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Cel 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. 
Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego 
produktu oraz pomóc Ci porównać go z innymi produktami.  
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Co to za produkt? 

Rodzaj: Zabezpieczone papiery wartościowe w obrocie giełdowym. 

Cele: Celem Papierów Wartościowych ETP jest zapewnienie -3 pomnożonej przez wartość dziennych 
wyników papierów wartościowych Apple Inc., po odliczeniu opłat i wydatków. Papiery wartościowe 
ETP mają na celu śledzenie iSTOXX 3x Inverse Leveraged AAPL Index („Indeks”), co zapewnia 
ekspozycję na -3 razy dzienne wyniki papierów wartościowych Apple Inc. („Aktywa 
Referencyjne”). 
 
Na przykład, jeśli Aktywa Referencyjne wzrosną o 1% w ciągu dnia, oczekuje się, że ETP (i 
Indeks, który stara się śledzić) spadną o 3%. Jeśli jednak Aktywa Referencyjne spadną o 1% w 
ciągu dnia, oczekuje się, że ETP (i Indeks, który stara się śledzić) wzrośną o 3 %. W obu 
przypadkach z wyłączeniem opłat, kosztów kredytu na akcje i zwrotu z odsetek. 
 

Aktywa bazowe w odniesieniu do tego produktu są utrzymywane na rachunku depozytowym 
(„Rachunek depozytowy”) i są następujące: znak do oznaczenia wartości wszelkich pożyczek 
papierów wartościowych, wszelkich sald gotówkowych i wszelkich aktywów pomocniczych (które 
są aktywami niewymaganymi do inwestycji w celu odtworzenia wyników Indeksu lub Strategii 
Inwestycyjnej i są utrzymywane jako kwoty gotówkowe na Rachunku Depozytowym lub są 
inwestowane w dług państwowy w walucie, w której są nominały Papierów Wartościowych ETP o 
pierwotnym terminie zapadalności krótszym niż jeden miesiąc i minimum ratingów kredytowych) 
(„Aktywa Zabezpieczające”). 
 
Zobowiązania płatnicze Emitenta z tytułu Strukturyzowanych Papierów Wartościowych zostaną 
sfinansowane poprzez likwidację Aktywów Zabezpieczających. 
 
Trzymanie Papierów Wartościowych ETP przez więcej niż jeden dzień prawdopodobnie 
spowoduje zwrot inny niż -3 razy zwrot Zasobu Referencyjnego w tym okresie posiadania. Ta 
różnica, zwana „Efektem Łączenia”, jest spowodowana codziennym równoważeniem dźwigni 
produktu i jest powiększana przez większą dźwignię i dłuższe okresy utrzymywania. Mieszanie 
może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na zwrot produktu, ale zazwyczaj ma negatywny 
wpływ, im wyższa jest zmienność Zasobu Referencyjnego. 
 
Strukturyzowane Papiery Wartościowe są nieoprocentowane i zainwestowany kapitał nie jest 
chroniony, a Ty możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. 
 

Ten produkt nie ma określonego terminu. Termin będzie zależał od tego, jak długo zdecydujesz 
się przechowywać produkt, jednak Strukturyzowane Papiery Wartościowye mają zaplanowaną 
datę zapadalności na 17/05/2072. 
 

Strukturyzowane Papiery Wartościowe mogą zostać wykupione przed planowanym terminem 
zapadalności, jeżeli: (1) Emitent wykupi wszystkie Strukturyzowane Papiery Wartościowe z serii 
po pisemnym powiadomieniu Cię w ciągu pięciu dni kalendarzowych; (2) zdecydujesz się 
opcjonalnie umorzyć całość lub część swoich udziałów w Strukturyzowanych Papierów 
Wartościowych; (3) ma miejsce niewykonanie zobowiązania; lub (4) ma miejsce obowiązkowe 
zdarzenie wykupu. Szczegółowy opis zdarzeń przedterminowego wykupu znajduje się w 
prospekcie w Warunkach Strukturyzowanych Papierów Wartościowych. 

 

Zamierzony inwestor 
detaliczny: 

Papiery wartościowe ETP są przeznaczone dla doświadczonych inwestorów, którzy (i) są w stanie 
regularnie monitorować swoje inwestycje w papiery wartościowe ETP zgodnie z zalecanym 
okresem utrzymywania określonym poniżej; (ii) rozumieć ryzyko składanych zwrotów i 
zwiększone ryzyko inwestycji w produkty lewarowane; (iii) mogą sobie pozwolić na ryzyko utraty 



inwestycji; oraz (iv) i mieć horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym okresem utrzymywania 
określonym poniżej. 

  

Jakie są zagrożenia i co mogę uzyskać w zamian? 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mniejsze ryzyko Wyższe ryzyko 

 

Wskaźnik ryzyka zakłada, że trzymasz swoją inwestycję 
za 1 dzień. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, 
jeśli utrzymasz inwestycję przez dłuższy czas. Możesz 
nie być w stanie łatwo sprzedać swojej inwestycji lub być 
może będziesz musiał sprzedać po cenie, która 
znacząco wpływa na wysokość zwrotu. 

Wskaźnik ryzyka 
 

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą 
poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi 
produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że 
produkt straci pieniądze z powodu ruchów na rynkach. 

 

Zaklasyfikowaliśmy ten produkt do klasy 7 z 7 klas, 
która jest klasą ryzyka wysoki. 

 

Klasyfikuje to potencjalną zmienność przyszłych 
wyników na wysokim poziomie, a złe warunki rynkowe 
prawdopodobnie wpłyną na zdolność do uzyskania 
pozytywnego zwrotu z inwestycji. 

 

Bądź świadomy ryzyka walutowego. Jeśli kupisz ten produkt w walucie innej niż USD, ostateczny zwrot, jaki otrzymasz, będzie 
zależał od kursu wymiany między tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. 

Wartość zabezpieczenia Strukturyzowanych Papierów Wartościowych zależy od ceny Aktywów Referencyjnych reagującej na 
czynniki ekonomiczne lub spadającej w długich okresach. 

Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość swojej 
inwestycji. 

Scenariusze 

Scenarios 
1 dzień       

(zalecany okres utrzymywania) 

Scenariusz stresu Co możesz odzyskać po kosztach USD 5800 

 Średni zwrot -42.00% 

Niekorzystny scenariusz Co możesz odzyskać po kosztach USD 9479 

 Średni zwrot -5.21% 

Scenariusz umiarkowany Co możesz odzyskać po kosztach USD 9920 

 Średni zwrot -0.80% 

Scenariusz korzystny Co możesz odzyskać po kosztach USD 10484 

 Średni zwrot 4.84% 

      

Ta tabela pokazuje pieniądze, które możesz odzyskać w zalecanym okresie utrzymywania, w różnych scenariuszach, przy 
założeniu, że zainwestujesz 10 000 USD. 

Przedstawione scenariusze ilustrują, jak może przynieść efekty Twoja inwestycja. Możesz je porównać ze scenariuszami innych 
produktów. 

Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartych na dowodach z przeszłości i nie są dokładnym 
wskaźnikiem. To, co otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak działa rynek i jak długo utrzymasz inwestycję. 

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. 

     Przedstawione liczby obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz 
swojemu doradcy lub dystrybutorowi. Dane nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, co może mieć również wpływ na 
wysokość kwoty, którą otrzymasz jako zwrot. 
 

Co się stanie, jeśli Leverage Shares plc nie będzie w stanie dokonać wypłaty? 
 

Produkt nie jest chroniony przez Irlandzki System Gwarancji Depozytów (Irish Deposit Guarantee Scheme), ani żaden inny system 
rekompensat lub gwarancji dla inwestorów. Jeśli nie dokonamy płatności w terminie, powiernik (Apex Corporate Trustees (UK) 
Limited) może wyegzekwować zabezpieczenie Aktywów Zabezpieczających. Gdy powiernik wyegzekwuje zabezpieczenie, może 
sprzedać Aktywa Zabezpieczające i wykorzystać wpływy z tej sprzedaży na zapłacenie kwoty należnej Ci w ramach 
Strukturyzowanych Papierów Wartościowych. Przychody z takiej sprzedaży mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kwot 
należnych Ci z tytułu Strukturyzowanych Papierów Wartościowych i możesz stracić część całej swojej inwestycji. 

 

Jakie są koszty? 

Koszty w czasie 

Redukcja zysku (RIY) ilustruje wpływ całkowitych kosztów, które poniesiesz, na zwrot z inwestycji. Całkowite koszty uwzględniają 
koszty jednorazowe, bieżące i incydentalne. 

Kwoty pokazane tutaj są skumulowanymi kosztami samego produktu dla trzech różnych okresów utrzymywania i przy założeniu, że 
inwestujesz 10 000 USD. Dane liczbowe są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. 



Osoba sprzedająca lub doradzająca Ci w sprawie tego produktu może obciążyć Cię innymi kosztami. Jeśli tak, ta osoba udzieli C i 
informacji o tych kosztach i pokaże wpływ, jaki wszystkie koszty będą miały na Twoją inwestycję w czasie. 
 

Investycja  USD 10,000  Jeśli spieniężysz po 1 dzień 

Koszty całkowite USD 1.90 

Wpływ na zwrot (RIY) rocznie 4.78% 

Skład kosztów 

Poniższa tabela przedstawia: 

* Wpływ każdego roku różnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, jaki możesz uzyskać pod koniec zalecanego okresu 
utrzymywania. 

* Co oznaczają poszczególne kategorie kosztów. 

 

Koszty jednorazowe 

Koszty wejścia 
0.00% 

Wpływ kosztów, które ponosisz przy wejściu w inwestycję. 

Koszty wyjścia 
0.00% 

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji, w okresie dojrzejewania. 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji 

portfelowych 
0.03% Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu. 

Inne bieżące koszty 4.75% 

Wpływ wydatków koniecznie poniesionych w ramach działalności Spółki. 

Obejmuje to roczną opłatę za zarządzanie płaconą Organizatorowi oraz koszt 

zastosowanej dźwigni finansowej. 

Koszty dodatkowe 

Opłata za występ 
0.00% 

 
Nie ma opłaty za występ. 

Premie motywacyjne 
0.00% 

 
Nie ma premii motywacyjnych.   

 

Jak długo powinienem trzymać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 
 

Zalecany minimalny okres utrzymywania:: 1 dzień 
 

Zalecany okres utrzymywania: 1 dzień.  
 
Zalecany okres utrzymywania: 1 dzień. Trzymanie tego produktu przez dłużej niż 1 dzień prawdopodobnie spowoduje zwrot inny 
niż -3 razy zwrot Zasobu Referencyjnego w tym okresie posiadania. Efekt łączenia może mieć pozytywny lub negatywny wpływ 
na zwrot produktu, ale zazwyczaj ma negatywny wpływ, im wyższa jest zmienność Zasobu Referencyjnego. 
 
Możesz handlować tym produktem na London Stock Exchange     według własnego uznania. Możesz zdecydować się na sprzedaż 
swoich Strukturyzowanych Papierów Wartościowych przed ich terminem zapadalności, zgodnie ze swoimi celami inwestycyjnymi. 
Należy pamiętać, że Papiery Wartościowe ETP mogą nie być łatwo sprzedane, a wartość Strukturyzowanych Papierów 
Wartościowych może być znacznie niższa niż cena, którą za nie zapłaciłeś. 
 
 

Jak mogę złożyć skargę? 

Prosimy o kontakt z Leverage Shares plc: 

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

Inne istotne informacje 

Bardziej szczegółowe informacje o Emitencie, takie jak prospekt emisyjny oraz najnowszy raport roczny i półroczny, można 
uzyskać bezpłatnie online pod adresem https://leverageshares.com/. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim. Więcej 
informacji na temat Strukturyzowanych Papierów Wartościowych można znaleźć w prospekcie, który jest dostępny pod adresem 
https://leverageshares.com/. 

 


