Resumé
ETFS Hedged Metal Securities Limited
ETFS Currency-Hedged Metal Securities
Prospektresumé
Basisprospekt dateret 16 august 2018
for udstedelse af
ETFS Currency-Hedged Metal Securities
Der gives et sammendrag af de oplysningskrav, der betegnes "Elementer". Disse elementer
er nummereret som Afsnit A – E (A.1 – E.7).
Dette resumé omfatter alle de Elementer, som skal være omfattet af et resumé for denne type
værdipapirer og Udsteder. Da der er nogle Elementer, der ikke skal adresseres, kan der være
huller i nummereringsrækkefølgen.
Selvom der kan være krav om, at et Element er omfattet af resuméet på grundlag af typen af
værdipapir og Udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives relevante oplysninger om det
pågældende Element. Resuméet vil da indeholde en kort beskrivelse af Elementet med
angivelse af "ikke relevant".
Afsnit A – Indledning og Advarsler
A.1

Krævet
standardadvarsel
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•

Dette resumé bør læses som en indledning til basisprospektet
for ETFS Hedged Metal Securities Limited ("Udsteder")
vedrørende programmet for udstedelse af ETFS CurrencyHedged Metal Securities (“Currency-Hedged Metal
Securities”) dateret 16 August 2018 (“Prospektet”).

•

Enhver beslutning om investering i Currency-Hedged Metal
Securities bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed.

•

Såfremt der indbringes et krav vedrørende oplysningerne i
Prospektet for en domstol, kan den sagsøgende investor i
henhold til den nationale lovgivning i det medlemsland, hvor
kravet indbringes, være forpligtet til at betale omkostningerne i
forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen
indledes.

•

Kun de personer, der har indgivet resuméet eller eventuelle
oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar,
men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller
uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige
dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med
Prospektets øvrige dele, indeholder nøgleoplysninger, således
at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i
Currency-Hedged Metal Securities.

A.2

Erklæring om,
at
Udsteder
giver
sit
samtykke
til
prospektets
anvendelse ved
efterfølgende
videresalg eller
endelig
placering
af
værdipapirer
via finansielle
formidlere

Udsteder har givet sit samtykke til Prospektets anvendelse og påtager
sig ansvaret for Prospektets indhold i relation til efterfølgende
videresalg eller endelig placering i form af et offentligt udbud af
Currency-Hedged Metal Securities i Østrig, Danmark, Finland,
Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Portugal, Holland, Norge, Spanien,
Sverige og Storbritannien via en finansiel formidler, der er en
investeringsvirksomhed som defineret i (“MiFID”) og som er autoriseret
i overensstemmelse med MiFID i alle medlemslande. Et sådant
samtykke gælder ved et eventuelt videresalg eller endelig placering i
form af et offentligt udbud i en periode på 12 måneder fra Prospektets
dato, medmindre samtykket trækkes tilbage forinden denne dato ved
meddelelse på Udsteders hjemmeside. Ud over Udsteders ret til at
trække sit samtykke tilbage, gælder der ingen øvrige betingelser for det
samtykke, der er beskrevet i dette afsnit.
Hvis en finansiel formidler gennemfører et udbud, skal denne
informere investorerne om de gældende vilkår og betingelser for
udbuddet på det tidspunkt, hvor det gennemføres. En finansiel
formidler, der anvender Prospektet med henblik på et udbud skal
på sin hjemmeside anføre, at Prospektet anvendes i
overensstemmelse med det meddelte samtykke og de betingelser,
der gælder herfor.
Det er en betingelse for samtykket, at hvis det finansielle
mellemled ønsker at sælge eller foretage en endelig placering i
form af et offentligt udbud af Currency-Hedged Metal Securities,
må det finansielle mellemled ikke genanvende Prospektet til dette
formål, medmindre det sker i i de lande, der er identificeret i de
Endelige Vilkår for det Offentlige Udbud, forudsat at udbuddet
sker i den i de gældende Endelige Vilkår anførte Udbudsperiode.
Det finansielle mellemled må ikke i øvrigt genanvende Prospektet
med henblik på at sælge Currency-Hedged Metal Securities.
Ved et Offentligt Udbud i et eller flere lande kan Currency-Hedged
Metal Securities udbydes og sælges til personer i det pågældende
land, der ifølge lovgivningen er berettigede til at deltage i et
offentligt udbud af værdipapirerne i det pågældende land i
henhold til gældende love og regler.
Udsteder har ikke og vil ikke give tilladelse til udbud af CurrencyHedged Metal Securities i andre sammenhænge.
Emnespecifikt Resumé:
Offentlig(e) Udbudsjurisdiktion(er)
Tilbudsperiode
●

●

Afsnit B - Udsteder
B.1
B.2

Udsteders
juridiske navn
Domicil/retlig
form/lovgivning/
indregistreringsl
and
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ETFS Hedged Metal Securities Limited.
Udsteder er et aktieselskab, der er stiftet og indregistreret på Jersey i
henhold til "Companies (Jersey) Law 1991 (med senere ændringer)
med registreringsnummer 108311.

B.1
6

Direkte/indirekt Aktierne i Udsteder er helejet af ETFS Holdings (Jersey) Limited
e kontrol med ("HoldCo"), et holdingselskab, der er stiftet på Jersey. Aktierne i
Udsteder
HoldCo er ultimativt ejet WisdomTree Investments, Inc.. Udsteder er
hverken direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret af en anden part i
programmet.

B.2
0

Selskab
med
specifikt
afgrænsede
opgaver
(special
purpose
vehicle)
Hovedaktivitete
r og overblik
over parterne

B.2
1

Udsteder er et selskab med specifikt afgrænsede opgaver (special
purpose vehicle), der er stiftet med det formål at udstede CurrencyHedged Metal Securities som værdipapirer med sikkerhed i aktiver.

Udsteders hovedaktivitet er at udstede forskellige typer af CurrencyHedged Metal Securities med sikkerhed i fysiske ædelmetaller og dels
rettigheder
i
henhold
til
derivatkontrakter
("Metalreguleringskontrakter"), der sikrer mod valutakursudsving.
Udsteder har etableret et program for lejlighedsvis udstedelse af 16
forskellige typer af Currency-Hedged Metal Securities, p.t. i form af fire
forskellige klasser , der hver har sikkerhed i (bl.a.) fysisk guld, fire
forskellige klasser, der hver har sikkerhed i (bl.a.) fysisk palladium, tre
forskellige klasser, der hver har sikkerhed i (bl.a.) fysisk platin og fire
forskellige klasser, der hver har sikkerhed i (bl.a.) fysisk sølv, og som
hver især er denomineret i enten AUD, EUR, SGD eller GBP
("Individual Securities"). Udsteder kan ligeledes oprette og give
mulighed for udstedelse af typer af Currency-Hedged Metal Securities
(“Basket Securities”), der er denomineret i enten AUS, EUR, SGD eller
GBP, og som består af en basket af to eller flere klasser af Individual
Securities, der er denomineret i samme valuta, og disse Basket
Securities har således sikkerhed i (bl.a.) to eller flere kategorier af
fysiske ædelmetaller.
Formålet med Currency-Hedged Metal Securities er at gøre det muligt
for investorer i AUD, EUR, SGD og GBP at opnå eksponering mod et
afkast fra investeringer i fysiske ædelmetaller (via Individual Securities)
eller baskets af fysiske ædelmetaller (via Basket Securities) uden at det
er nødvendigt at handle med og opbevare fysiske ædelmetaller og med
henblik på at
opnå sikring mod valutakursudsving.
Currency-Hedged Metal Securities kan udstedes og kræves indløst
dagligt af finansielle institutioner (“Berettigede Deltagere”), der (i) har
indgået en aftale benævnt “Berettiget Deltageraftale” med Udsteder,
(ii) har attesteret deres status i henhold til Financial Services and
Markets Act 2000 (“FSMA”) over for Udsteder, (iii) har attesteret over
for Udsteder, at de ikke er kollektive investeringsinstitutter, der er
reguleret i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF som et institut for
kollektiv investering i værdipapirer, og (iv) har indgået en tilsvarende
aftale benævnt “Direkte Aftale” med en modpart (en "FX-Aftalepart")
i en aftale (en "Metalreguleringsaftale") med Udsteder benævnt
"Metal reguleringsaftalen", medmindre den Berettigede Deltager er
FX-Aftaleparten eller koncernforbundet med FX-Aftaleparten. Andre
indehavere af Currency-Hedged Metal Securities kan ligeledes indløse
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Currency-Hedged Metal Securities, såfremt der ikke er Berettigede
Deltagere, eller hvis Udsteder meddeler andet. Alle øvrige parter skal
købe og sælge Currency-Hedged Metal Securities via handel på en
fondsbørs eller et marked, hvor Currency-Hedged Metal Securities er
optaget til handel.
Hver enkelt Currency-Hedged Metal Security har sikkerhed i et eller
flere fysiske ædelmetaller, som opbevares af The Law Debenture Trust
Corporation
p.l.c.
som
Sikkerhedsadministrator
("Sikkerhedsadministratoren")
i dennes egenskab af panthaver for blandt andet enhver person, der er
identificeret i registrene som indehaver af Currency-Hedged Metal
Securities (”Værdipapirindehaverne”) og FX-Aftaleparten i sikrede
bankbokse i London hos JP Morgan Chase Bank, N.A.
("Depotbanken"),
samt
i
rettigheder
i
henhold
til
Metalreguleringskontrakterne. Fysiske ædelmetaller kan tillige
opbevares midlertidigt i ikke-allokeret form i forbindelse med afregning.
Currency-Hedged Metal Securities udstedes i en konkret valuta, og
understøttet af en eller flere Metalreguleringsaftaler (og
Metalreguleringskontrakter, som er indgået i henhold til disse) med en
eller flere FX-Aftaleparter vil der ske daglig regulering af hver enkelt
Individual Securitys Berettigede Mængde Metal med den mængde
ædelmetal (den "Daglige Kurssikringsvariation"), som afspejler den
daglige bevægelse i et indeks, der overvåger udsvingene i kursen på
USD over for det Individual Securitys Valuta, samt med fradrag af
eventuelle vederlag. Den første FX-Aftalepart er Morgan Stanley & Co.
International plc ("MSIP"). Fremadrettet kan Udsteder udpege
yderligere FX-Aftaleparter vedrørende en eller flere klasser af Individual
Securities. Den Daglige Kurssikringsvariation afregnes mellem
Udsteder og FX-Aftaleparten ved overførsel til eller fra Udsteders ikkeallokerede depoter hos Depotbanken.
Hverken MSIP eller andre virksomheder i Morgan Stanley-koncernen
har struktureret de omhandlede Currency-Hedged Metal Securities
eller leveret rådgivning eller oplysninger vedrørende Currency-Hedged
Metal Securities (med forbehold af en undtagelse, der er begrænset til
oplysninger, som MSIP har givet vedrørende sig selv), ligesom MSIP
og andre virksomheder i Morgan Stanley-koncernen ikke påtager sig
noget
ansvar
vedrørende
dette
Prospekt
eller
andre
oplysningsdokumenter og markedsføringsmaterialer vedrørende
Currency-Hedged Metal Securities.
Currency-Hedged Metal Securities oprettes i henhold til en aftale
benævnt ”Sikkerhedsdokumentet” mellem Udsteder og The Law
Debenture Trust Corporation p.l.c. (som forvalter ("Forvalter")af alle
rettigheder i henhold til Forvaltningsaftalen for Værdipapirindehaverne.
Udsteder, Forvalteren og Sikkerhedsadministratoren (m.fl.) har indgået
en aftale benævnt "Sikkerhedsaftalen", som (bl.a.) vedrører de typer
af fysisk ædelmetal, der opbevares i Sikkerhedsadministratorens
depoter hos Depotbanken i dennes egenskab af panthaver, og de
rettigheder, som Sikkerhedsadministratoren disponerer over i henhold
til Sikkerhedsaftalen, administreres af Sikkerhedsadministratoren på
vegne af bl.a. Værdipapirindehaverne samt FX-Aftaleparten og ETFS
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Management Company (Jersey) Limited ("ManJer") (disse krav er
foranstillet Værdipapirindehavernes krav).
ManJer, et selskab der ultimativt ejes 100 % af WisdomTree
Investments Inc., leverer eller foranlediger levering af alle forvaltningsog administrationsydelser til Udsteder og betaler alle Udsteders
forvaltnings- og administrationsomkostninger mod Udsteders betaling
af et vederlag, som skal erlægges i ædelmetaller. Betalingen af
vederlaget er foranstillet Værdipapirindehavernes krav.

B.2
2
B.2
3

Intet regnskab

Emnespecifikt Resumé
Relevante Physical Precious Metal
●
Ikke relevant; der er udarbejdet regnskab pr. datoen for dette Prospekt.

Vigtige
historiske
regnskabsoplys
ninger
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender fra salg og
Tjenesteydelser
Metalbarrer
Tilgodehavende fra metalbarer
(under afregning)
Aktiver, i alt
Kortfristede forpligtelser
Currency-Hedged Metal Securities
Udeståender fra metalbarer
(under afregning)
Udeståender fra salg og
Tjenesteydelser
Kortfristede forpligtelser, i alt
Egenkapital
Stated Capital (egenkapital)
Opskrivningsreserve
Egenkapital, i alt
Egenkapital og forpligtelser, i alt

Pr. 31. december
2017
USD

Pr. 31. december
2016
USD

214.708

674.123

462.157.488

298.353.342

4.921.863

-

467.294.059

299.027.465

460.099.688

300.049.000

4.921.863

-

214.705

674.120

465.236.256

300.723.120

3
2.057.800
2.057.803
467.294.059

3
(1.695.658)
(1.695.655)
299.027.465

B.2
4

Eventuelle
forværringer

Ikke relevant; der har ikke været nogen væsentlige forværringer i
Udsteders finansielle position eller handelsposition eller Udsteders
fremtidsudsigter siden datoen for det senest reviderede regnskab pr.
31. december 2017.

B.2
5

Underliggende
aktiver

De underliggende aktiver for Currency-Hedged Metal Securities af hver
type, som de har sikkerhed i, er:
-
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Fysiske
ædelmetaller,
der
opbevares
for
Sikkerhedsadministratoren i dennes egenskab af panthaver for
(bl.a.) Værdipapirindehaverne, ManJer og FX-Aftaleparten i sikrede
bankbokse i Depotbanken, og rettigheder i henhold til
Metalreguleringskontrakter. Alle disse ædelmetaller skal opfylde
“Good Delivery”-standarderne med hensyn til den renhed og vægt
for hver barre, der er fastsat af London Bullion Market Association

(”LBMA”) (for fysisk guld og fysisk sølv) og London Platinum and
Palladium Market (”LPPM”) (for fysisk platin og fysisk palladium; og
- Udsteders rettigheder og interesser til den Daglige
Kurssikringsvariation
i
henhold
til
de
Metalreguleringskontrakter, der er indgået med en eller flere
FX-Aftaleparter
i
henhold
til
en
eller
flere
Metalreguleringskontrakter.
De securitiserede aktiver, der sikrer udstedelsen, er karakteriseret ved
at kunne generere midler til at betale renter og afdrag på
værdipapirerne.
Mængden af det pågældende ædelmetal, der udgøres af hver
Currency-Hedged Metal Security, betegnes "den Berettigede Mængde
Metal". Det er denne mængde af det pågældende ædelmetal i 'ounces',
der reduceres dagligt med de gebyrer, der skal betales, og forhøjes
eller reduceres med evt. relevante reguleringer, der afspejler den
Daglige Kurssikringsvariation.
Udsteders forpligtelser vedrørende den Daglige Kurssikringsvariation
for hver type af Currency-Hedged Metal Securities understøttes af
Metalreguleringskontrakter indgået med en eller fere FX-Aftaleparter i
henhold til en eller flere Metalreguleringskontrakter.

Udsteder vil afvise ansøgninger om Currency-Hedged Metal Securities,
hvis
der
uanset
årsag
ikke kan
oprettes
tilsvarende
Metalreguleringskontrakter med en FX-Aftalepart.
I henhold til Metalreguleringskontrakterne med MSIP gælder der
daglige begrænsninger på antallet af Metalreguleringskontrakter, der
kan oprettes eller annulleres, og på det samlede antal
Metalreguleringskontrakter, der kan indgås vedrørende en specifik
valuta. Der gælder tilsvarende begrænsninger for oprettelsen og
indløsningen af Currency-Hedged Metal Securities.
Emnespecifikt resumé:
Currency-Hedged Metal Securities, der udstedes i henhold til de
Endelige Vilkår, har sikkerhed i fysiske barrer af:
[guld], [sølv], [platin], [palladium]/[guld] og [sølv] og [platin] og
[palladium], der opbevares i Sikkerhedsadministratorens navn i dennes
egenskab af panthaver for (bl.a.) Værdipapirindehaverne, ManJer og
FX-Aftaleparten i sikrede bankbokse i Depotbanken, og rettigheder i
henhold til tilsvarende Metalreguleringskontrakter. FX-Aftalepartens og
andres krav er foranstillet Værdipapirindehavernes krav.
B.2
6

Investeringsstyr
ing

Ikke relevant; der er ingen aktiv styring af Udsteders aktiver.

B.2
7

Yderligere
værdipapirer
med sikkerhed i
de
samme
aktiver

Der kan udstedes yderligere Currency-Hedged Metal Securities af hver
type, men først når en mængde af det pågældende ædelmetal, der
modsvarer den samlede Berettigede Mængde Metal for de CurrencyHedged Metal Securities, der skal udstedes, er overført til
Sikkerhedsadministrators konti i Depotbanken, og der er oprettet
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B.2
8

Strukturdiagra
m

tilsvarende Metalreguleringskontrakter med en FX-Aftalepart. Disse
nyudstedte Currency-Hedged Metal Securities vil være ombyttelige
med alle eksisterende Currency-Hedged Metal Securities i samme
klasse og have sikkerhed i de samme aktiver.
Udsteder har etableret et program for lejlighedsvis udstedelse af
Currency-Hedged Metal Securities. Currency-Hedged Metal Securities
kan udstedes til og kræves indløst dagligt af Berettigede Deltagere, der
har indgået en Berettiget Deltageraftale med Udsteder.
Berettigede Deltagere kan herefter sælge og købe Currency-Hedged
Metal Securities til og fra andre investorer på fondsbørser eller ved
private transaktioner.
Currency-Hedged Metal Securities oprettes i henhold til en
Forvaltningsaftale. I henhold til Forvaltningsaftalen fungerer
Administratoren som Administrator for Værdipapirindehaverne i hver
type af Currency-Hedged Metal Securities, ved både (a) at tage
beslutninger og udøve rettigheder i henhold til Currency Hedged Metal
Securities, og (b) båndlægge den sikkerhed til fordel for
Værdipapirindehavere, der er ydet af Udstederen i henhold til
Sikkerhedsdokumenterne, at udøve alle rettigheder for at håndhæve
disse og fordele provenuet (efter betaling af alle skyldige beløb til
Administrator) til Værdipapirindehavere (blandt andre).
Et diagram over de væsentligste aspekter af den aktuelle struktur
fremgår nedenfor:

Security Holders = Værdipapirindehaverne
Issuer = Udsteder
FX Counterparty = FX-Aftalepart
Authorised Participants = Berettigede Deltagere
Custodian = Depotbank
Trustee and Security Trustee = Forvalter og Sikkerhedsadministrator
Service Agreement = Serviceaftale
Metal Adjustment Agreement = Metalreguleringsaftale
Market-Making = Markedsskabende
Authorised Participant Agreements = Berettigede Deltageraftaler
Trust Instrument and Security Deeds = Sikkerhedsdokument og Sikkerhedsaftaler
Secured Metal Accounts (and Bullion) = Sikrede Metaldepoter (og Barrer)
Subscription Unallocated Account = Tegning Ikke-Allokeret Depot
Agreements = Aftaler
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Bullion Flows = Strømme af metalbarrer
Fund Flows = Pengestrømme
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B.2
9

Beskrivelse af
pengestrømme Currency-Hedged Metal Securities kan købes eller sælges kontant på
London Stock Exchange, Borsa Italiana og/eller Frankfurt Stock
Exchange (dvs. de fondsbørser, som værdipapirrerne er optaget til
handel på) eller ved private transaktioner uden for børserne. Nærmere
oplysninger om de børser, som en bestemt klasse af værdipapirer kan
handles på, findes i et dokument benævnt “Endelige Vilkår”, som
Udsteder udarbejder hver gang, der udstedes værdipapirer. Market
makers skaber likviditet på de pågældende fondsbørser og for de
pågældende transaktioner, men det er alene Berettigede Deltager, der
kan ansøge direkte hos Udsteder om udstedelse af Currency-Hedged
Metal Securities. Udsteder har indgået Berettigede Deltageraftaler og
har aftalt med Berettigede Deltagere løbende at udstede CurrencyHedged Metal Securities til de pågældende Berettigede Deltagere. En
Berettiget Deltager kan sælge Currency-Hedged Metal Securities på en
fondsbørs eller ved en transaktion uden for fondsbørserne eller kan selv
være indehaver af værdipapirerne.
Ved oprettelse af Currency-Hedged Metal Securities skal en Berettiget
Deltager levere Barrer med en samlet vægt, der modsvarer den
Berettigede Mængde Metal for Currency-Hedged Metal Securities, til
de pågældende Secured Unallocated Account(s). Først når Barrerne
er modtaget, opretter Udsteder Currency-Hedged Metal Securities og
leverer disse til de Berettigede Deltagere via det papirløse system for
afviklingshandler og beholdning af unoterede værdipapirer
administreret af Euroclear UK and Ireland (”CREST”).
Når en Berettiget Deltager indløser Currency-Hedged Metal Securities,
skal den Berettigede Deltager returnere de pågældende CurrencyHedged Metal Securities til CREST og modtager til gengæld herfor
Barrer, der modsvarer den samlede Berettigede Mængde Metal for de
Currency-Hedged Metal Securities, der indløses via en overførsel fra
Secured Metal Accounts.
I de tilfælde, hvor der ikke er nogen Berettigede Deltagere, eller hvis
Udstederen
efter
eget
skøn
bestemmer
dette,
kan
Værdipapirindehavere, der ikke er Berettigede Deltagere, indløse deres
værdipapirer direkte hos Udstederen. I så tilfælde sælger Udstederen
de underliggende Metalbarrer til Depotbanken (i henhold til de
bestemmelser, der er aftalt mellem Udstederen, Administrator og
Depotbanken (hver især benævnt ”Metalsalgstaftale”) og bruge det
kontante provenu fra et sådant salg til at betale indfrielsesprovenu til
indløsende Værdipapirindehavere.

B.3
0

Emnespecifikt Resumé:
Ved oprettelsen af Currency-Hedged Metal Securities skal en Berettiget
Deltager levere [guld] [sølv] [platin] [og] [palladium] til et beløb svarende
til Currency-Hedged Metal Securities’ Berettigede Mængde Metal, som
skal oprettes i Forvalterens konti hos Depotbanken. Ved indløsning
finder det modsatte flow af aktiver sted.
Ophavsmænd
Currency-Hedged Metal Securities har sikkerhed i fysiske ædelmetaller
til
de og rettigheder i henhold til Metalreguleringskontrakter med FXAftaleparter.
securitiserede
aktiver
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Pr. datoen for Prospektet har Udsteder indgået aftaler med MSIP om at
fungere som FX-Aftalepart.
Morgan Stanley & Co. International plc (“MSIP”) er et aktieselskab stiftet i
henhold til engelsk og wallisisk lov under nummer 02068222 med hjemsted 25
Cabot Square, Canary Wharf, London, E14 4QA. MSIP’s hovedaktivitet er
levering af finansielle serviceydelser til virksomheder, regeringer og finansielle
institutioner. MSIP er autoriseret af U.K. Prudential Regulation Authority og
reguleret af U.K. Financial Conduct Authority og U.K. Prudential Regulation
Authority.

AFSNIT C – Værdipapirer
C.1

Type og klasse Currency-Hedged Metal Securities har til formål at give investorer i
af de udbudte AUD, EUR, SGD og GBP mulighed for at investere i fysiske
værdipapirer
ædelmetaller (via Individual Securities) eller baskets af fysiske
ædelmetaller (via Basket Securities) uden nødvendigvis at overtage de
fysiske ædelmetaller fysisk med henblik på at give investorer mulighed
for at købe og sælge denne interesse via handel med et værdipapir på
en fondsbørs og kurssikre sikkerheden mod valutakursudsving.
Udsteder har oprettet og giver mulighed for udstedelse af 16 typer
Currency-Hedged Metal Securities i følgende klasser:
- fire klasser med sikkerhed i (bl.a.) fysisk guld;
- fire klasser med sikkerhed i (bl.a.) fysisk palladium;
- fire klasser med sikkerhed i (bl.a.) fysisk platin; og
- fire klasser med sikkerhed i (bl.a.) fysisk sølv;
der hver er denomineret i enten AUD, EUR, SGD eller GBP.
Udsteder kan oprette og give mulighed for udstedelse af yderligere
typer af Currency-Hedged Metal Securities for enten guld, sølv, platin
og palladium og denomineret i en hvilken som helst Valuta.
Emnespecifikt resumé:
Følgende detaljerede oplysninger omfatter de Currency-Hedged Metal
Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår:

C.2

Valuta

Klasse:

•

LSE-kode:

•

ISIN:

•

Samlet antal Currency-Hedged
Metal
Securities
i
den
pågældende klasse:

•

Currency-Hedged Metal Securities er denomineret i AUD, EUR, SGD
eller GBP.
Emnespecifikt resumé:
Currency-Hedged Metal Securities udstedt i henhold til de Endelige
Vilkår er denomineret i [AUD] [EUR] [SGD] [GBP].
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C.5

C.8

C.1
1

Indskrænkning
Ikke relevant; Currency-Hedged Metal Securities er frit omsættelige.
er
i
omsættelighed
Rettigheder
En Currency-Hedged Metal Security berettiger en Berettiget Deltager til
at kræve Udsteders indløsning af værdipapiret og til at modtage det
højeste af (i) mindstebeløbet for den pågældende klasse af CurrencyHedged Metal Security (også betegnet “Hovedstolen”), og (ii) den
Berettigede Mængde Metal for den pågældende klasse af CurrencyHedged Metal Security den pågældende dag.
Generelt er det kun Berettigede Deltagere, der handler direkte med
Udsteder i forbindelse med indløsning af Currency-Hedged Metal
Securities. Hvis der ikke er nogen Berettigede Deltagere, eller hvis
Udsteder efter eget skøn bestemmer dette, kan Værdipapirindehavere,
der ikke er Berettigede Deltagere, kræve, at Udsteder indløser deres
værdipapirer direkte.
Emnespecifikt resumé:
Hovedstolen og klassen for hver af de Currency-Hedged Metal
Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, er som følger:
Klasse af Currency-Hedged Metal Securities:
•
Berettiget Mængde Metal
•
Hovedstol
•
Notering
Der er indgivet ansøgning til UK Listing Authority om alle CurrencyHedged Metal Securities udstedt inden for 12 måneder fra datoen for
Prospektet, der skal optages til officiel notering og på London Stock
Exchange, der driver et Reguleret Marked, således at alle disse
CurrencyHedged Metal Securities kan optages til handel på Main Market,
London Stock Exchange, der er en del af det Regulerede Marked for
børsnoterede værdipapirer (dvs. værdipapirer, der er optaget til officiel
notering). Det er Udsteders
hensigt, at alle Currency-Hedged Metal Securities udstedt efter datoen
for dette dokument også optages til handel på Main Market.
Visse af disse Currency-Hedged Metal Securities er ligeledes noteret
på det regulerede marked (General Standard) (Regulierter Markt
[General Standard]) for Frankfurt Stock Exchange (Frankfurter
Wertpapierbörse) og på ETFplus market, Borsa Italiana S.p.A.
Emnespecifikt resumé:
Der er indgivet ansøgning om udstedelse af Currency-Hedged Metal
Securities i henhold til de Endelige Vilkår, der skal optages til handel på
Main Market, London Stock Exchange, der er en del af det regulerede
marked for børsnoterede værdipapirer (dvs. værdipapirer, der er
optaget til officiel notering).

C.1
2

[Disse Currency-Hedged Metal Securities er ligeledes noteret på det
regulerede market (General Standard) for Frankfurt Stock Exchange]
[og] [på ETFplus market, Borsa Italiana S.p.A.]
Mindstebeløb
Hver Currency-Hedged Metal Security har en pålydende værdi
for
en (betegnet “Hovedstolen”), der er mindstebeløbet for en CurrencyHedged Metal Security af den pågældende type, som følger:
udstedelse
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Currency-Hedged Metal
Securities:
AUD Individual Securities
EUR Individual Securities
SGD Individual Securities
GBP Individual Securities

C.1
5

Hovedstolen for hver Klasse
falder inden for følgende
område:
AUD 0,50 til AUD 1,75
EUR 0,25 til EUR 1,25
SGD 0,50 til SGD 2,25
GBP 0,25 til GBP 1,25

Emnespecifikt resumé:
Hovedstolen og klassen for hver af de Currency-Hedged Metal
Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, er som følger:
Klasse af Currency-Hedged •
Metal Securities:
Hovedstol:
[AUD•,••][EUR•,••][SGD•,••][GBP
•,••]
af Berettigelse ved Indløsning

Værdien
investeringen
påvirkes
af
værdien af de
underliggende
instrumenter.

Værdien af Værdipapirindehavers investering svarer til den mængde
barrer, som de ville modtage ved indløsning - generelt den gældende
Berettigede Mængde Metal. Hver Currency-Hedged Metal Security har
en Berettiget Mængde Metal.
Den Berettigede Mængde Metal for hver klase af Currency-Hedged
Metal Securities på en specifik dag reguleres ved anvendelse af den
Daglige Kurssikringsvariation i overensstemmelse med følgende
formel:

Hvor:
MEi,t
MEi,t–1
i
t
t-1
DHVi,t
DAt

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖,𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 × �𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 �
er den Berettigede Mængde Metal for en Currency-Hedged Me
pågældende klasse den dag, hvor den Berettigede Mængde M
er den Berettigede Mængde Metal for en Currency-Hedged Me
pågældende klasse den foregående dag, hvor den Berettigede
beregnet;
henviser til den pågældende klasse af Currency-Hedged Meta
henviser til den dag, hvor den Berettigede Mængde Metal bere
henviser til den foregående dag, hvor den Berettigede Mængd
beregnet;
henviser til den Daglige Kurssikringsvariation for Currency-Hed
i den pågældende klasse den dag, hvor den Berettigede Mæn
og
henviser til den Daglige Regulering for Currency-Hedged Meta
pågældende klasse den dag, hvor den Berettigede Mængde M

Elementet Daglig Kurssikringsvariation i Formlen
Den Daglige Kurssikringsvariation er et tal, der beregnes dagligt med
henblik på at afspejle ændringen i det pågældende indeks udtrykt i
metal på en specifik dag.
Selvom Currency-Hedged Metal Securities oprettes og indløses af
Udsteder i forhold til den Berettigede Mængde Metal, er det også muligt
at beregne, hvad den kontante værdi af Currency-Hedged Metal
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Securities i USD var på en specifik dag. Dette gøres ved at anvende
spotprisen for den pågældende type Barre den pågældende dag og
gange denne med den Berettigede Mængde Metal den pågældende
dag. Spotprisen er baseret på den toneangivende pris, der er justeret
med prisen for
en hypotetisk ombytning som en fysisk transaktion, der bliver bestemt
på en specifik dag og har til formål at repræsentere omkostningen den
pågældende dag, når man indgår og samtidig ombytter en
futuresposition i den pågældende Barre med en fysisk position i denne
Barre.
Elementet Daglig Regulering i formlen
Den Daglige Regulering opgøres dagligt med henblik på at fastsætte
størrelsen af de gebyrer, der gælder for en specifik klasse af CurrencyHedged Metal Securities. Disse er gebyrer, som Udsteder skal betale
til ManJer og FX-Aftaleparten.
Formlen og beregningen af den Berettigede Mængde Metal er den
samme for alle klasser af Currency-Hedged Metal Securities. Den
Berettigede Mængde Metal for hver klasse af Currency-Hedged Metal
Securities
offentliggøres
dagligt
på
Udsteders
webside
https://etfs.wisdomtree.eu/institutional/uk/en-gb/documents.aspx.
C.1
6

Udløbseller Ikke relevant; Currency-Hedged Metal Securities er udaterede
forfaldsdato
værdipapirer og har ingen specifik udløbs- eller forfaldsdato.

C.1
7

Afregning

CREST
Udsteder er deltagende udsteder i CREST, et papirløst system til
afregning af aktieoverførsler og -besiddelser.
Afregning for oprettelse og indløsning
Standardafregningscyklussen for afregning af handler på London Stock
Exchange er to hverdage (T+2).
Ved oprettelse eller indløsning af Currency-Hedged Metal Securities
gennemføres afregning (forudsat at visse betingelser er opfyldt) den
anden hverdag) efter modtagelse af anmodningen om oprettelse eller
indløsning. Der udstedes først Currency-Hedged Metal Securities, når
der er modtaget en gyldig ansøgningsblanket, og når de pågældende
ædelmetaller er overført til Sikkerhedsadministratorens konti i
Depotbanken, og med forbehold af visse andre betingelser.
Afregning på Frankfurt Stock Exchange
Med henblik på 'good delivery' af Currency-Hedged Metal Securities på
Frankfurt Stock Exchange udsteder Clearstream Banking
Aktiengesellschaft ("Clearstream") – for hver serie og det pågældende
antal Currency-Hedged Metal Securities – et tysksproget Globalt
Ihændehaverbevis ("Globalt Ihændehaverbevis") i henhold til tysk ret.
Hvis antallet af Currency-Hedged Metal Securities repræsenteret ved
Global Bearer Certificate i en klasse ændrer sig, ændrer Clearstream
det pågældende Global Bearer Certificate i overensstemmelse hermed.
Afregning på Borsa Italiana S.p.A.
Alle Currency-Hedged Metal Securities, der handles på Borsa Italiana
S.p.A., kan afregnes via de normale Monte Titoli S.p.A.-
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afregningssystemer på de deponeringskonti, der er oprettet i Monte
Titoli S.p.A.
Emnespecifikt resumé:
[Med henblik på 'good delivery' på Frankfurt Stock Exchange af de
Currency-Hedged Metal Securities, der udstedes i henhold til de
Endelige Vilkår,
udsteder Clearstream Banking Aktiengesellschaft ("Clearstream")
– for hver serie og det pågældende antal Currency-Hedged Metal
Securities – et tysksproget Globalt Ihændehaverbevis ("Globalt
Ihændehaverbevis") i henhold til tysk ret. Hvis antallet af CurrencyHedged Metal Securities repræsenteret ved Global Bearer Certificate
af en type ændrer sig, ændrer Clearstream det pågældende Global
Bearer Certificate i overensstemmelse hermed.

C.1
8

Beskrivelse
afkast

[Alle Currency-Hedged Metal Securities udstedt i henhold til de
Endelige Vilkår, der handles på Borsa Italiana S.p.A., kan afregnes via
de normale Monte Titoli S.p.A.-afregningssystemer på de
deponeringskonti, der er oprettet i Monte Titoli S.p.A.]
af En Currency-Hedged Metal Security berettiger en Værdipapirindehaver
(forudsat at der er tale om en Berettiget Deltager eller i andre
begrænsede tilfælde) til at kræve indløsning af en Currency-Hedged
Metal Security og modtage en mængde fysisk ædelmetal svarende til
den Berettigede Mængde Metal på tidspunktet for meddelelsen om
indløsning (eller det tidspunkt, hvor denne anses for at have afgivet
meddelelse om indløsning).
Currency-Hedged Metal Securities er ikke rentebærende. Størrelsen af
en investors afkast (udtrykt i metaller) modsvarer differencen mellem a)
den Berettigede Mængde Metal, som den pågældende CurrencyHedged Metal Securities udstedes for, og b) den Berettigede Mængde
Metal, som Currency-Hedged Metal Securities udstedes for.
Andre investorer end Berettigede Deltagere kan købe og sælge
Currency-Hedged Metal Securities på de fondsbørser, som de er
optaget til handel på, eller ved private transaktioner (OTC). For en
investor, der køber og sælger på det sekundære marked, modsvarer
afkastet differencen mellem a) den 'budpris', som den pågældende
Currency-Hedged Metal Securities købes til, og b) den 'budpris', som
samme Currency-Hedged Metal Securities eftersøgende sælges til.
Den Berettigede Mængde Metal for hver Individual Security afspejler
anvendelsen af den Daglige Kursvariation, der dagligt regulerer den
Berettigede Mængde Metal baseret på daglige bevægelser i et indeks,
der overvåger udsvingene i valutakursen mellem USD og den Valuta,
som den pågældende Individual Security er udstedt i. Den Berettigede
Mængde Metal vil ligeledes blive justeret med fradrag af gældende
gebyrer, der fastsættes ved beregningen af den Daglige Regulering.
Emnespecifikt resumé:
Barrer, som Currency-Hedged
Metal
Securities
giver
eksponering mod:
[Guld] [Sølv] [Platin] [Palladium]
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C.1
9

Endelig
referencekurs/u
døvelseskurs

Indløsning af Currency-Hedged Metal Securities vil ske til gengæld for
en mængde af det pågældende ædelmetal svarende til den Berettigede
Mængde Metal på Kursfastsættelsesdagen vedrørende datoen for
indløsningsmeddelelsen.
Emnespecifikt resumé:

C.2
0

Barrer, som Currency-Hedged
Metal
Securities
giver
eksponering mod:
[Guld] [Sølv] [Platin] [Palladium]
Underliggende
De underliggende aktiver, som tjener som sikkerhed for hver type af
værdipapirers
Currency-Hedged Metal Securities, består af fysiske ædelmetaller, der
art og hvor opbevares i Sikkerhedsadministrators navn som panthaver for (blandt
andet) Værdipapirindehaverne, ManJer og FX-Aftaleparten i sikrede
oplysningerne
om disse kan bankbokse i Depotbanken, samt af rettigheder i henhold til
findes
Metalreguleringskontrakterne Alle disse ædelmetaller vil være i
overensstemmelse med de standarder for hver barres renhed og vægt,
som er fastsat af LBMA (for så vidt angår fysisk guld og fysisk sølv) og
LPPM (for så vidt angår fysisk platin og fysisk palladium) vedrørende
hver barres renhed og vægt for at sikre, at barrerne opfylder kravene til
'good delivery' barrer.
Udsteders forpligtelser vedrørende den Daglige Kurssikringsvariation
for hver type Currency-Hedged Metal Securities understøttes af
Metalreguleringskontrakter, som afspejler den daglige bevægelse i et
indeks, der overvåger udsvingene i kursen på USD over for den Valuta,
som Individual Security er udstedt i, og som er indgået med en eller
flere FX-Aftaleparter i henhold til en Metalreguleringsaftale. Den
Daglige Kurssikringsvariation afregnes mellem Udsteder og FXAftaleparten ved overførsel til eller fra Udsteders ikke-allokerede konti i
Depotbanken.
Emnespecifikt resumé:
[Yderligere oplysninger vedrørende guld kan findes på LBMA's
webside, http://www.lbma.org.uk.] [Yderligere oplysninger vedrørende
sølv kan findes på LBMA's webside, http://www.lbma.org.uk.]
[Yderligere oplysninger vedrørende platin kan findes på LPPM's
webside, LPPM, http://www.lppm.com.] [Yderligere oplysninger
vedrørende platin kan findes på http://www.lppm.com.]
MSPM's webside, http://www.ms.com/mspm, informerer om
[Indekset][Indekserne] vedrørende typen af Currency-Hedged Metal
Securities, der udstedes i henhold til de Endelige Vilkår, herunder
simulerede historiske værdier for [det/de pågældende Indeks(er)]
dagligt fra den 13. august 2002 ved brug af samme beregningsmetode,
som anvendes i beregningen af [det/de pågældende Indeks(er)] i form
af et Excel-ark, der giver brugerne mulighed for at beregne historisk
performance og volativitet.

AFSNIT D - Risici
D.2

Udsteders
vigtigste risici
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Udsteder er et selskab med specifikt afgrænsede opgaver (special
purpose company), der er stiftet med det formål at udstede

børshandlede råvarer (ECT) med sikkerhed i aktiver, og har ingen
andre aktiver end dem, der kan henføres til Currency-Hedged Metal
Securities. De beløb som en Værdipapirindehaver vil kunne modtage
efter fremsættelsen af et krav mod Udsteder er derfor begrænset til
provenuet fra realiseringen af den sikrede ejendom for den
pågældende Værdipapirindehavers klasse af Currency-Hedged Metal
Securities, og da Udsteder er et selskab med specifikt afgrænsede
opgaver (special purpose vehicle), der alene er stiftet med henblik på
at udstede Currency-Hedged Metal Securities, og da CurrencyHedged Metal Securities ikke er garanteret af andre, har Udsteder
ingen yderligere aktiver, som Værdipapirindehaveren ville kunne
fremsætte krav om. Hvis nettoafkastet fra de fysiske ædelmetaller, der
opbevares på Sikkerhedsadministrators konti i Depotbanken, (og
mængden af Barrer, der skal leveres af en FX-Aftalepart) i en klasse
ikke er tilstrækkeligt til at opfylde alle forpligtelser og foretage alle
således forfaldne betalinger for Individual Securities i den
pågældende klasse (og Basket Securities, såfremt de omfatter
Individual Securities i den pågældende klasse) og alle beløb, der går
forud for disse forpligtelser (herunder mængder af Barrer, der skal
leveres, eller betalinger, der skal erlægges til FX-Aftaleparten) og
betalinger i henhold til Forvaltningsaftalen og Sikkerhedsdokumentet,
er Udsteders forpligtelser begrænset til nettoafkastet fra det
pågældende ædelmetal og øvrig sikret ejendom. Under de
omstændigheder vil Udsteders (evt.) aktiver ikke være til rådighed til
dækning af en evt. manko, den pågældende Værdipapirindehavers ret
til at modtage yderligere beløb vedrørende disse forpligtelser vil være
bortfaldet, og hverken Værdipapirindehaverne,
Sikkerhedsadministratoren eller Forvalteren vil kunne tage yderligere
skridt til at inddrive disse beløb. Hvis nettoprovenuet ved realisering
af ædelmetallerne og øvrig sikret ejendom ikke er tilstrækkeligt til at
dække det beløb, der skal betales til Værdipapirindehaveren, vil
Værdipapirindehaveren lide et tab.
D.6

Væsentligste
Tidligere performance er ikke nogen indikation af forventet
risici
ved performance, og investeringsafkastet for Currency-Hedged Metal
værdipapirer
Securities kan være ustabilt. Investorer i Currency-Hedged Metal
Securities kan derfor miste værdien af hele eller dele af deres
investering.
Adgang til Depotbankens boksfaciliteter kunne blive begrænset af
naturkatastrofer såsom oversvømmelse eller menneskelige handlinger
såsom et terrorangreb. Depotbanken er ikke forpligtet til at forsikre
ædelmetallerne mod tab, tyveri eller skader, og Udsteder har ikke til
hensigt at forsikre imod disse risici. Der er således en risiko for, at
ædelmetallerne kan fortabes, blive stålet eller beskadiget, og Udsteder
ville da ikke være i stand til at opfylde sine forpligtelser vedrørende de
Currency-Hedged Metal Securities, der medfører et tab for
Værdipapirindehaverne.
Den daglige regulering af den Berettigede Mængde Metal med det
formål at korrigere for den virkning, som valutaudsvingene har på
metalbeholdningernes værdi, er ikke udtryk for ren valutakurssikring,
hvor den pågældende valutas værdi ville stige eller falde i direkte
forhold til stigninger og fald i USD-værdien af en investering, der ikke
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var kurssikret, idet investorerne indtil den næste regulering fortsat vil
være eksponeret over for den virkning, som valutakursudsving har på
alle efterfølgende ændringer i det underliggende metals værdi indtil den
næste regulering.
De
kontrakter,
der
oprettes
i
overensstemmelse
med
Metalreguleringsaftalen mellem Udsteder og FX-Aftaleparten, i henhold
til hvilke FX-Aftaleparten giver Udsteder mulighed for at opnå
eksponering mod udsving i valutaindekser i forbindelse med udstedelse
af Currency-Hedged Metal Securities, er ikke garanteret af nogen
person Der er ingen sikkerhed for, at en FX-Aftalepart vil være i stand
til at opfylde sine leveringsforpligtelser i henhold til sådanne kontrakter
eller aftaler, hvilket kan have en negativ indvirkning på Udsteders
mulighed for at indløse og kan medføre et tab for
Værdipapirindehaverne.
Hvis Metalreguleringsaftalen med FX-Aftaleparten ophører, vil der ikke
være yderligere kurssikring af valutaudsving vedrørende Cur-rencyHedged Metal Securities, som stadig er udestående; der kan skulle
leveres en mængde eller betales et beløb i slutafregning til FXAftaleparten, uanset om ophøret skyldes, at FX-Aftaleparten er i
misligholdelse i henhold til Metalreguleringsdokumentationen;
beregningen af en sådan slutafregningsmængde eller et sådant
slutafregningsbeløb er muligvis ikke ukompliceret og kan blive bestridt;
en sådan slutafregningsmængde, der skal leveres til FX-Aftaleparten,
eller et sådant slutafregningsbeløb, der skal betales til samme, vil
reducere den mængde ædelmetal, der er til rådighed til at opfylde krav
i henhold til de pågældende Currency-Hedged Metal Securities; og det
vil være nødvendigt at allokere eventuelle leverancer eller betalinger til
eller fra FX-Aftaleparten til konkrete klassekonti, og, medmindre der
foreligger en erklæring fra Udsteder, kan det være, at det ikke er muligt
at foretage en sådan allokering, eller at den tager tid at fastlægge Hver
af disse faktorer kan have en negativ indvirkning både på det beløb, der
modtages af Værdipapirindehaverne ved indløsning af CurrencyHedged Metal Securities, og på tidspunktet for modtagelsen heraf.
Sikkerhedsadministratoren vil anvende et eventuelt provenu fra
håndhævelse i henhold til Sikkerhedsaftalen i overensstemmelse med
Priority
Waterfall.
Værdipapirindehavere
er
efterstillet
Sikkerhedsadministratoren, Forvalteren, ManJer og FX-Aftaleparten
(for så vidt angår FX-Aftalepartens krav i henhold til
Metalreguleringsdokumentationen og Metalreguleringskontrakterne) i
ovenfor nævnte Priority Waterfall. Efter prioriteringen af betalingerne
kan sikkerheden være utilstrækkelig, og det er muligt, at Udsteder ikke
er i stand til at betale det fulde indløsningsbeløb til
Værdipapirindehavere, der lider et tab herved.
AFSNIT E – Udbud
E.2
b
E.3

Årsag til udbud
og anvendelse
af provenu
Vilkår
og
betingelser
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Ikke relevant; årsagerne til udbuddet og anvendelsen af provenuet er ikke
anderledes end ved fremskaffelse af overskud og/eller risikoafdækning.
Currency-Hedged Metal Securities stilles til rådighed af Udsteder med
henblik på tegning alene for Berettigede Deltagere, der har indgivet en

gyldig ansøgning, og som har leveret ædelmetaller af den relevante type,
der modsvarer den Berettigede Mængde Metal for de ansøgte CurrencyHedged Metal Securities til Sikkerhedsadministrators konto i Depotbanken,
og Currency-Hedged Metal Securities vil først blive udstedt, når
ædelmetaller af den relevante type, der modsvarer den Berettigede
Mængde Metal for de ansøgte Currency-Hedged Metal Securities er
overført til Sikkerhedsadministrators konto i Depotbanken. En Berettiget
Deltager skal tillige betale Udsteder et ansøgningsgebyr på GBP 500.
Ansøgninger om Currency-Hedged Metal Securities, der indgives inden kl.
11.00 (London-tid) på en hverdag, giver den Berettigede Deltager mulighed
for at blive registreret som indehaver af de pågældende Currency-Hedged
Metal Securities inden for to hverdage.
E.4

E.7

Væsentlige
interesser eller
interessekonflik
ter

Udgifter

Hr. Barton og Hr. Ziemba (der er bestyrelsesmedlemmer i Udsteder) er
også
bestyrelsesmedlemmer
i
ManJer,
og
hver
af
bestyrelsesmedlemmerne i Udsteder (bortset fra Hr. Foulds og Hr. Ross)
er ligeledes bestyrelsesmedlemmer i HoldCo – eneaktionæren i Udsteder.
Hr. Ross er ligeledes direktør i R&H, administratoren og i RHFS Corporate
Services (Jersey) Limited, som er sekretariat for Udsteder og ManJer. Hr.
Foulds er også Compliance Officer hos Udsteder og ManJer. Det er ikke
bestyrelsesmedlemmernes opfattelse, at der er aktuelle eller potentielle
interessekonflikter mellem de forpligtelser, som bestyrelsesmedlemmerne
og/eller medlemmerne af de administrative, ledelses- og tilsynsorganer i
Udsteder har over for Udsteder, og de private interesser og/eller øvrige
forpligtelser, som disse måtte have.
Bestyrelsesmedlemmerne i Udsteder er også bestyrelsesmedlemmer i
andre udstedere af børshandlede råvarer ligeledes ejet af HoldCo og andre
WisdomTree koncernselskaber inklusiv Boost Management Limited (et
selskab der leverer services til Boost Issuer PLC (en exchange-traded
produkt udsteder)), WisdomTree Management Limited og WisdomTree
Issuer plc, en udsteder af exchange-traded funde via segregerede subfunde.
Udsteder opkræver følgende udgifter hos investorerne:
Hos Berettigede Deltagere alene:
-

Udsteder opkræver et gebyr på GBP 500 pr. ansøgning eller
indløsning direkte hos Udsteder.
Hos alle Værdipapirindehavere:
- Et administrationsgebyr på:
• 0,39 % p.a. til indehavere af Guld Individual Securities; og
• 0,49 % p.a. til indehavere af Palladium Individual Securities,
Platinum Individual Securities og Sølv Individual Securities; og
- Et dagligt kurssikringsgebyr, der varierer for hver klasse af
Individual Security, og som for hver klasse vil blive fastsat i de
gældende Endelige Vilkår,
der opkræves som et dagligt fradrag i den Berettigede Mængde Metal.

Udsteder opkræver ikke yderligere udgifter hos investorerne.
Hvis en Udsteder køber Currency-Hedged Metal Securities fra et finansielt
mellemled, forventer Udsteder, at de udgifter, der opkræves af en berettiget
udbyder i forbindelse med salget af Currendy-Hedged Metal Securities til
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en investor, udgør 0,15 % af værdien af de til investoren solgte CurrencyHedged Metal Securities.
Emnespecifikt resumé:
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Ansøgningsgebyr
Indløsningsgebyr
Administrationsgebyr

[£500]
[£500]
[0,39 %] [0,49 %]

Sikringskurs:

•

