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Doel
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit belegginsproduct. Het is geen
marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de
kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begripen en u te helpen en u te helpen het met
andere producten te vergelijken.

Product
Product:
Issuer Name
Productcode:
Website:
Nummer:
Toezichthouder:
Productiedatum:

ETFS 3x Long GBP Short EUR
ETFS Foreign Exchange Limited
JE00B3R2DZ58
https://www.wisdomtree.eu/
+44 207 448 4330
Jersey Financial Services Commission (JFSC)
05 april 2019

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begripen is.

Wat is dit voor een product?
Soort:
Doelstellingen:

Schuldeffect
ETFS 3x Long GBP Short EUR is ontwikkeld om beleggers de mogelijkheid te geven een 'long'hefboompositie in te nemen op Pounds Sterling ("GBP") ten opzichte van Euro ("EUR") door het
volgen van de MSFX Triple Long British Pound/Euro Index (TR) (de "Index"), die ernaar streeft het
rendement van een positie in valutatermijncontracten (forward contracts) die op dagelijkse basis
worden doorgerold drie keer weer te geven.
Het product levert een drievoudige 'long'-positie in Pounds Sterling ("GBP") ten opzichte van Euro
("EUR") . Als bijvoorbeeld Pounds Sterling ("GBP") in waarde stijgt ten opzichte van Euro ("EUR") , zal
de Index (gevolgd door de ETC) drie keer hetzelfde bedrag in waarde stijgen. Daarentegen, als Pounds
Sterling ("GBP") in waarde daalt ten opzichte van Euro ("EUR") , zal de Index drie keer hetzelfde
bedrag in waarde dalen. Het rendement van de index omvat ook een component gebaseerd op het
renteverschil, dat het verschil weergeeft in wisselkoers tussen Pounds Sterling ("GBP") en Euro ("EUR")
. De Index is een totaalrendementsindex, wat betekent dat het ook een rendement op het onderpand
geeft.
Voor perioden langer dan één dag, is het rendement van de Index niet hetzelfde als het rendement van
een positie in valutatermijncontracten vermenigvuldigd met een factor drie (de "Hefboomfactor"). Dit
komt doordat de Hefboomfactor dagelijks wordt gereset (d.w.z. dat de Hefboomfactor wordt toegepast
op het rendement van een positie in valutatermijncontracten op elke dag). De dagelijkse reset heeft een
"samengesteld effect" wat betekent dat hoe volatieler het rendement van een positie in
valutatermijncontracten is, hoe meer het rendement van de Index zal afwijken van het rendement van
een positie in valutatermijncontracten (vermenigvuldigd met de Hefboomfactor) over een bepaalde
tijdsperiode.
Het product is een exchange traded product ("ETP" - een op de beurs verhandeld product). Effecten in
deze ETP zijn gestructureerd als schuldinstrumenten en niet als aandelen (eigen vermogen). Ze worden
op een beurs verhandeld, net zoals aandelen in een vennootschap.

Retailbelegger op wie het
priip wordt gericht:

De ETP wordt afgedekt met swaps bij Morgan Stanley & Co. International plc. De
betalingsverplichtingen van de Emittent zijn afgedekt door onderpand dat op een afgescheiden
rekening wordt aangehouden bij een onafhankelijke bewaarder, de Bank of New York Mellon.
Het product is bestemd voor geïnformeerde particuliere beleggers die (i) het verlies van kapitaal
kunnen dragen, die niet op zoek zijn naar behoud van hun kapitaal of naar kapitaalgarantie; (ii) een
specifieke kennis of ervaring hebben in het investeren in gelijkaardige producten en in financiële
markten; en (iii) die een product zoeken dat een verhoogd risico biedt die verbonden is aan het
rendement van de onderliggende activa en die een beleggingshorizon hebben in overeenstemming met
de vereiste periode van deelneming zoals hieronder aangeduid.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
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2

3
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Lager risico

6

7

Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product
aanhoudt gedurende een periode van 1 dag. Het
daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien in een
vroeg stadium verkoopt en ukunt minder terugkrigen

Risico-indicator
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het
risiconiveau van dit product ten opzichte van andere
producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat
beleggers
verliezen
op
het
product
wegens
marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
Wij hebben de risicocategorieën van de onderliggende
beleggingsstrategieën ingedeeld als 7 van 7
Dit betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige
prestaties worden geschat als hoog, en dat de kans dat wij u
niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is.
Wees u bewust van het valutarisico. Als de handelsvaluta
verschilt van de basisvaluta, zult u betalingen ontvangen in
een andere munt, waardoor uw uiteindelijke rendement zal
afhangen van de wisselkoers tussen de twee munten. Dat
risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande
indicator.

ETF Securities Short & Leveraged Exchange-Traded Products zijn enkel bedoeld voor beleggers die de risico's van beleggingen in een
product met shortpositie en/of hefboomeffect begrijpen.
Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Prestatiescenario's
Belegging 10000 EUR
1 dag.
(aanbevolen periode van bezit)
Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
rendement in procent

Ongunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
rendement in procent

Gematigd scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
rendement in procent

Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
rendement in procent

7 926,47 EUR
- 20,74 %
9 917,06 EUR
- 0,83%
10 037,42 EUR
0,37%
10 023,95 EUR
0,24%

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw
adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan
zijn op hoeveel u terugkrijgt.
Deze tabel toont het geld dat u kunt terugkrijgen over de aanbevolen periode van bezit, in verschillende scenario's en in de
veronderstelling dat u 10.000 belegt EUR.
De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere
producten.
De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden, en geven geen exacte
indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie
waarin wij u niet kunnen betalen.
Het is niet mogelijk om toekomstige marktontwikkelingen nauwkeurig te voorspellen. De getoonde scenario's geven slechts een
indicatie van enkele mogelijke uitkomsten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn.

Wat gebeurt er als ETFS Foreign Exchange Limited niet kan uitbetalen?
De emittent is een onderneming met bijzonder doel ('special purpose'). In geval van wanbetaling door de emittent (of waar relevant, de
tegenpartij in de swap) zullen vorderingen tegen de emittent worden vereffend in de volgorde van betalingen vermeld in de
voorwaarden van het product. Als de netto-opbrengsten uit de opgeëiste zekerheden met betrekking tot het product niet volstaan om
alle verplichtingen te vervullen en alle betalingen te doen die op dat moment verschuldigd zijn met betrekking tot de effecten, zullen de
verplichtingen van de emittent met betrekking tot die effecten worden beperkt tot de netto-opbrengsten uit de realisatie van de
relevante zekerheden. In dergelijke gevallen kunt u een verlies lijden als u de volledige waarde van uw belegging niet kunt realiseren.

Wat zijjn de kosten?
Kosten in de loop van de tijd
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De
totale kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten.
De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. De
bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10 000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst
veranderen.
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval
geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen
hebben.
Investment 10000 EUR

Indien u verkoopt na 1 dag.

Totale kosten

0,74 EUR

effect op rendement (RIY)

-0,01 %

Samenstelling van kosten
Onderstaande tabel geeft het volgende weer:
* Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het eind van de aanbevolen
periode van bezit.
* De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

. Deze tabel toont het effect op het rendement
Instapkosten

0%

Uitstapkosten

0%

Portefeuilletransactiekoste

0,85 %

Andere lopende kosten

0,98 %

Prestatievergoedingen

0%

Carried interests

0%

Eenmalige kosten

Lopende kosten

Incidentele kosten

Het effect van de kosten wanneer u uw inleg doet. Dit is het
maximum dat u zult betalen, mogelik betaalt u minder. Het effect
van de reeds in de prijs opgenomen kosten. Dit omvat de kosten
voor de distributie van uw product.
Het effect van de kosten wanneer u uit uw belegging stapt.
Het effect van de kosten als wij onderliggende beleggingen voor
het product aankopen of verkopen
De impact van de kosten die wij elk jaar afhouden om uw
beleggingen te beheren
De belegging is bedoeld om de benchmark nauwgezet te volgen
zonder daarbij extra rendement te genereren; er is dan ook geen
prestatievergoeding
Er is geen carried interest

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?
Aanbevolen minimumperiode van bezit:

1 dag.

U kunt het product verkopen op de beurs.

Hoe kan ik een klacht in dienen?
Indien u onverwacht problemen hebt om het product te begrijpen, te verhandelen of ermee om te gaan, neem dan rechtstreeks contact
op met WisdomTree UK Limited of WisdomTree Ireland Limited.
Postadres:

Website:
E-mail:

WisdomTree UK Limited, 3 Lombard Street, London, EC3V 9AA, United Kingdom
WisdomTree Ireland Limited, The Brickhouse, Block 1, Clanwilliam Court, Mount Street Lower, Dublin, D02 CF97,
Ireland
https://www.wisdomtree.eu/
infoeu@wisdomtree.com

WisdomTree UK Limited of WisdomTree Ireland Limited zal uw verzoek behandelen en u zo snel mogelijk feedback geven.

Andere nuttige informatie
Dit document kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Het meest recente Key Information Document is online beschikbaar via de
volgende link: http://34.242.79.197/PRIIP/. Verdere informatie betreffende de in het Key Information Document weergegeven
informatie is eveneens online beschikbaar via de volgende link: https://www.wisdomtree.eu/en-gb/-/media/eu-media-files/keydocuments/kids/etf-securities/kid---additional-information-regarding-production.pdf. Verdere informatie over de Emittent en over
het Product kan worden verkregen via de Prospectus van de Emittent en via de jaarlijkse en tussentijdse financiële staten van de
Emittent, dewelke beschikbaar zijn, naast de meest recente NAV van het Product, via de volgende link: https://www.wisdomtree.eu.

