Dokument s klíčovými informacemi („KID“)
Leverage Shares plc
2x cenné papíry NVIDIA ETP
Účel
Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Informace jsou
vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, možným ziskům a ztrátám tohoto produktu
a pomohly vám s jeho porovnáním s jinými produkty.
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Co je tento produkt?
Typ:

Cenné papíry zajištěné aktivy obchodované na burze.

Cíl a klíčové body:

Cílem tohoto produktu je poskytnout dvojnásobnou hodnotu denního výkonu akcií společnosti NVIDIA
Corporation Cenné papíry ETP se snaží sledovat index NYSE Leveraged 2x NVDA (dále Index), který
poskytuje expozici dvojnásobku denního výkonu akcií společnosti NVIDIA Corporation (Komponentní
cenný papír). Expozice cenných papírů ETP pro Komponentní cenný papír je schopna vydat dvojnásobek
návratnosti (zisku nebo ztráty) komponentního cenného papíru na denní bázi, po odečtení poplatků a výdajů.
Pokud například komponentní cenný papír vzroste o 1 % za den, potom se předpokládá, že ETP (a index,
který se ho pokouší sledovat) vzroste o 2 %. Avšak pokud komponentní cenný papír spadne o 1 % za den,
potom se očekává, že ETP (a Index, který se jej pokouší sledovat) spadne o 2 %. V obou případech jsou
vyloučeny poplatky a náklady na financování.
Platební povinnosti emitenta, pokud jde o každou sérii cenných papírů ETP budou financovány prodejem
komponentních cenných papírů držených na maržovém účtu (dále maržový účet) společně s jakoukoli
hotovostí přijatou čas od času, pokud jde o komponentní cenné papíry (například formou dividend). Každá
série cenných papírů ETP je kolateralizována částkou komponentního cenného papíru platného indexu, ke
kterému přísluší určitá série cenných papírů ETP (kolaterální aktiva).
Držení tohoto produktu po dobu delší, než jeden den bude mít pravděpodobně za následek návratnost, která
se liší od dvojnásobku návratnosti komponentního cenného papíru během této periody držení. Tento rozdíl,
nazvaný „Kombinovaný efekt“, je způsoben každodenním vyvažováním produktu a je zvětšován zvyšováním
pákového efektu a delší dobou držení. Kombinování může mít pozitivní nebo negativní dopad na návratnost
produktu, ale mívá negativní dopad, čím větší je volatilita komponentního cenného papíru.
Tento produkt můžete obchodovat na londýnské burze cenných papírů dle vlastního uvážení. Můžete si
zvolit prodej vašich cenných papírů ETP před jejich splatností v souladu s vašimi investičními cíli. Měli byste
si být vědomi toho, že cenné papíry ETP nemusí být prodávány snadno a hodnota cenných papírů ETP
může být podstatně nižší než cena, kterou jste za ně zaplatili. Cenné papíry ETP jsou neúročené a nejsou
z principu chráněny a můžete proto přijít o některé nebo všechny vaše investice.
Tato řada cenných papírů ETP má plánovaný termín splatnosti 5. prosince 2067.
Cenné papíry ETP mohou být splaceny před plánovaným datem splatnosti, pokud: (1) emitent vykoupí
veškeré cenné papíry ETC v sérii následující po písemném oznámení ve lhůtě pěti kalendářních dnů;
(2) zvolíte volitelně možnost dobrovolného vykoupení celého nebo části vašeho podílu v cenných papírech
ETP; (3) nastane událost selhání; nebo (4) vyskytne se povinné vykoupení. Podrobný popis událostí
předčasného odkoupení naleznete v prospektu v části Pravidla a podmínky cenných papírů ETP.

Zamýšlený prodej
investor:

Cenné papíry ETP jsou určeny pro sofistikované investory, kteří (i) jsou schopni sledovat své investice do
cenných papírů ETP pravidelně (během dne); (ii) pochopit rizika složených denních výnosů a zvýšené riziko
investic do produktů s pákovým efektem; a (iii) si mohou dovolit riskovat ztrátu své investice .

Jaké jsou rizika a co mohu získat na oplátku?
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Nižší riziko
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Vyšší riziko

Indikátor rizika
Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem k úrovni rizika
tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty.
Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt ztratí
peněžní hodnotu z důvodu pohybů na trzích.
Tento produkt jsme klasifikovali jako třídu 6 ze 7, což
je třída vysokého rizika.
To klasifikuje potenciální volatilitu z budoucí výkonnosti
na vysoké úrovni a špatné tržní podmínky
pravděpodobně ovlivní kapacitu pro to, abyste získali
pozitivní návratnost investice.

Ukazatel rizika předpokládá, že budete držet vaši
investici po dobu 1 dne. Skutečné riziko se může
výrazně lišit, pokud držíte svou investici po delší časový
horizont, můžete ztratit vaši investici. Možná nebudete
schopni prodávat svou investici snadno, nebo ji budete
muset prodávat za cenu, která významně ovlivní to, kolik
se vám vrátí zpět.
Hodnota zabezpečení ETP závisí na ceně akcií, která reaguje na ekonomické faktory nebo klesá po delší dobu.
Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucím tržním výkonem, tudíž byste mohli ztratit některé nebo všechny své
investice.
Scénáře

Jeden (1) den
(doporučená doba držení)

Scénáře
Stresový scénář

Co byste mohli získat zpět po nákladech

$

8 706
-12,94 %
$
9 596
-4,04 %
$
10 055
0,55 %
$
10 550
5,50 %

Průměrná návratnost každý rok
Nepříznivý scénář

Co byste mohli získat zpět po nákladech
Průměrná návratnost každý rok

Mírný scénář

Co byste mohli získat zpět po nákladech
Průměrná návratnost každý rok

Příznivý scénář

Co byste mohli získat zpět po nákladech
Průměrná návratnost každý rok

Tato tabulka zobrazuje peníze, které byste mohli získat zpět za doporučené období držení, za různých scénářů za předpokladu,
že investujete 10 000 dolarů.
Zobrazené scénáře ukazují, jak může vaše investice fungovat. Můžete je porovnávat se scénáři jiných produktů.
Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založené na důkazech z minulosti a nejsou přesným ukazatelem.
To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak funguje trh a jak dlouho investujete.
Stresový scénář ukazuje, co můžete získat zpět v extrémních tržních podmínkách.
Uvedené údaje zahrnují všechny náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte Vašemu
poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, což může také ovlivnit, kolik se vám vrátí zpět.

Co se stane, pokud společnost Leverage Shares plc nebude moci vyplácet?
Pokud se nám nepodaří provést platbu v době splatnosti, správce (Link Corporate Trustees (UK) Limited) může vymáhat cenné
papíry přes kolaterální aktiva. Poté, co správce vymohl cenné papíry, může prodávat kolaterální aktiva a využívat výnosy z tohoto
prodeje k zaplacení dlužné částky v rámci cenných papírů ETP. Výtěžek z takového prodeje nemusí být dostatečný k pokrytí všech
částek, které Vám byly dluženy v rámci cenných papírů ETP.

Jaké jsou náklady?
Náklady v průběhu času
Snížení výnosu (RIY) ukazuje dopad, který mohou mít celkové výdaje na návratnost investic. Celkové náklady berou v úvahu
jednorázové, probíhající a vedlejší náklady.
Zde uvedené částky představují kumulativní náklady samotného produktu pro tři různá období držení za předpokladu, že
investujete 10 000 dolarů. Údaje jsou odhady a v budoucnu se mohou změnit.
Osoba, která vám prodává produkt nebo která vám ohledně tohoto produktu radí, vám může účtovat další náklady. Pokud ano,
tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a ukáže vám, jaký dopad budou mít vaše náklady na vaši investici v
průběhu času.
Investice 10 000

Pokud po 1 roce inkasujete peníze

Celkové náklady

$198
1,98 %

Dopad na návratnost (RIY) za rok

Složení nákladů
Tabulka níže ukazuje:
* Každoroční dopad různých typů nákladů na návratnost investic, které byste mohli získat na konci doporučeného období držení.
* Co znamenají různé kategorie nákladů.
Vstupní náklady

0,00 %

Vliv nákladů, které zaplatíte při zadávání investice – např.
Stamp Duty @ 0,50 %.

Výstupní náklady

0,00 %

Dopad nákladů na ukončení vaší investice.

Náklady na transakce
portfolia

0,00 %

Dopad nákladů na manažera portfolia nakupujícího a prodávajícího
podkladové investice do portfolia společnosti.

Další probíhající náklady

1,75 %

Dopad výdajů nezbytně vzniklých při provozování společnosti.
To zahrnuje roční poplatek za správu vyplácený Arrangerovi a náklady
na použitý pohon.

Poplatek za výkon

0,00 %

Není žádný poplatek za výkon.

Nosné úroky

0,00 %

Nejsou zde žádné nosné úroky.

Jednorázové náklady

Probíhající náklady

Vedlejší náklady

Jak dlouho mám držet investice a mohu brzy vybrat mé peníze zpět?
Doporučená minimální doba držení:

1 den

Doporučená doba držení: Jeden (1) den. Držení tohoto produktu déle, než jeden den bude pravděpodobně mít za následek
návratnost, která se bude lišit od dvojnásobku návratnosti indexu během této doby držení. Kombinující efekt může mít pozitivní
nebo negativní dopad na návratnost produktu, ale mívá negativní dopad, čím vyšší je volatilita indexu.

Jak mohu podat stížnost?
Neváhejte kontaktovat společnost Leverage Shares plc:
Adresa:
Webové stránky:
E-mail:

https://leverageshares.com/
info@leverageshares.com

Další relevantní informace
Podrobnější informace o emitentovi cenných papírů ETP, jako je prospekt, stejně jako poslední výroční a pololetní zprávu, lze
získat zdarma na adrese https://leverageshares.com. Tyto dokumenty jsou dostupné v angličtině. Další podrobnosti o cenných
papírech ETP naleznete v prospektu, který je k dispozici na adrese https://leverageshares.com.

