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Wat is dit product?
Type:

Collateralised Exchange Traded Securities (ETP).

Doelstellingen:

Het doel van de ETP Securities is het volgen van de Kronos Investment Strategy (de
'investeringsstrategie'). De beleggingsstrategie van Kronos is een trendvolgende, actief
beheerde beleggingsstrategie, die tot doel heeft beter te presteren dan de belangrijkste
Amerikaanse aandelenindex, gedurende een marktcyclus, door lange (long) of korte (short)
posities in dergelijke indexen in te nemen of marktneutraal te blijven. En door te beleggen in de
onderstaande referentie activa en in aanvullende activa (dit zijn activa die niet vereist zijn voor
beleggingen, om de prestaties van de Kronos-beleggingsstrategie na te bootsen. Die worden
aangehouden als contante bedragen, die ten gunste staan van de margerekening, of worden
belegd in overheidsschuld in de valuta waarin de ETP securities effecten met een
oorspronkelijke looptijd zijn uitgedrukt van minder dan één maand en minimale kredietratings)
(de "Ancillary Assets").
De Kronos-beleggingsstrategie kan beleggen in de volgende ETF's:
•
•
•
•
•
•
•

SPDR S&P 500 ETF Trust
Invesco QQQ Trust, Series 1
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
iShares Russell 2000
ProShares Short Dow30
ProShares Short S&P 500
ProShares Short Russell2000

(De zogenaamde "Referentie-activa" )
De Kronos-beleggingsstrategie zal lange posities (1.5x) of korte posities (-1.5x) met
hefboomwerking innemen op dergelijke Amerikaanse aandelenindex door respectievelijk te
beleggen, of door short selling in de gerelateerde referentie activa. Soms kan het geen posities
in dergelijke Amerikaanse aandelenindex aanhouden en volledig in contant geld worden belegd.
De Kronos-beleggingsstrategie maakt gebruik van een eigen methodologie die is ontwikkeld
door Mourelle Investments LLC op basis van een combinatie van technische indicatoren zoals
momentum, relatieve sterkte, volatiliteit en trendstudies. Het is niet gebaseerd op historische
patronen en streeft naar een positief rendement ongeacht de richting van de markt. Deze
methode zal bepalen of de Kronos-beleggingsstrategie volledig is belegd in lange, korte posities
of in contant geld.
De onderliggende activa met betrekking tot dit product worden aangehouden op de
margerekening en zijn als volgt: de referentieactiva, eventuele saldo en eventuele aanvullende
activa (de 'onderpandactiva').
De betalingsverplichtingen van de Emittent met betrekking tot de ETP-effecten zullen worden
gefinancierd door de Onderpandactiva te liquideren.
De ETP-effecten zijn niet-rentedragend en hebben geen hoofdsombescherming en u kunt uw
belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Dit product heeft geen vaste looptijd. De term zal afhangen van hoe lang u ervoor kiest om het
product te houden , maar de ETP Securities hebben een geplande vervaldatum van 7/05/2071.

De ETP securities kunnen vóór de voorziene vervaldatum worden afgelost, indien: (1) de
Uitgever alle ETP securities in de serie na vijf kalenderdagen schriftelijke kennisgeving aan u
terug betaald; (2) u ervoor kiest om uw deel van de deelneming in de ETP securities optioneel
geheel of gedeeltelijk terug te betalen; (3) er zich een geval van verzuim voordoet; of (4) een
verplichte vervroegde aflossing (mandatory redemption) plaatsvindt. Een gedetailleerde
beschrijving van gevallen met vervroegde aflossing is te vinden in het prospectus in de
voorwaarden van de ETP securities.
De ETP securities zijn bedoeld voor ervaren beleggers die (i) hun beleggingen in de ETP
securities regelmatig kunnen volgen in overeenstemming met de hieronder vermelde
aanbevolen periode van bezit; (ii) het risico van samengestelde rendementen en het
verhoogde risico van investeringen in producten met leverage begrijpen; (iii) het zich kunnen
veroorloven hun investering te verliezen en (iv) een beleggingshorizon hebben die
correspondeert met de hieronder vermelde aanbevolen periode van bezit.

Beoogde particuliere
belegger:

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?
1

2

3

4

5

Lager risico

6

7

Hoger risico

De risico-indicator gaat ervan uit dat u uw belegging 5
jaar aanhoudt. Het werkelijke risico kan aanzienlijk
variëren als u uw belegging voor een langere periode
aanhoudt. Het is mogelijk dat u uw belegging niet
gemakkelijk kunt verkopen, of dat u moet verkopen tegen
een prijs die een aanzienlijke invloed heeft op het bedrag
dat u terugkrijgt.

Risico-indicator
De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor
het risiconiveau van dit product in vergelijking met
andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het
is dat het product geld zal verliezen als gevolg van
bewegingen in de markten.
We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, wat
een gemiddeld risicoklasse is.
Dit classificeert de potentiële volatiliteit van toekomstige
prestaties op een hoog niveau en slechte
marktomstandigheden zullen waarschijnlijk van invloed
zijn op het vermogen om een positief rendement op uw
investering te behalen.

Houd rekening met valutarisico's. Als u dit product in een andere valuta dan de USD koopt, is het uiteindelijke rendement
afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in de bovenstaande indicator.
De waarde van de ETP-waarde hangt af van de prijs van de referentie activa die reageert op economische factoren of gedurende
lange perioden daalt.
Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw investering geheel of gedeeltelijk
verliezen.
Scenario's
1 Jaar

3 Jaar

5 Jaar
(aanbevolen periode van
bezit)

USD 6,161

USD 3,585

USD 2,535

-38.39%

-28.96%

-24.00%

USD 10,219

USD 14,639

USD 22,212

2.19%

13.55%

17.31%

USD 13,142

USD 22,570

USD 38,827

31.42%

31.17%

31.17%

USD 16,769

USD 34,529

USD 67,345

67.69%

51.15%

46.44%

Scenario's
Stressscenario

Wat kunt u na alle kosten terugkrijgen?
Gemiddeld rendement

Ongunstig scenario

Wat kunt u na alle kosten terugkrijgen?
Gemiddeld rendement

Gematigd scenario

Wat kunt u na alle kosten terugkrijgen?
Gemiddeld rendement

Gunstig scenario

Wat kunt u na alle kosten terugkrijgen?
Gemiddeld rendement

Deze tabel toont het bedrag dat u zou kunnen terugkrijgen tijdens de aanbevolen periode van bezit, onder verschillende
scenario's , ervan uitgaande dat u $ 10.000 wilt investeren.
De weergegeven scenario's illustreren hoe uw belegging zou kunnen presteren. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere
producten.
De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden en zijn geen
exacte indicator. Wat u krijgt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de investering aanhoudt.
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
De getoonde cijfers zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur
betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u
terugkrijgt.

Wat gebeurt er als Leverage Shares plc niet kan uitbetalen?
Het product wordt niet beschermd door het Ierse Depositogarantiestelsel of enige andere beleggerscompensatie- of
garantieregeling. Als wij niet op tijd betalen, kan de trustee (Apex Corporate Trustees (UK) Limited) het zekerheidsrecht afdwingen
over de Onderpand Activa. Zodra de trustee de zekerheid heeft afgedwongen, kan hij de Onderpand Activa verkopen en de
opbrengst van deze verkoop gebruiken om het bedrag te betalen dat aan u verschuldigd is onder de ETP securities. De opbrengst
van een dergelijke verkoop is mogelijk niet voldoende om alle aan u verschuldigde bedrag in het kader van de ETP securities te
dekken en u kunt een deel van of al uw beleggingen verliezen.

Wat zijn de kosten?
Kosten in de loop van de tijd
De vermindering in rendement (Reduction in Yield – RIY) illustreert het effect dat de totale door u betaalde kosten kunnen hebben
op uw beleggingsrendement. Bij de totale kosten is rekening gehouden met eenmalige, lopende en incidentele kosten.
De bedragen die hier worden weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende perioden van
bezit, en gaan ervan uit dat u $ 10.000 heeft geïnvesteerd. De cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.
De persoon die u dit product verkoopt of u adviseert over dit product, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval
moet deze persoon u informatie verstrekken over deze kosten en laat hij u zien welke invloed alle kosten in de loop van de tijd
op uw belegging zullen hebben.
Investering USD 10.000
Totale kosten

Als u na 1 jaar
verkoopt

Als
u na 3 jaar verkoopt

Als u na 5 jaar
verkoopt

USD 299.63

USD 1543.81

USD 4426.29

22.78%

22.78%

22.78%

Impact op rendement per jaar

Samenstelling van de kosten
De onderstaande tabel toont:
* Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de aanbevolen
periode van bezit.
* Wat de verschillende kostencategorieën betekenen.

Toegangskosten
Eenmalige kosten
Uitstapkosten
Portefeuilletransactiekosten

0.00%

Het effect van de kosten die u betaalt bij het begin
van uw investering.

0.00%

De impact van de kosten bij het uitstappen van uw
investering wanneer deze afloopt.

0.03%

Het effect van de kosten als wij onderliggende
beleggingen voor het product kopen en verkopen.

2.75%

De impact van de kosten die noodzakelijkerwijs zijn
gemaakt in de bedrijfsvoering van de onderneming.
Dit omvat de jaarlijkse beheervergoeding die aan de
Arranger wordt betaald, en de kosten daarmee
verbonden.

Doorlopende kosten
Overige lopende kosten

Prestatievergoeding

20.00%

Bijkomende kosten

0.00%

Carried interests

Een vergoeding gelijk aan het maximum van (i) nul
en (ii) 20% van het verschil tussen de waarde van de
ETP securities op die dag en de vorige hoogste
waarde van de ETP securities. En deze waarde
wordt berekend met behulp van de methode voor het
berekenen van hun ETP security waarde, maar
exclusief een prestatiegebonden vergoeding.
Er is geen carried interests.

Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder opnemen?
Aanbevolen minimumperiode van bezit:

5 jaar

U kunt ervoor kiezen om uw ETP securities vóór hun vervaldatum te verkopen in overeenstemming met uw
beleggingsdoelstellingen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de ETP securities mogelijk niet direct worden verkocht en dat de
waarde van de ETP securities aanzienlijk lager kan zijn dan de prijs die u ervoor hebt betaald.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Neem gerust contact op met Leverage Shares plc:

Adres:
Website:
E-mail:

2 nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767
https://leverageshares.com/
info@leverageshares.com

Andere relevante informatie
Voor meer gedetailleerde informatie over de uitgever, zoals het prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag, deze is gratis
online verkrijgbaar op https://leverageshares.com/ . Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels. Voor meer informatie over
de ETP securities verwijzen wij u naar het prospectus, dat beschikbaar is op https://leverageshares.com/.

