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

Serie 6 Xtrackers Physical Platinum EUR Hedged ETC Securities med slutdag
2060 emitterade enligt Secured ETC Precious Metal Linked Securities
Programme (ETC-värdepapper)
DB ETC plc, (ISIN:DE000A1EK0H1) www.etc.dws.com
Ring +44 (20) 754 57700 för mer information. Behörig myndighet: Financial Conduct Authority. Utfärdat den: 2020-02-14

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.
Vad innebär produkten?
Typ: Börshandlade råvaror – Tillgångsbaserade värdepapper
Mål: ETC-värdepapperen ger dig exponering mot platina, med valutasäkring mot euro, utan att du behöver äga platina i fysisk form. Varje ETCvärdepapper avser en specifik mängd platina, som kallas metallberättigande per ETC-värdepapper. Emittenten (vi) innehar en tillräcklig mängd platina
för att täcka ETC-värdepapperets metallberättigande. Vid inlösen säljer metallagenten (JPMorgan Chase Bank N.A.) platinan, och behållningen
används för att betala belopp vi är skyldiga dig. Metallberättigandet minskas dagligen för att spegla (i) grundavgiften och (ii) den procentuella avgiften
för valutasäkringen (tillsammans kallade avgifterna). Avgifternas storlek anges på www.etc.dws.com. Den procentuella avgiften för valutasäkring speglar
en avgift för tillhandahållandet av valutasäkringselementet som strävar efter att minska skillnaden mellan ETC-värdepapperens denomineringsvaluta
och platinans denomineringsvaluta. Eventuella vinster eller förluster från valutasäkringen beaktas också i metallberättigandet och påverkar även ETCvärdepapperets värde. ETC-värdepapperen ger ingen ränta. Deras kapitalbelopp är inte skyddat och du kan förlora en del av eller hela din investering.
Frånsett eventuella belopp som betalas till dig på grund av en förtida inlösen betalas inga belopp för ETC-värdepapperet före slutdatumet. Vid inlösen är
det avsett att utbetalning enligt ETC-värdepappret ska ske till ett belopp motsvarande det högre av (i) 10 procent av ETC-värdepapperets emissionskurs
och (ii) de viktade genomsnittspriser till vilka platinan kan säljas av metallagenten under en angiven period före inlösendatumet, multiplicerat med
metallberättigandet på ett sådant inlösendatum. Eftersom förmågan att utföra en dylik betalning är beroende av ifall det det finns tillräckliga medel till
förfogande, kan värdepappersinnehavaren under vissa omständigheter bli utan betalning eller erhålla mindre än 10 procent av emissionspriset. Du kan
välja att sälja dina ETC-värdepapper före slutdagen enligt dina investeringsmål. Du bör vara medveten om att ETC-värdepapperen ger dig rätt att
erhålla en betalning som beräknas med hänvisning till platinans värde och valutarörelser som kan variera över tid. Värdet per ETC-värdepapper och
sekundärmarknadspriset på ETC-värdepapperen kan minska såväl som öka under ETC-värdepapperens hela löptid.
Avsedd icke-professionell investerare: ETC-värdepapperen är avsedda för icke-professionella investerare som (i) vill ha valutasäkrad exponering
mot platina utan att behöva hantera en fysisk leverans av platina och (ii) är villiga att inneha en långsiktig investering och klarar risken att förlora hela
investeringen.
Produktens löptid: Denna serie ETC-värdepapper har planerat slutdatum den 14 juli 2060. Det planerade slutdatumet kan skjutas upp med upp till tio
bankdagar. I ett sådant fall meddelar vi dig om detta och om hur många dagar den skjuts upp. ETC-värdepapperen kan lösas in före det planerade
slutdatumet om (1) vi löser in alla ETC-värdepapper i serien efter att ha gett dig sextio dagars varsel, (2) programmets motpart utövar sin rätt att säga
upp balanseringsavtalet, (3) ett fallissemang inträffar eller (4) en förtida inlösenhändelse inträffar. En detaljerad beskrivning av förtida inlösenhändelser
finns i prospektet i ETC-värdepapperens huvudvillkor.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Lägre risk
1

Var uppmärksam på valutarisker.

Högre risk
2

3

4

5

6

7

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 7 år.
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in i
ett tidigt skede, och du kan få tillbaka mindre. Det kan
hända att det är svårt att sälja eller avsluta din produkt
eller att du måste sälja eller avsluta till ett pris som
väsentligt påverkar 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 denna
produkt som 4 av 7, vilket utgör en medelriskklass. Här bedöms de
eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå
och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.
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Om du får betalningar i en annan valuta, kommer den slutliga avkastning du
får bero på växelkursen mellan de två valutorna. Riskindikatorn som visas tar
inte hänsyn till denna risk. Om vi inte kan betala vad vi är skyldiga dig kan du
förlora hela din investering.
Du kan förlora en del av eller hela din investering. Riskkategorin som visas
är inte garanterad och kan ändras med tiden. Den lägsta kategorin innebär
inte riskfrihet. ETC-värdepapperets värde beror på hur priset på den
underliggande metallen reagerar på långsiktiga ekonomiska faktorer eller
nedgångar. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida
marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
Om vi inte kan betala vad vi är skyldiga dig kan du förlora hela din
investering.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? (fortsättning)
Resultatscenarier
Investering = €10.000,00
Scenarier
Påfrestningsscenario
Vad du kan tänkas få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning per år %

1 år

4 år

7 år*

€4.603,39

€3.337,43

€2.185,25

-53,97

-23,99

-19,53

€7.158,72

€4.331,13

€2.863,61

-28,41

-18,88

-16,36

€9.191,28

€7.144,12

€5.552,93

-8,09

-8,06

-8,06

€11.814,19

€11.797,35

€10.779,96

18,14

4,22

1,08

Ogynnsamt scenario
Vad du kan tänkas få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning per år %
Måttligt scenario
Vad du kan tänkas få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning per år %
Fördelaktigt scenario
Vad du kan tänkas få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig avkastning per år %
*rekommenderad innehavstid

Denna tabell visar hur mycket pengar du kan tänkas få tillbaka under följande 7 år, enligt olika scenarier, förutsatt att du
investerar €10.000,00.
Denna tabell illustrerar hur din investering kan utvecklas. Du kan jämföra dem med andra produkter.
De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserat på belägg för hur värdet av denna
investering tidigare varierat och är ingen exakt indikator. Vad du får tillbaka beror på hur marknaden utvecklas och hur
länge du behåller produkten.
Påfrestningsscenariot visar hur mycket du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en
situation där vi inte kan betala dig.
Om du köper denna produkt innebär det att du tror att det underliggande priset kommer att stiga.
De siffror som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader du betalar till din
rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om DB ETC plc inte kan göra några utbetalningar?
Om vi inte betalar när vi ska, kan förvaltaren (Deutsche Trustee Company Limited) göra anspråk på säkerheten
bestående av det platina som förvaras hos förvaringsinstitutet. När förvaltaren har gjort anspråk på säkerheten kan
motsvarande platina säljas. Behållningen från denna försäljning används för att betala dig enligt ETC-värdepapperen.
Behållningen från en sådan försäljning är eventuellt inte tillräcklig för att täcka alla belopp du har rätt till enligt ETCvärdepapperen. Produkten är ett skuldinstrument och täcks därmed inte av insättningsgarantin.

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 tillkommande kostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över tre olika innehavstider. De totala
kostnaderna omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar €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.
Investeringsscenarier
Om du löser in efter 1 år
Om du löser in efter 4 år
Om du löser in efter 7 år*
€10.000,00
Total kostnad
68,93
244,17
380,38
Effekt på avkastning (RIY)
0,75%
0,75%
0,75%
per år
*rekommenderad innehavstid
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Vilka är kostnaderna? (fortsättning)
Kostnadernas sammansättning
Nedanstående tabell visar:
- inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i sluten av den
rekommenderade innehavstiden,
- vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Engångskostnader
Teckningskostnader %

0,00

Effekten av kostnader du betalar när du inleder din
investering.

Inlösenkostnader %

0,00

Effekten av kostnader för att avsluta investeringen när den
löper ut.

Kostnader för portföljtransaktioner %

0,00

Effekten av de kostnader som vi betalar vid köp och
försäljning av produktens underliggande investeringar.

Övriga årliga avgifter %

0,75

Effekten av de kostnader som vi tar ut varje år för att
förvalta dina investeringar.

Resultatrelaterade avgifter %

0,00

Effekten av den resultatrelaterade avgiften.

Carried interest %

0,00

Effekten av carried interest.

Årliga kostnader

Tillkommande kostnader

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Minsta rekommenderade innehavstid: 7år
Denna produkt har ingen minsta innehavsperiod men är avsedd för långsiktiga investeringar. Produkten kan dock
avslutas tidigare (se ”Vad innebär produkten?” ovan) och kan också säljas på andrahandsmarknaden.

Hur kan jag klaga?
Klagomål om personen som rådgivit dig gällande produkten eller som sålde dig produkten riktas till personen ifråga.
Klagomål om produkten eller producenten av produktens bör riktas till följande adress:

Postadress:
Xtrackers ETC Team
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB

E-post:

xtrackers@dws.com

Vi behandlar din begäran och återkommer till dig så snart som möjligt. En sammanfattning av våra rutiner vid klagomål
tillhandahålls kostnadsfritt på webben på www.etc.dws.com.

Övrig relevant information
Mer information om ETC-värdepapperens emittent, till exempel prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna,
tillhandahålls kostnadsfritt på webben på www.etc.dws.com. Dessa dokument tillhandahålls på engelska. Mer information
om ETC-värdepapperen finns i prospektet, som tillhandahålls på www.etc.dws.com.
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