Essentiëleinformatiedocument
Doel
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. 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 begrijpen en u te
helpen het met andere producten te vergelijken.
Product
Naam van het product
Product code
PRIIP ontwikkelaar

Xetra-Gold® Obligaties aan toonder
ISIN: DE000A0S9GB0
Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Duitsland. De PRIIP ontwikkelaar is de
uitgevende instelling van het product.
www.xetra-gold.com/en/contact of bel + 49 69 211 11670 voor meer informatie.

Bevoegde autoriteit van de PRIIP
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
ontwikkelaar
Datum en tijd van productie van het 15.09.2019 23:00
Essentiële-informatiedocument

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

1. Wat is dit voor een product?
Soort

Obligatie aan toonder uitgegeven onder Duits recht

Doelstellingen

Het product is ontworpen om u, voor elk product dat u in uw bezit heeft, een gram goud te leveren in het geval van de uitoefening van
uw recht. Het product heeft geen vaste looptijd.

(Voorwaarden die
vetgedrukt weergegeven
worden in deze sectie
hieronder worden in meer
detail beschreven in de
tabel(len) hieronder.)

Uitoefening door u: U kunt op elk moment gedurende de looptijd van het product (indien de uitgevende instelling het product
voorafgaand heeft beëindigd, is het onderworpen aan bepaalde beperkingen), het product te beëindigen en de levering van één gram
goud te verzoeken voor elk product dat u in uw bezit heeft op de relevante aflossingsdatum. Indien u, vanwege een juridische reden,
niet in staat bent tot het in ontvangst nemen van het goud, kunt u in de plaats daarvan kiezen om een betaling in contanten in EUR te
ontvangen op de relevante aflossingsdatum. Voor elk product dat u in uw bezit heeft zal de betaling in contanten gelijk zijn aan de
referentieprijs van goud op de uitoefeningsdatum omgezet in EUR per gram aan de hand van de EUR/USD-wisselkoers. Bovendien
heeft u het recht om het product te verkopen via de beurs waarop het product is genoteerd of om het buiten de beurs te verkopen.
Beëindiging door de uitgevende instelling: De uitgevende instelling heeft het recht om het product te beëindigen gedurende de
annuleringsperiode (voor aflossing op de vervroegde aflossingsdatum) door middel van kennisgeving aan u ten laatste op 31
januari van het relevante jaar (mits op 31 december van het voorgaande jaar minder dan 10.000.000 producten uitstonden). Indien de
uitgevende instelling het product beëindigt, kunt u uw recht tot beëindiging van het product zoals hierboven beschreven nog uitoefenen
tot en met 26 mei van datzelfde jaar. Indien u dit recht niet rechtsgeldig uitoefent op of vóór deze datum dan zal u op 29 mei van
hetzelfde jaar een betaling in contanten in EUR ontvangen. Voor elk product dat u in uw bezit heeft zal de contante betaling gelijk zijn
aan de referentieprijs van goud op de berekeningdag omgezet in EUR per gram aan de hand van de EUR/USD-wisselkoers.
.

Onderliggende waarde

Goud

Onderliggende markt

Edel metaal

Leveringspunt

Een bank, door u aan de uitgevende
instelling aangegeven, binnen of buiten
de Federale Republiek van Duitsland,
die bereid is tot de ontvangst van het
goud voor uw rekening

Product valuta

Euro (EUR)

Referentieprijs

De LBMA Goud prijs van een troy ons
fijn goud zoals vastgesteld om 15u
(Londen tijd) in USD overeenkomstig
de referentiebron

Onderliggende valuta

Amerikaanse Dollar (USD)

Beëindigingsrecht van Van 1 januari tot 31 januari in elk jaar
de uitgevende instelling (beëindigingsperiode), mits op 31
december van het voorgaande jaar
minder dan 10.000.000 producten
uitstonden

Leveringsclaim per
product

1 gram goud

Vervroegde
aflossingsdatum

29 mei van elk jaar

Uitgiftedatum

29 november 2007

Relevante
aflossingsdatum

In het geval van levering: de 10de
leveringsdag volgend op de
uitoefeningsdatum. In het geval
van een contante afwikkeling: de 2de
betalingswerkdag volgend op de
uitoefeningsdatum.

Uitoefeningsrecht van
de investeerder

Van toepassing

Leveringsdatum

Elke werkdag in Frankfurt am Main en
London en op de handelslocatie van
het leveringspunt

Handelsdag

Elke werkdag in Frankfurt am Main,
Duitsland waarop een referentieprijs
wordt bepaald

Berekeningsagent /
Aflossingsagent

Deutsche Bank AG

Uitoefeningsdatum

Elke werkdag waarop het product is
ingediend door de depot houdende
bank bij Deutsche Bank AG

Betalingswerkdag

Een dag (anders dan een zaterdag of
zondag) waarop het clearingsysteem
en het Trans-European Automated

London Bullion Market Association
(LBMA)
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(Aflossingsagent) en Deutsche Bank
AG uw origineel verzoek tot uitoefening
van het product voor 10u (Frankfurt
tijd) ontvangt
Berekeningsdag

Real-time Gross Settlement Express
Transfer System betalingen vereffenen

Twee handelsdagen voor de
vervroegde aflossingsdatum

.

Retailbelegger op wie Het product is bestemd voor Retailbeleggers die een doelstelling van algemene vermogensopbouw/ vermogensoptimalisatie nastreven
het priip wordt gericht en een middellange tot lange investeringshorizon hebben. Dit product is een product voor cliënten met een gevorderde kennis van

financiële producten en/of ervaring hebben met financiële producten. De investeerder kan verliezen dragen die kunnen oplopen tot een
totaal verlies van het geïnvesteerd kapitaal en hecht geen belang aan kapitaalsbescherming. In de risico- en rendementsanalyse wordt
dit product in de risicoklasse 5 op een schaal van 1 (zeer veilig, zeer lage tot lage opbrengst) tot en met 7 (zeer risicovolle, hoogste
opbrengst) geplaatst.

2. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
Risico-indicator

Lager risico

Hoger risico
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product voor 5 jaar in uw bezit houdt. Het
daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u het product in een vroeg stadium verkoopt en u kunt als
gevolg daarvan minder terugkrijgen.

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 dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7, dat is een gemiddeld-hoge risicoklasse.
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestatie worden geschat als gemiddeld-hoog en dat zwakke
marktomstandigheden waarschijnlijk een weerslag zullen hebben op de mogelijkheid van de uitgevende instelling om u te betalen.
In het geval van een levering van goud kunnen prijsverliezen zelfs na de uitoefeningsdatum plaatsvinden en dit tot het goud is
afgeleverd op uw leveringspunt.
Dit product bevat geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen, waardoor u uw investering gedeeltelijk of volledig kunt
verliezen.
Indien wij u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is kunt u uw volledige investering verliezen.

Prestatie scenario's

Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn slechts een
indicatie van enkele van de mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan lager zijn.
Belegging: 10.000 EUR
Scenario's

1 jaar

3 jaar

5 jaar
(Aanbevolen
periode van bezit)

Stressscenario

Ongunstig scenario

Gematigd scenario

Gunstig scenario

Wat u kunt terugkrijgen
na kosten
Gemiddeld rendement per
jaar

6.513,38 EUR

4.561,14 EUR

3.570,90 EUR

-34,87%

-23,02%

-18,61%

Wat u kunt terugkrijgen
na kosten
Gemiddeld rendement per
jaar

8.191,49 EUR

7.014,03 EUR

6.276,41 EUR

-18,09%

-11,15%

-8,89%

Wat u kunt terugkrijgen
na kosten
Gemiddeld rendement per
jaar

9.909,74 EUR

9.704,36 EUR

9.513,42 EUR

-0,90%

-1,00%

-0,99%

Wat u kunt terugkrijgen
na kosten
Gemiddeld rendement per
jaar

11.964,90 EUR

13.466,77 EUR

14.351,62 EUR

19,65%

10,43%

7,49%

.

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR inlegt.
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 het product in uw bezit houdt.
Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden en houdt geen rekening met het scenario
waarin wij niet in staat zijn u te betalen.
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.

3. Wat gebeurt er als Deutsche Börse Commodities GmbH niet kan uitbetalen?
U bent blootgesteld aan insolventierisico, i.e. te hoge schuldgraad of illiquiditeit van de uitgevende instelling. De uitgevende instelling is een ‘special purpose
entity’. De enige middelen die de uitgevende instelling ter beschikking heeft om aan alle leverings- of betalingsverplichtingen die uit het product voortvloeien te
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voldoen zal het goud zijn dat bij haar is gedeponeerd en haar leveringsaanspraken op het goud. Dit product geeft u geen rechten met betrekking tot dergelijk
gedeponeerd goud of dergelijke leveringsaanspraken op goud, die enkel de uitgevende instelling toekomen. De verschillende scenario’s, die kunnen plaatsvinden
met betrekking tot het goud en de leveringsaanspraken op het goud, kunnen ertoe leiden dat de uitgevende instelling mogelijk niet aan haar verplichtingen kan
voldoen onder de voorwaarden van het product. Het risico bestaat dat het goud en de leveringsaanspraken op het goud van de uitgevende instelling onvoldoende
zullen zijn om aan uw leverings- of betalingsaanspraken te voldoen. Een volledig verlies van het door u geïnvesteerde kapitaal is mogelijk. Het product is een
schuldinstrument en wordt niet gedekt door een compensatie- of waarborgregeling voor beleggers.

4. Wat zijn de kosten?
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
éénmalige en lopende kosten.
De bedragen die hier zijn gegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. De tabel gaat ervan uit dat u EUR
10.000 investeert. De cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

Kosten in de loop van Belegging: 10.000 EUR
de tijd
Scenario's

Indien u verkoopt na 1 jaar

Indien u verkoopt na 3 jaar

Indien u verkoopt aan het
einde van de aanbevolen
periode van bezit

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00%

0,00%

0,00%

Totale kosten
Effect op rendement (RIY) per
jaar
.

De persoon die u adviseert over het product of u het product verkoopt kan u andere kosten in rekening brengen. Indien dit het geval is
zal deze persoon u informeren over deze kosten en u tonen wat het effect van die kosten op uw investering in de loop van de tijd zal
zijn.

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 einde van de
aanbevolen periode van bezit.

-

De betekenis van de verschillende kostencategorieën

.

Onderstaande tabel geeft het effect op het rendement per jaar weer.
Eenmalige kosten

Lopende kosten

Instapkosten

0,00%

Het effect van de reeds in de prijs
opgenomen kosten.

Uitstapkosten*

0,00%

Het effect van de uitstapkosten
wanneer uw belegging vervalt.

Portefeuilletransactiekosten

0,00%

Het effect van de kosten als
wij onderliggende beleggingen
voor het product aankopen of
verkopen.

Andere lopende kosten

0,00%

Het effect van de kosten die wij
elk jaar inhouden voor het beheer
van uw beleggingen.

.

*Indien u, vanwege een juridische reden, niet in staat bent om de levering van goud te ontvangen, heeft u recht op het ontvangen van
een betaling in contanten in EUR, in welk geval uitstapkosten EUR 0,02 per product aangerekend zullen worden.

5. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?
Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar
De gemiddelde investeerder houdt dit soort product in zijn bezit voor circa 5 jaar. De indicatie van deze periode vergroot alleen de vergelijkbaarheid met andere
investeringsproducten zonder vaste looptijd.
Naast de mogelijkheden om het product via de beurs, waarop het product is genoteerd, of buiten de beurs te verkopen, kunt u het product op bepaalde datums
uitoefenen door het product en een kennisgeving af te geven aan de Aflossingsagent. U dient uw depot houdende bank, die verantwoordelijk is voor de opdracht
van de overdracht van de specifieke producten, instructies te geven. Bij een effectieve uitoefening zal u één gram goud zoals hierboven beschreven onder “1. Wat
is dit product?” ontvangen.
.

Beursnotering

Frankfurt Stock Exchange - Gereglementeerde
Markt

Laatste beurshandelsdag

1 beurshandelsdag voor de vervroegde
aflossingsdatum in het geval van beëindiging
door de uitgevende instelling

Minimum verhandelbare
eenheid

1 product

Quotering

Unit quotering

.

In ongewone markomstandigheden of in het geval van technische fouten/storingen kan de aankoop en/of verkoop van het product tijdelijk verhinderd en/of
geschorst zijn en helemaal onmogelijk zijn.

6. Hoe kan ik een klacht indienen?
Ledere klacht met betrekking tot de persoon die u adviseert over het product of u het product verkoopt, kunnen rechtstreeks ingediend worden bij die persoon via
hun website.
Ledere klacht met betrekking tot het product of het gedrag van de uitgevende instelling van dit product kan schriftelijk geadresseerd (bv. via brief of email) worden
aan: Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Duitsland of per email naar: xetra-gold@deutsche-boerse.com of op de
volgende website: www.xetra-gold.com/en/contact.

7. Andere nuttige informatie
Elke aanvullende documentatie in verband met het product en in het bijzonder het prospectus en mogelijke bijlagen worden op de volgende www.xetra-gold.com/
en/contact gepubliceerd, overeenkomstig de relevante wettelijke verplichtingen. Deze documenten zijn tevens kosteloos beschikbaar op Deutsche Börse
Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Duitsland. Om meer informatie over het product te verkrijgen, in het bijzonder details van de
structuur en de risico’s in verband met het investeren in het product dient u deze documenten te lezen.
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