
Dokument med central
information
Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er
lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at
gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt

Produktnavn XetraGold Bearer Notes
Produktidentifikatorer ISIN: DE000A0S9GB0 | WKN: A0S9GB
PRIIP-producent Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Tyskland. PRIIP-producenten er

udstederen.
www.xetra-gold.com/en/contact eller tlf. + 49 69 211 11670 for yderligere oplysninger.

PRIIP-producentens kompetente
myndighed

Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Tyskland, er ansvarlig for tilsynet med PRIIP-producenten i
forhold til dette dokument med central information.

Dato og tidspunkt for udarbejdelse
af dokumentet med central
information

26.05.2023 03:30

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

1. Hvad dette produkt drejer sig om?
Type Ihændehaverobligation underlagt tysk ret

Løbetid

Mål
(Ord skrevet med fed
skrift i dette afsnit er
nærmere beskrevet
nærmere i skemaet/-
erne nedenfor.)

Produktet har ikke en fast løbetid, men kan i løbetiden udnyttes af investor eller opsiges saf Udsteder.
Produktet er beregnet til at give dig, for hvert produkt, du ejer, levering af et gram guld i tilfælde af udnyttelse.
Udnyttelse: Du kan, i produktets løbetid, opsige produktet (dog med visse begrænsninger i tilfælde af opsigelse fra udsteders
side inden da) og anmode om levering af ét gram guld på den relevante indløsningsdato for hvert produkt, du ejer.
Hvis du af en lovmæssig grund ikke kan tage imod guld, kan du vælge i stedet at modtage kontant betaling i EUR på den
relevante indløsningsdato. For hvert produkt du ejer, vil den kontante betaling være lig referenceprisen på guld på
udnyttelsesdatoen konverteret til EUR pr. gram iht. vekselkurs EUR/USD. Derudover kan du sælge produktet via den
fondsbørs, hvor produktet er noteret, eller uden om børsen (off-exchange).
Opsigelse fra udsteders side: Udsteder er berettiget til, inden for opsigelsesperioden, at opsige produktet (til indløsning på
datoen for førtidig indløsning) ved meddelelse herom til dig senest 31. januar det pågældende år (forudsat der pr. 31.
december året før er færre end 10.000.000 udestående produkter). Hvis udstederen opsiger produktet, kan du stadig udnytte
din ret til at opsige produktet, som beskrevet ovenfor, til og med 26. maj samme år. Udnytter du ikke gyldigt og rettidigt denne
ret, vil du den 29. maj samme år modtage kontant betaling i EUR. For hvert produkt du ejer, vil den kontante betaling være lig
referenceprisen på guld på beregningsdatoen konverteret til EUR pr. gram iht. vekselkurs EUR/USD.
.

Underliggende Guld Referencekilde London Bullion Market Association
(LBMA)

Underliggende marked Ædelmetal Leveringssted En bank udpeget af dig og meddelt
til udstederen i eller uden for
Tyskland, som er villig til at modtage
guld på dine vegne

Produktets valuta Euro (EUR) Referencepris på guld LBMA's guldpris for én troy ounce
lødigt guld fastsat kl. 15:00 (London
tid) i USD iht. referencekilden

Valuta for den
underliggende valuta

US Dollar (USD) Udstederens
opsigelsesret

Fra 1. januar til 31. januar hvert år
(opsigelsesperioden), forudsat
der pr. 31. december året før er
færre end 10.000.000 udestående
produkter

Leveringskrav pr.
produkt

1 gram guld Dato for førtidig
indløsning

29. maj hvert år

Udstedelsesdato 29. november 2007 Relevant
indløsningsdato

Ved levering: Den 10. leveringsdag
efter udnyttelsesdatoen.
Ved kontantafregning: Den
2. betalingsbankdag efter
udnyttelsesdatoen.

Investors
udnyttelsesret

Gældende Leveringsdag Hver bankdag i Frankfurt am Main
og London samt på

Handelsdag Enhver bankdag i Frankfurt
am Main, Tyskland, hvor en
Referencepris fastsættes

Beregningsagent /
Indløsningsagent

Deutsche Bank AG

Udnyttelsesdato Enhver bankdag, på hvilken
produktet af depotbanken
indgives til Deutsche Bank AG
(Indløsningsagenten) og Deutsche

Betalingsbankdag En dag (som ikke er en lørdag
eller en søndag), på hvilken
clearing-systemet og The Trans-
European Automated Realtime
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Bank AG modtager original
anmodning fra dig om udnyttelse af
produktet før kl. 10:00 (Frankfurt am
Main tid)

Gross Settlement Express Transfer
System afregner betalinger

Beregningsdag To handelsdage før datoen for
førtidig indløsning

.

Påtænkt detailinvestor Produktet er påtænkt privatkunder, der forfølger en målsætning om generel aktivdannelse/aktivoptimering, og som har
en mellemlang til langsigtet investeringshorisont. Dette produkt er et produkt til kunder med avanceret viden om og/eller
erfaring med finansielle produkter. Investorenkan risikere at tabe hele deninvesterede kapital og lægger ikke vægt på
kapitalbeskyttelse.

2. Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator

Lavere risiko Højere risiko
I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den faktiske risiko
kan variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for,
at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.
Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, som er en middel-høj risikoklasse.
Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel-højt niveau, og dårlige markedsbetingelser vil
sandsynligvis påvirke udstederens evne til at betale.
I tilfælde af levering af guld vil der kunne opstå pristab selv efter udnyttelsesdatoen, indtil guldet er leveret til dit leveringssted.
Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele
din investering.
Hvis vi ikke er i stand til at betale det, vi skylder, kan du tabe hele din investering.

Resultatscenarier Det, du får ud af dette produkt, afhænger af de fremtidige markedsresultater. Den fremtidige markedsudvikling er
usikker og kan ikke forudsiges præcist.
De viste scenarier er illustrationer baseret på resultater fra tidligere og på visse antagelser. Markederne kan udvikle
sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

Eksempel på investering: 10 000 EUR

Scenarier Hvis du indløser efter 1 år Hvis du indløser efter 5 år
(Anbefalet

investeringsperiode)

Minimum Der er intet garanteret minimumsafkast.Du kan miste nogle af eller hele din investering.
Stressscenarie Hvad du kan få tilbage efter

omkostninger
6 883 EUR 5 326 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år -31,17 % -11,84 %
Ufordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter

omkostninger
8 506 EUR 7 402 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år -14,94 % -5,84 %
Moderat scenarie Hvad du kan få tilbage efter

omkostninger
10 161 EUR 10 898 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år 1,61 % 1,74 %
Fordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter

omkostninger
12 227 EUR 16 272 EUR

Gennemsnitligt afkast hvert år 22,27 % 10,23 %
.

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler
til din rådgiver eller forening ("distributor"). Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for,
hvor meget du får tilbage. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold. De viste scenarier
repræsenterer mulige resultater, der er beregnet på grundlag af simuleringer.

3. Hvad sker der, hvis Deutsche Börse Commodities GmbH ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Du er udsat for risikoen for, at udstederen ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser i forhold til produktet, f.eks. i tilfælde af insolvens (overdreven
gældsætning eller illikviditet). Udstederen er en virksomhed med særligt formål. De eneste midler, der er til rådighed for udstederen til at opfylde alle
leverings- eller betalingskrav, der udspringer af produktet, vil være det guld, som udstederen har deponeret, og udstederens krav på levering af guld.
Dette produkt giver dig ikke nogen rettigheder til sådan deponeret guld eller guldleveringskrav, idet disse rettigheder udelukkende tilkommer udstederen.
Forekomsten af forskellige scenarier relateret til dette fysiske guld og leveringskravene kan påvirke udsteders evne til at opfylde sine forpligtelser
i henhold til produktbetingelserne. Der er risiko for, at guldet og udstederens krav på levering af guld ikke vil være tilstrækkelige til at opfylde dine
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leverings- eller betalingskrav. Et tab af hele din investerede kapital er muligt. Produktet er et gældsinstrument og som sådan ikke omfattet af nogen
garantiordning.

4. Hvilke omkostninger er der?
Den person, der rådgiver dig eller sælger dig dette produkt, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om
disse omkostninger og om, hvordan din investering påvirkes hera
Omkostninger over tid
Tabellerne viser de beløb, dertages fra din investeringtil at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af hvor meget du investerer,
hvor længe du holder produktet og hvor godt produktet klarer sig. Beløbene vist her er illustrationer baseret på et eksempel investeringsbeløb og
forskellige mulige investeringsperioder.
Vi har antaget:

• I det første år du ville få det beløb tilbage, du har investeret (0 % årligt afkast). For de øvrige holdeperioder har vi antaget, at produktet fungerer
som vist i det moderate scenarie.
• 10 000 EUR er investeret

Hvis du indløser efter 1 år Hvis du indløser efter 5 år

Samlede omkostninger 0 EUR 0 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens* 0,00 % 0,00 % Hvert år
.

*Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved indløser i forbindelse med
den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 1,74 % før omkostninger og 1,74 % efter omkostninger.
Omkostningernes sammensætning
.

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit Hvis du indløser
efter 1 år

OprettelsesomkostningerDisse omkostninger indgår allerede i den pris, som du betaler. 0 EUR
Exitomkostninger* 0 EUR
.

*Hvis du af lovlig årsag ikke kan tage imod guld, har du ret til i stedet at modtage kontant betaling i EUR. I så fald vil der være exit-omkostninger på EUR
0,02 pr. produkt.

5. Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år
Den gennemsnitlige investor beholder produkter af denne type i ca. 5år. Denne oplysning gør det nemmere for dig at sammenligne produktet med andre
investeringsprodukter uden fast løbetid.
Ud over at sælge produktet via den fondsbørs, hvor produktet er noteret, eller uden om børsen (off-exchange), kan du udnytte produktet på nærmere
anførte datoer ved at indlevere produktet og afgive meddelelse om udnyttelse til Indløsningsagenten. Du skal instruere din depotbank, som er ansvarlig
for ordren om overdragelse af de anførte produkter. Efter gyldig udnyttelse vil du modtage 1 gram guld, som nærmere beskrevet i "1. Hvad dette produkt
drejer sig om" ovenfor.
Produktet har til hensigt at give dig afkastet beskrevet under "1. Hvad dette produkt drejer sig om" ovenfor.
.

Fondsbørs Frankfurt Stock Exchange - reguleret
marked

Sidste børshandelsdag 1 børshandelsdag før datoen for førtidig
indløsning i tilfælde af opsigelse fra
udstederens side

Mininumums
handelsstørrelse

1 produkt Prisnotering Enhedsnotering

.

I usædvanlige markedssituationer, eller i tilfælde af tekniske fejl/forstyrrelser, kan køb og/eller salg af produktet være midlertidigt lukket eller suspenderet
eller slet ikke muligt.

6. Hvordan kan jeg klage?
Klager over den person, der har rådgivet dig om eller solgt dig produktet, kan indgives direkte til den pågældende via dennes website.
Klager over produktet eller over udstederen af produktet kan indgives skriftligt (dvs. pr. brev eller mail) til følgende adresse: Deutsche Börse
Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Tyskland, pr. mail to: xetra-gold@deutsche-boerse.com eller på følgende website:
www.xetra-gold.com/en/contact.

7. Anden relevant information
Eventuel yderligere dokumentation vedrørende produktet og særligt prospektet med eventuelle tillæg offentliggøres på udstederens websitewww.xetra-
gold.com/downloads, i overensstemmelse med gældende lovkrav. Dokumenterne kan også rekvireres gratis hos Deutsche Börse Commodities
GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Tyskland. Du anbefales at læse disse dokumenter for at få nærmere oplysninger, herunder særligt om
produktets struktur og de risici, der er forbundet med investering i produktet.
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