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ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE 

Doel 

Dit document verstrekt u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het betreft geen marketingmateriaal. Deze 

informatie is wettelijk verplicht om u te helpen bij het begrijpen van de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten 

en verliezen van dit product en bij de vergelijking met andere producten. 

Product 

Productbenaming: 

Identificatiecode van het product: 

Pando Asset Crypto 6 ETP 

PNDS  

Valor  117978181 

ISIN  CH1179781815 

Uitgevende instelling: Pando Asset AG 

Website: www.pandoasset.com of bel +41 76 559 89 68 voor meer informatie 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Er is geen bevoegde autoriteit voor de essentiële beleggersinformatie. 

Datum van deze essentiële beleggersinformatie: [DATUM] 

Waarschuwing: U staat op het punt een product aan te schaffen dat niet eenvoudig en wellicht moeilijk te 

begrijpen is. 

 

Wat is dit voor een product? 

Type 

Dit product is een noot aan toonder naar Zwitsers recht die volledig is beveiligd door bezit van Vinter Pando Crypto Basket 

6 Index (PANDO6) ETP of andere activa die daarin luiden. De primaire notering van dit product is SIX Swiss Exchange, 

maar het kan op extra beurzen en MTF 's worden genoteerd. 

Doelstellingen 

Het product is bedoeld om blootstelling aan de prestaties van Vinter Pando Crypto Basket 6 Index (PANDO6) (de 

onderliggende activa) mogelijk te maken. Het product wordt beveiligd door een portefeuille van de onderliggende waarden 

die in veilige bewaring worden gehouden door de bewaarnemer. De cryptoportefeuille bestaat uit de 6 grootste 

cryptocurrencies per marktkapitalisatie. Prijsgegevens (in USD) van Vinter worden gebruikt om de prijs van het 

referentieactiva te berekenen. Van retailbeleggers wordt verwacht dat zij de effecten op de secundaire markten op de 

conventionele aandelenmarkten kopen en verkopen. 

Beoogde belegger 

Het product is gericht op retailbeleggers, evenals op institutionele beleggers, die over een beleggingshorizon voor de 

middellange tot lange termijn beschikken. Het is mogelijk niet geschikt en gepast voor beleggers die hun belegging binnen 

één jaar willen verkopen. Het product is niet gegarandeerd en biedt geen kapitaalbescherming. 

Dit product is een complex product en is alleen bedoeld voor geavanceerde retailbeleggers, die:  

a) verlies van kapitaal kunnen dragen, niet streven naar kapitaalinstandhouding en geen kapitaalgarantie verlangen;  

b) specifieke kennis hebben van en ervaring hebben met beleggen in soortgelijke producten en in financiële markten;  

(c) een product zoeken dat blootstelling biedt aan het (de) onderliggende activa en over een beleggingshorizon beschikken 

die in overeenstemming is met de hieronder vermelde aanbevolen aanhoudingsperiode; en  

(d) zich ervan bewust zijn dat de waarde van het product als gevolg van het volatiele onderliggende activa aanzienlijk kan 

veranderen en als resultaat daarvan voldoende tijd hebben om de belegging actief te monitoren en te beheren. 

 

http://www.pandoasset.com/
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Looptijd 

Dit product is open-ended - er is geen vervaldatum van het product. De uitgevende instelling kan het product echter naar 

eigen goeddunken en in bepaalde specifieke omstandigheden, in elk geval zonder voorafgaande toestemming van de 

beleggers, beëindigen en verzilveren door een opzegging (met vermelding van de datum van de verzilvering) te publiceren 

in overeenstemming met de algemene voorwaarden. 

Wat zijn de risico's en wat is het mogelijke rendement? 

Risico-indicator 

Lager risico                                                  Hoger risico 

1 2 3 4 5 6 7 

 

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 1 jaar bewaart. Indien u in een vroeg stadium het 

rendement opvraagt kan het werkelijke risico aanzienlijk variëren en daardoor mogelijk minder opbrengst 

opleveren. 

De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. 

Dit toont aan hoe waarschijnlijk het is dat het product in waarde zal dalen door waardewijzigingen op de financiële markt of 

omdat we u niet kunnen uitbetalen. We hebben dit product geclassificeerd als 7 op een schaal van 7, wat de hoogste 

risicoklasse vertegenwoordigt. Dit beoordeelt op een hoog niveau de potentiële verliezen van toekomstige prestaties, en 

slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk van invloed zijn op ons vermogen om u te betalen. Mogelijk kunt u 

uw product niet gemakkelijk verkopen of zult u het moeten verkopen tegen een prijs die aanzienlijk lager is dan het bedrag 

dat u terugkrijgt. 

Wees u bewust van het valutarisico. Als u dit product koopt en verhandelt in een andere valuta dan USD, 

dan hangt het uiteindelijke rendement af van de wisselkoers tussen die valuta en USD op dat moment. Dit 

risico wordt niet in overweging genomen in de hierboven weergegeven indicator.  

Materiële risico's die niet in de samenvattende risico-indicator zijn opgenomen, zijn: gebrek aan consensus over de juridische 

status en regulering van cryptoactiva en risico's in verband met opkomende technologie en cryptoprotocollen. Als wij niet in 

staat zijn om u te betalen wat verschuldigd is, en de aan u verschuldigde bedragen na realisatie van het onderpand 

ontoereikend zijn, dan kunt u uw gehele belegging verliezen. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige 

marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit product is een complex product en is alleen bedoeld 

voor beleggers die begrijpen wat de risico 's zijn en ervaring hebben met het investeren in soortgelijke producten. 

Prestatiescenario's 

 

Investering USD 10.000  Rendement na 1 jaar  

Stressscenario 's 
Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten 

Gemiddeld rendement per jaar 

0 

-100% 

Ongunstig scenario Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten 

Gemiddeld rendement per jaar 

8.000 

-20% 

Middelmatig scenario Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten 

Gemiddeld rendement per jaar 

34.000 

+240% 

Gunstig scenario Wat u terug zou kunnen krijgen na aftrek van kosten 

Gemiddeld rendement per jaar 

88.000 

+780% 
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De prestaties van het product zijn mogelijk niet zoals verwacht. De prestatiescenario 's laten zien hoeveel u na 1 jaar onder 

verschillende scenario' s terug zou kunnen krijgen als u USD 10.000 investeert en bieden alleen een indicatie voor hoe de 

prestaties eruit zouden kunnen zien. De werkelijke prestaties kunnen aanzienlijk verschillen. Bij deze cijfers wordt rekening 

gehouden met alle kosten van het product. Eventuele kosten voor uw adviseur, uw bank en beurzen en makelaar zijn niet 

inbegrepen. Toepasselijke belastingwetten kunnen een impact hebben op de aangifte die niet in bovenstaande tabel is 

opgenomen. De in de tabel weergegeven prestatiescenario 's zijn geschat op basis van historische gegevens en 

vertegenwoordigen mogelijk niet de werkelijke toekomstige prestaties van het product. Uw werkelijke rendement zal 

materieel afhangen van de marktontwikkeling van de digitale activaprijs en uw eigen aanhoudingsperiode. Het stressscenario 

heeft betrekking op extreme marktontwikkelingen. Bovendien loopt u het risico dat de uitgevende instelling niet in staat is 

de aflossingsprijs op de vervaldag uit te betalen. Het opnieuw in evenwicht brengen van de onderliggende waarden is een 

extra bron van trackingfouten. Uw maximale verlies zou zijn dat u uw gehele investering kwijtraakt.  

Wat gebeurt er als Pando Asset AG niet kan uitbetalen? 

De uitgevende instelling is een 'special purpose vehicle'. Als de uitgevende instelling niet in staat is de betaling uit te voeren, 

kunt u financieel verlies lijden. Dit verlies kan gedeeltelijk worden gecompenseerd door aan u verschuldigde bedragen na 

realisatie van het onderpand. Voor meer informatie over wat te doen in geval van wanbetaling of faillissement, verwijzen wij 

u naar het prospectus. Er is geen compensatie- of garantiestelsel dat dit verlies geheel of gedeeltelijk zou kunnen dekken. 

Wat gaat dit mij 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 eenmalige, vaste en incidentele kosten. De persoon die u dit product 

verkoopt of u erover adviseert, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. De hier vermelde bedragen zijn de cumulatieve 

kosten van het product zelf. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u USD 10.000 inlegt. 

Investering van CHF 10.000 Indien u verkoopt na 1 jaar 
Totaal 360  
Effect op rendement (RIY) per 3,6% 

 

Onderstaande tabel bevat verschillende kostencategorieën: 

Eenmalige 
kosten 

Instapkosten 0,30%* De impact van de kosten die u betaalt bij het invoeren van uw 
investering. 

Uitstapkosten 0,30%* De impact van de gemaakte kosten als u de investering 
terugtrekt op het moment dat deze afloopt. 

Lopende 
kosten 

Transactiekosten 
portefeuille 

Tot 0,0% De impact van de kosten wanneer we van onderliggende activa 
van het product kopen en verkopen. 

Andere lopende 
kosten 

2,5% De impact van de kosten die wij jaarlijks maken voor het beheer 
van uw beleggingen. 

 

Retailbeleggers die het product op de secundaire markt kopen, sluiten rechtstreeks transacties af met een deelnemende 

makelaar of via een beurs en daarom kunnen er extra kosten van toepassing zijn. De handelskosten zijn openbaar beschikbaar 

op de beurzen waar het product genoteerd staat of kunnen opgevraagd worden bij online makelaars. Adviseurs, distributeurs 

of andere personen die advies geven over het product of het verkopen, zullen informatie verstrekken over eventuele 

distributiekosten die nog niet zijn opgenomen in de hierboven gespecificeerde kosten, zodat u het cumulatieve effect kunt 

begrijpen dat deze totale kosten op het rendement van de investering hebben. *De hierboven genoemde eenmalige kosten 

zijn schattingen van deze kosten. U kunt de werkelijke kosten opvragen bij uw makelaar, financieel adviseur of 

verkoopmaatschappij.  

 

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er eerder geld uithalen? 

Aanbevolen periode van deelneming:  1 jaar 

Een investeerder zal het product gemiddeld één jaar aanhouden. Deze investeringsperiode en de beperkte duur van de 

looptijd van het product moeten in aanmerking worden genomen voor een vergelijking met andere producten. Het product 

kan worden verkocht op de beurs of aan een derde partij over-the-counter tot het einde van de looptijd. Een aflossing bij de 

uitgevende instelling is niet voorzien. Als u het product voor het einde van de looptijd verkoopt, kunt u mogelijk minder geld 

terugkrijgen dan u aan het einde van de looptijd zou hebben ontvangen. 

In buitengewone marktomstandigheden of in geval van technische problemen zou de verkoop van het product onmogelijk 

kunnen zijn. 
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Waar kan ik terecht met klachten? 

In geval van onverwachte problemen met de onderliggende waarde, de handel of de behandeling van het product, kunt u 

rechtstreeks contact opnemen met Pando Assets AG, c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug, 

Zwitserland. 

Website: www.pandoasset.com  

E-mail: etp@pandoasset.com  

Pando Assets zal uw verzoek afhandelen en u zo snel mogelijk van feedback voorzien. 

 

Overige relevante informatie 

Aanvullende informatie over het product, de prijs ervan en details over het risico van investeringen in het product die u moet 

lezen, zijn beschikbaar op www.pandoasset.com. Op deze website vindt u ook de meest recente prospectus en de definitieve 

voorwaarden voor het product. Het wordt aanbevolen dat u deze documenten leest voor meer informatie, met name over de 

structuur van het product en de risico 's die verbonden zijn aan het investeren in het product. 

http://www.pandoasset.com/
mailto:etp@pandoasset.com

