
Nøkkelinformasjonsdokument
("KID")
Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen
er lovpålagt og har som formål å hjelpe deg med å forstå dette produktets natur, risiko, kostnader, potensielle gevinster og tap og skal hjelpe
deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produktet

Produktnavn XetraGold Bearer Notes
Produkt-ID-er ISIN: DE000A0S9GB0 | WKN: A0S9GB
Produsent Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germany. PRIIP produsenten er

også utstederen av produktet.
www.xetra-gold.com/en/contact eller ring + 49 69 211 11670 for mer informasjon.

Produsentens tilsynsmyndighet Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Tyskland, er ansvarlig for å føre tilsyn med PRIIP-produsenten i
forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

Dato og klokkeslett for produksjon
av KID

26.05.2023 03:30

Du er i ferd med å kjøpe et komplisert produkt som kan være vanskelig å forstå.

1. Hva slags produkt er dette?
Type En ihendehaverobligasjon underlagt tysk rett

Termin

Mål
(Termer som vises i fet
skrift i denne delen er
beskrevet mer detaljert i
tabellen nedenfor.)

Produktet har ingen bindingstid og kan brukes av investoren eller sies opp av utstederen.
Produktet er utformet for å gi deg, for hvert produkt du holder, levering av ett gram gull i tilfelle du utøver
innløsningsrettigheten.
Utøvelse av innløsningsrettigheten: Du kan i løpet av produktets levetid terminere produktet (avhengig av visse begrensninger
i tilfelle utstederen har terminert produktet tidligere) og be om levering av ett gram gull på den aktuelle innløsningsdatoen
for hvert produkt du holder. Hvis du, av en hvilken som helst juridisk grunn, er forhindret fra å motta levering av gull, kan
du velge å motta en kontantbetaling i EUR på den aktuelle innløsningsdatoen i stedet. For hvert produkt du holder,
vil kontantbetalingen tilsvare referanseprisen på gull på utøvelsesdagen omgjort til EUR per gram ved EUR/USD
vekslingskursen. I tillegg kan du selge produktet gjennom børsen der produktet er notert eller utenom børsen.
Terminering av utsteder: Utstederen har rett til å terminere produktet i løpet av termineringsperioden (for innløsning på
den tidlige innløsningsdatoen) ved å varsle deg senest 31. januar i det aktuelle året (forutsatt at på den 31. desember
i foregående år, er færre enn 10 000 000 produkter utestående). Hvis utsteder terminerer produktet, kan du likevel
utøve din innløsningsrett, som beskrevet ovenfor, opp til, og inkludert, 26 mai samme år. Hvis du ikke gyldig utøver
innløsningsrettigheten på eller før denne datoen, vil du motta en kontantbetaling i EUR på den 29. mai samme år. For hvert
produkt du holder, vil kontantbetalingen tilsvare referanseprisen på gull på beregningsdagen omregnet til EUR per gram ved
vekslingskursen EUR/USD.
.

Underliggende Gull Referansekilde London Bullion Market Association
(LBMA)

Underliggende marked Edelt metall Leveringspunkt En bank du utpeker til utsteder i
eller utenfor Forbundsrepublikken
Tyskland, som er forberedt på å
akseptere mottak av gull for deg

Valutaen til produktet Euro (EUR) Referansepris av gull LBMA Gold-prisen på en fine
troy ounce gull bestemt kl. 15.00
(London-tid) i USD i henhold til
referansekilden

Valutaen til
underliggende

US dollar (USD) Termineringsrett for
utstederen

Fra 1. januar til 31. januar hvert år
(kanselleringsperioden), gitt at
færre enn 10 000 000 produkter
var utestående den 31. desember
foregående år.

Leveringskrav per
produkt

1 gram gull Tidlig innløsningsdato 29. mai hvert år

Utstedelsesdato 29 november 2007 Relevant
innløsningsdato

I tilfelle av levering: den
tiende leveringsdagen etter
utøvelsesdagen. I tilfelle av
kontant oppgjør: den andre
betalingsvirkedagen etter
utøvelsesdagen.

Investors
innløsningsrett

Ja, gjeldende. Leveringsdag Hver virkedag i Frankfurt am Main
og London og på forretningsstedet til
leveringspunktet

Handelsdag Alle virkedager i Frankfurt am Main,
Tyskland, som en referansepris
bestemmes på

Beregningsagent /
Innløsningsagent

Deutsche Bank AG
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Utøvelsesdagen Enhver virkedag der produktet
er sendt inn av Depot
banken til Deutsche Bank AG
(Innløsningsagent) og Deutsche
Bank AG mottar din opprinnelige
forespørsel om å innløse produktet
før kl. 10.00 (Frankfurt am Main
tidssone)

Betalingsvirkedag En dag (annet enn en lørdag eller
en søndag) hvor clearing systemet
og den Trans-europeiske Automated
Realtime Gross Settlement Express
Transfer System gjennomfører
betalinger

Beregningsdag To handelsdager før tidlig
innløsningsdato

.

Tiltenkt for ikke-
profesjonell investor

Produktet er beregnet for private kunder som forfølger et mål om generell aktivaøkning/ optimering av aktiva og har en middels
til langsiktig investeringshorisont. Dette produktet er et produkt for kunder med avansert kunnskap om og/eller erfaring med
finansielle produkter. Investoren er i stand til og villig til å bære tap av hele det investerte beløpet og legger ingen vekt på
kapitalbeskyttelse.

2. Hva er risikoen og hva kan jeg få i avkastning?
Risikoindikator

Lavere risiko Høyere risiko
Risikoindikatoren antar at du holder investeringen i 5 år. Den faktiske risikoen kan variere
betraktelig hvis du innløser på et tidlig tidspunkt, og du kan få tilbakebetalt et mindre beløp.

Risikoindikatoren er en veiledning med hensyn til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den
indikerer hvor sannsynlig det er at produktet vil falle i verdi på grunn av markedssvingninger, eller fordi vi ikke er i stand til å
betale deg.
Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels-høy risikoklasse.
Dette innebærer at eventuelle tap på grunnlag av fremtidig markedsutvikling er på et middels høyt nivå, og dårlige
markedsforhold vil med sannsynlighet påvirke utsteders kapasitet til å betale deg.
I tilfelle av levering av gull, kan pristap oppstå selv etter utøvelsesdagen inntil gullet er levert til leveringspunktet.
Dette produktet gir ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, hvilket betyr at du kan tape noe av eller hele
investeringen din.
Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det vi skylder, kan du tape hele det investerte beløpet.

Avkastnings-scenarier Hva du får fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Den fremtidige markedsutviklingen er usikker og
kan ikke forutsies nøyaktig.
Scenariene som vises bygger på tidligere resultater og på visse forutsetninger. Markedene kan utvikle seg helt
annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode: 5 år

Eksempel på investering: 10.000 EUR

Scenarioer Hvis du innløser etter 1 år Hvis du innløser etter 5 år
(Anbefalt eieperiode)

Minimum Det er ingen garantert minsteavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen din.
Stress-scenario Hva du kan få utbetalt etter

omkostninger
6.883 EUR 5.326 EUR

Gjennomsnittlig avkastning per år -31,17% -11,84%
Ugunstig scenario Hva du kan få utbetalt etter

omkostninger
8.506 EUR 7.402 EUR

Gjennomsnittlig avkastning per år -14,94% -5,84%
Moderat scenario Hva du kan få utbetalt etter

omkostninger
10.161 EUR 10.898 EUR

Gjennomsnittlig avkastning per år 1,61% 1,74%
Gunstig scenario Hva du kan få utbetalt etter

omkostninger
12.227 EUR 16.272 EUR

Gjennomsnittlig avkastning per år 22,27% 10,23%
.

Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer muligens ikke alle kostnader du må betale
til rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får
tilbake. Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold. Scenariene som vises representerer
mulige utfall beregnet basert på simuleringer.

3. Hva skjer hvis Deutsche Börse Commodities GmbH ikke er i stand til å betale?

Du er eksponert for insolvensrisiko, det vil si utsteders insuffisiens (underbalanse) eller illikvidetet. Utstederen er et spesialforetak. Den eneste
tilgjengelig måten for utstederen til å tilfredsstille alle leverings- eller betalingskrav som følge av produktet, vil være gullet deponert avsatt av
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spesialforetaket og dets gullleveringskrav. Dette produktet gir deg ikke noen rettigheter til deponert gull eller gulleveringskrav, som holdes utelukkende
av utsteder. Forekomsten av ulike scenarier knyttet til dette fysiske gullet og leveringskrav kan påvirke utsteders evne til å oppfylle sine forpliktelser
i henhold til produktvilkårene. Det er en risiko for at gullet og utsteders gulleveringskrav ikke vil være tilstrekkelig til å oppfylle dine leverings- eller
betalingskrav. Fullstendig tap av hele den investerte kapitalen er mulig. Produktet er en gjeldssikkerhet og er som sådan ikke dekket av noen
innskuddsgaranti.

4. Hva er kostnadene?
Personen som gir deg råd om eller selger produktet kan kreve andre kostnader. Hvis dette er tilfelle, må vedkommende informere deg om disse
kostnadene og om hvordan de påvirker investeringen din.
Kostnader over tid
Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor
lenge du beholder produktet og hvor godt produktet fungerer. Beløpene som vises her er basert på et eksempelpå investeringsbeløp og ulike mulige
investeringsperioder.
Vi har antatt følgende:

• Det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For de øvrige holdetidene har vi antatt at produktet fungerer som vist i
det moderate scenarioet.
• 10.000 EUR investeres.

Hvis du innløser etter 1 år Hvis du innløser etter 5 år

Totale kostnader 0 EUR 0 EUR
Årlige kostnadseffekter* 0,00% 0,00% per år
.

*Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år i løpet av holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du løser inn til anbefalt
holdeperiode, er gjennomsnittlig avkastning per år beregnet å være 1,74% før kostnader og 1,74% etter kostnader.
Kostnadenes sammensetning
.

Engangskostnader for tegning eller innløsning Hvis du innløser
etter 1 år

Etableringskostnader Disse kostnadene er allerede inkludert i prisen du betaler. 0 EUR
Avviklingskostnader* Disse kostnadene er allerede inkludert i prisen du mottar og oppstår kun hvis du avslutter før

forfallsdatoen. Hvis du beholder produktet til forfallsdatoen, oppstår ingen utgangskostnader.
0 EUR

.

* Hvis du, av en hvilken som helst juridisk grunn, er forhindret fra å motta levering av gull, har du rett til å motta en kontant betaling i EUR, i så fall
påløper kostnader pålydende EUR 0,02 per produkt.

5. Hvor lenge bør jeg holde investeringen og kan jeg ta penger ut tidlig?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år
Den gjennomsnittlige investor har denne type produkt i gjennomsnittet rundt 5 år. Indikasjonen på denne perioden kan bare forbedre
sammenlignbarheten med andre investeringsprodukter uten en fastsatt varighet.
I tillegg til å selge produktet gjennom børsen der produktet er notert eller utenom børsen, kan du utøve innløsningsretten på bestemte datoer ved
å overgi produktet og levere et varsel om innløsning til Innløsningsagenten. Du må instruere din depotbank, som er ansvarlig for rekkefølgen av
overføringen av de angitte produktene. Ved effektiv utøvelse av innløsningsretten vil du motta ett gram gull som beskrevet i mer detalj under "1. Hva er
dette produktet?" ovenfor.
Produktet har som mål å gi deg avkastningen beskrevet i «1. Hva slags produkt er dette?» ovenfor.
.

Børsnotering Frankfurt Børs – regulert marked Siste handelsdag på børs 1 handelsdag på børsen før den tidlige
innløsningsdatoen ved terminering fra
utstederen

Minste omsettelige enhet 1 produkt Pristilbud Kurs per enhet
.

I uvanlige markedssituasjoner, eller ved tekniske feil/forstyrrelser, kan kjøp og/eller salg av produktet bli midlertidig forhindret og/eller suspendert og kan
i det hele tatt ikke være mulig.

6. Hvordan kan jeg klage?
Enhver klage angående personen som gir råd om eller selger produktet, sendes direkte til denne pe
Enhver klage angående produktet eller utsteders handlemåte vedrørende dette produktet, kan sendes skriftlig (f. eks per brev eller e-post) til utstederen
på følgende adresse: Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germany, eller via e-post til: xetra-gold@deutsche-
boerse.com eller på følgende nettsted: www.xetra-gold.com/en/contact

7. Annen relevant informasjon
Eventuell tilleggsdokumentasjon relatert til produktet, og spesielt prospektet og eventuelle tillegg til dette er publisert på utstederens nettside www.xetra-
gold.com/downloads, i samsvar med relevante juridiske krav. Disse dokumentene er også tilgjengelig gratis fraDeutsche Börse Commodities GmbH,
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Germany. Du burde konsultere disse dokumentene for mer detaljert informasjon, spesielt om strukturen og
risikoene knyttet til en investering i produktet.
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