investeringar i en volatil tillgångsklass med förväntan om en tillräcklig värdeökning över tid för att täcka återkommande kostnader;

2. är medvetna om den höga prisvolatiliteten och den potentiella negativa inverkan på produktens resultat på kort sikt;

3. har begränsad tillgång till eller inte vill hantera de tekniska kraven för att investera direkt i Ether och därför föredrar att investera indirekt via 
ett skuldinstrument med säkerhet;

4. har tillräcklig kunskap om och/eller erfarenhet av denna typ av produkt eller liknande produkter, särskilt värdepapper med underliggande 
(krypto)tillgångar, och

5. kan bära förluster upp till en total förlust av sin investering.



2. Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
1 2 3 4 5 6 7

Lägre risk Högre risk

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till den slutet av den rekommenderade innehavstiden. Den faktiska 
risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kann innebära att du får mindre tillbaka. Kan du kanske 
inte enkelt sälja din produkt eller så kann du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får 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 har klassificerat produkten 
som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket hög nivå. Vid 
ogynnsamma marknadsförhållanden är det mycket troligt att Emittentens förmåga kommer att påverka vår förmåga att betala dig. Produkten är 
föremål för ytterligare risker, såsom osäkerheter kopplade till den underliggande verksamhetens rättsliga och regulatoriska status och risken för 
hackning och stöld av Ether som innehas eller levereras. Dessa risker ingår inte i den sammanfattande riskindikatorn som visas ovan.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de 
två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan 
betala det vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier
Den framtida marknadsutvecklingen för produkten är osäker och kan inte förutsägas. De scenarier som presenteras är endast indikationer på möjliga 
utfall.

Investering EUR 10.000,00 

Scenarier
1 år 3 år

5 år

(Rekommenderad 
innehavstid)

Stresscenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

0,00 EUR

-100,00%

0,00 EUR

-100,00%

0,00 EUR

-100,00%

Negativt 
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

3.677,82 EUR

-63,12%

2.237,90 EUR

-39,20%

1.779,51 EUR

-29,17%

Neutralt 
scenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

12.099,37 EUR

20,93%

17.910,98 EUR

21,38%

26.710,35 EUR

21,69%

Positivt scenario Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

Genomsnittlig avkastning per år

38.826,52 EUR

286,83%

135.005,93 EUR

137,55%

363.588,33 EUR

105,01%

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under kommande fem åren enligt olika scenarier, förutsatt att du investerar EUR 10.000,00. 
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som visas är inte exakta 
indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på 
marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen/produkten. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema 
marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. I siffrorna ingår alla kostnader för själva 
produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga 
beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 

Observera att de prestationsscenarier na som presenteras ovan är beräknade utifrån obligatorisk europeisk lag. I vissa fall kan scenarierna ge 
potentiellt vilseledande eller felaktiga resultat, inklusive genom att överskatta potentiell avkastning.

3. Vad händer om Bitpanda Issuance GmbH inte kan göra några utbetalningar?
Även om KETH är en produkt som är säkrad med Ethers, bär investeraren risken i det fall Emittenten inte kan uppfylla sina skyldigheter i förhållande 
till produkten, till exempel i händelse av Emittentens konkurs. Emittenten är ett företag för särskilda ändanål (special purpose vehicle). Emittenten 
kommer därför inte att bedriva någon annan verksamhet än att emittera denna produkt och andra produkter med bakomliggande kryptotillgångar 
från tid till annan. Till exempel kan Emittenten endast ha tillgång till de Ethers som deponerats som säkerhet för att uppfylla alla emissions- eller 
betalningsanspråk som rör produkten. Denna produkt ger investerare rätt till deponerade Ethers eller till de säkerhetsrättigheter som innehas av 
förvaltaren via Kryptoförvaltarkontot och via Emittentens värdepapperskonto. Förekomsten av olika scenarier med avseende på dessa Ethers och 
anspråken på säkerhetsrättigheterna kan påverka Emittentens förmåga att uppfylla sina skyldigheter enligt produktvillkoren. Även om Emittenten 
åtar sig att deponera en tillräcklig mängd Ethers hos Kryptoförvaltaren Bitpanda GmbH för att täcka alla KETH-anspråk finns det en risk att de Ethers 
som Emittenten deponerar inte är tillräckliga för att uppfylla din begäran om inlösen eller dina betalningsanspråk. En total förlust av det investerade 
kapitalet är möjlig. Det finns ingen skyldighet att göra ytterligare inbetalningar. Produkten är inte en insättning och omfattas inte av 
insättningsgarantisystem eller andra skyddssystem.

4. Vilka är kostnaderna?
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar 
engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.

De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De omfattar eventuella straffavgifter vid 
förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar EUR 10.000,00. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

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



Investering EUR 10.000,00 Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 3 år Om du löser in efter 5 år (rekommenderad 
innehavstid)

Totala kostnader 246,33 EUR* 707,77 EUR* 1.401,92 EUR*

Effekt på avkastning per år 1,49% 1,49% 1,49%

*Om en investerare bestämmer sig för att avsluta och lösa in produkten hos Emittenten i stället för att sälja den på andrahandsmarknaden via en börs 
eller över disk kan den behöva betala en Inlösenavgift på 2 500 EUR (som Emittenten avstår från i vissa situationer) plus en Utövandeavgift på 1 % av 
Kryptotillgångsrättigheten.

Kostnadssammanssättning
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

Teckningskostnader 0,40% Effekten av kostnaderna ingår redan i priset.*Engångs-
kostnader

Inlösenkostnader 0,40% Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.**

Portföljtransaktionskostnader N/A Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer de underliggande 
investeringar för produkten.

Löpande 
kostnader

Övriga löpande kostnader 1,49% Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina 
investeringar.

*Investerare som köper produkten via andrahandsmarknaden kommer sannolikt att få betala avgifter till finansiella intermediärer. 
Handelsmarginalerna är offentligt tillgängliga på de börser där produkten är noterad, eller kan begäras av mäklare. Du kan ta reda på de faktiska 
kostnaderna från din mäklare, finansiella rådgivare eller försäljningsbolag. De kostnader som visas ovan är uppskattningar av sådana kostnader.

**Om en investerare beslutar sig för att avsluta och lösa in produkten i stället för att sälja den på andrahandsmarknaden via en börs eller över disk, 
kan han eller hon behöva betala en Inlösenavgift på 2 500 EUR (som Emittenten avstår från i vissa situationer) plus en Utövandeavgift på 1 % av 
Kryptotillgångsrättigheten. Investerare på andrahandsmarknaden handlar direkt med en deltagande mäklare eller via en börs och betalar de avgifter 
som deras mäklare debiterar. Handelsmarginalerna är offentligt tillgängliga på de börser där produkten är noterad eller kan begäras av mäklare. Du 
kan få reda på de faktiska kostnaderna från din mäklare, finansiella rådgivare eller försäljningsbolag. De kostnader som visas ovan är uppskattningar 
av sådana kostnader och inkluderar handelsmarginaler som kan tas ut av Auktoriserade Deltagare på andrahandsmarknaden.

5. Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Det finns ingen obligatorisk minsta innehavsperiod. Bitpanda rekommenderar dock en långsiktig investeringshorisont (5 år) eftersom kostnaderna 
annars kan ha en betydande effekt på resultatet. Investerare kan sälja produkten på andrahandsmarknaden, t.ex. på en börs där produkten är 
noterad. Alternativt kan investerare välja att lösa in produkten antingen direkt hos Emittenten eller via en Auktoriserad Deltagare efter att ha lämnat 
in Utövandeformuläret och all nödvändig information som anges i produktvillkoren, och överföra produkten till Emissionskontot hos Förvaltarbanken 
utan kostnad. Efter inlösen kommer du att få 0,005 Ethers (eller motsvarande belopp i EUR som erhålls från försäljningen av de underliggande Ethers), 
minus 1,49% årlig administrationsavgift, minus Inlösenavgiften på 2 500 EUR (såvida inte Emittenten avstår från detta i vissa situationer) och en 
Utövandeavgift på 1 % av Kryptotillgångsrättigheten enligt beskrivningen ovan.

I exceptionella marknadssituationer eller vid tekniska problem kan det tillfälligt vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten.

6. Hur kan jag klaga?
Klagomål gällande den person/enhet som gav dig råd eller sålde produkten till dig kan lämnas in direkt till den berörda personen. Klagomål gällande 
produkten och/eller produkttillverkarens beteende kan skickas till Bitpanda Issuance GmbH, c/o WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, 
Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Tyskland med hjälp av det allmänna kontaktformuläret för support på Emittentens 
(https://bitpanda.com/crypto-trackers/ether-etc) eller via e-post (etc@bitpanda.com).

7. Övrig relevant information
Ytterligare information om produkten och uppdaterade dokument, särskilt grundprospektet, dess tillägg och sammanfattningar samt 
produktvillkoren, publiceras på Emittentens webbplats https://bitpanda.com/crypto-trackers/ether-etc. Vi rekommenderar att du läser dessa 
dokument för mer information, särskilt om produktens struktur och de risker som är förknippade med att investera i produkten.


