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    Doel  
 

Dit document bevat de essentiële informatie (key information) over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De 
informatie is wettelijk verplicht ten einde u te laten inzien wat de aard, risico’s, kosten, potentiele opbrengsten en verliezen van dit 
product zijn en ter ondersteuning voor u om het te vergelijken met andere producten.  

 

    Product  
 

Product: Leverage Shares 2x Netflix ETP-effecten 
Producent (AIFM): Leverage Shares Plc 
Product ISIN: IE00BD09ZW40 
Website: https://leverageshares.com/ 
Telefoon: +1 646 716 3230 
Regulator: Central Bank of Ireland 
Document geldig per: 31/01/2019 

 

 

    Wat is dit product?  
 

Type: Exchange Traded Asset Backed Effecten (ter beurze verhandelde effecten op onderpand van activa)

Doel en kernpunten: Het doel van dit product is twee keer de waarde van de dagelijkse presentatie van het Netflix, Inc. aandeel te 
behalen. De ETP-effecten zullen trachten de NYSE Leveraged 2x NFLX Index (de Index) te volgen waarmee 
blootstelling aan twee keer de dagelijkse prestatie van het Netflix, Inc. aandeel wordt geboden (het 
Component Effect). Het doel van De ETP-effectenblootstelling aan het Component Effect is twee keer het 
rendement (winst of verlies) van het Component Effect op dagelijkse basis te leveren, onder aftrek van kosten 
en vergoedingen.  

Bijvoorbeeld, indien het Component Effect stijgt met 1% tijdens één dag, dan wordt verwacht dat de ETP (en 
de Index dat het tracht te volgen) stijgt met 2%. Echter, als het Component Effect daalt met 1% tijdens één 
dag, dan wordt verwacht dat de ETP (en de Index dat het tracht te volgen) zal dalen met 2%. In beide gevallen 
onder aftrek van kosten en fondsvergoedingen. 

De betalingsverplichtingen van de Emittent met betrekking tot elke serie ETP-effecten worden gefinancierd 
door middel van de verkoop van Component effecten die worden bewaard in het margin account (het margin 
account), tezamen met eventuele contanten van tijd tot tijd ontvangen met betrekking tot de Component 
Effecten (bijvoorbeeld door middel van dividenden). Elke serie ETP-effecten is afgedekt door een bedrag van 
het component effect van de betreffende Index waaraan aan de relevantie serie ETP-effecten (de 
zekerheden) is gerelateerd.  

Het houden van dit product voor langer dan één dag resulteert hoogstwaarschijnlijk in een rendement dat 
verschilt van twee keer het rendement van het Component Effect gedurende die deelnemingsduur. Het 
verschil, het “Samengestelde Effect”, wordt veroorzaakt door de dagelijkse herschikking van het 
hefboomeffect en wordt uitvergroot door meer hefboomeffect en langere deelnemingsduur. Het samenstellen 
kan een positieve of negatieve impact hebben op het rendement van het product, maar heeft de neiging een 
negatievere impact te hebben hoe hoger de volatiliteit van het Component Effect.  

U kunt dit product op eigen risico verhandelen op de London Stock Exchange. U kunt er voor kiezen uw ETP-
effecten te verkopen voorafgaande aan hun vervaldag in overeenstemming met uw beleggingsdoelen. U dient 
zich ervan bewust te zijn de ETP-effecten mogelijk niet vlot verkocht kunnen worden en de waarde van de 
ETP-effecten kunnen substantieel lager liggen dan de prijs die u ervoor heeft betaald. De ETP-effecten zijn 
niet-rentedragend en hebben geen beschermde inleg en u kunt uw belegging gedeeltelijk of geheel kwijtraken.  

Deze serie ETP-effecten hebben een geplande vervaldag van 5 december 2067. 

De ETP-effecten kunnen worden teruggekocht voorafgaande aan de vervaldag; mits (1) de emittent alle ETP-
effecten in de serie terugkoopt binnen vijf kalender dagen na schriftelijke notificatie aan u; (2) u ervoor kiest 
alle of een deel van uw participatie van de ETP-effecten terug te kopen; (3) een geval van tekortkoming zich 
voordoet; of (4) een geval van verplichte terugkoop zich voordoet. Een gedetailleerde omschrijving van 
vervroegde terugkoopgebeurtenissen kan worden gevonden in de prospectus van de Algemene Voorwaarden 
van de ETP-effecten.  

 

Bestemde 
particuliere 
belegging: 

De ETP-effecten zijn bedoeld voor gevorderde beleggers die (i) hun belegging in de ETP-effecten op frequente 
basis (meerdere malen per dag) kunnen bijhouden; (ii) het risico van samengesteld dagrendement en het 
verhoogde risico van beleggen in hefboomproducten begrijpen; en (iii) zich kunnen veroorloven hun 
investering te verliezen.  



    Wat zijn de risico’s en wat krijg ik ervoor terug?  

 
Risico-indicator 

De risico-indicator samenvatting is een leidraad voor 
het risiconiveau van dit product in vergelijking met 
andere producten. Het laat zien hoe aannemelijk het is 
dat het product in waarde daalt door schommelingen 
in de markt.  

Wij classificeren het product op klasse 6 of 7, hetgeen 
een hoog risicoklasse is.  

Dit classificeert de potentiele volatiliteit van 
toekomstige prestatie op een hoger niveau en slechte 
marktomstandigheden zullen waarschijnlijk impact 
hebben op de capaciteit voor u om een positief 
rendement op uw belegging te genereren.  

 

  
De waarde van het ETP-effect hangt af van de koersen van de aandelen die reageren op economische factoren of dalingen 
gedurende langere perioden.  
Dit product is niet beschermd tegen toekomstige marktprestaties dus u kunt uw belegging gedeeltelijk of geheel verliezen.  

 
Scenario’s 

 

Scenario’s 
Eén (1) dag 

(aanbevolen deelnemingsduur) 

Stress scenario Wat krijgt u mogelijk terug na kosten $ 8,432 

 Gemiddeld jaarlijks rendement  -15.69% 

Ongunstig scenario Wat krijgt u mogelijk terug na kosten $ 9,521 

 Gemiddeld jaarlijks rendement  -4.69% 

Gemiddeld scenario Wat krijgt u mogelijk terug na kosten $ 9,990 

 Gemiddeld jaarlijks rendement  0.10% 

Gunstig scenario Wat krijgt u mogelijk terug na kosten $ 10,575 

 Gemiddeld jaarlijks rendement  5.75% 

 

Deze tabel laat u zien hoeveel u terug kunt krijgen gedurende de aanbevolen deelnemingsduur, bij verschillende scenario’s, ervan 
uitgaande dat u $10.000 belegt.  

De getoonde scenario’s illustreren hoe uw belegging kan presteren. U kunt het vergelijken met de scenario’s van andere producenten.  

De scenario’s laten een gemiddelde zien van toekomstige prestaties gebaseerd op feiten uit het verleden en zijn geen exacte 
indicator. Wat u ontvangt zal variëren, afhankelijk van hoe de markt presteert en hoe lang u uw belegging houdt.  

De stress scenario geeft aan wat u mogelijk terugkrijgt in geval van extreme marktomstandigheden.  

De getoonde cijfers zijn inclusief de kosten van het product zelf, maar bevatten mogelijk niet alle kosten die u moet betalen aan uw 
adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, wat eveneens van invloed kan zijn 
op hoeveel u terugkrijgt.  
 

    Wat gebeurt er als Leverage Shares plc niet kan uitbetalen?  
 

Als wij niet in staat zijn te betalen op de datum waarop  de betaling dient plaats te vinden, kan de trustee (Link Corporate Trustees 
(UK) Limited) de zekerheid over de als onderpand gebruikte activa afdwingen. Zodra de trustee de zekerheid heeft afgedwongen dan 
kan zij de als onderpand gebruikte activa verkopen en de opbrengst van deze verkoop gebruiken om u het bedrag te betalen dat zij u 
schuldig is voor de ETP-effecten. De opbrengsten van een dergelijke verkoop zijn mogelijk niet voldoende om alle bedragen die zij u 
schuldig is voor de ETP-effecten te dekken.  

 

    Wat zijn de kosten?  

Totale kosten over termijn 

De Vermindering van de opbrengst (Reduction in Yield (RIY)) illustreert de impact van de totale kosten die u mogelijk moet 
betalen op uw beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, doorlopende en incidentele kosten.  

De bedragen die hier worden getoond, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende 
deelnemingsperioden en ervan uitgaande dat u $10.000 belegt. De cijfers zijn inschattingen en wijzigen mogelijk in de toekomst.  

De persoon die aan u verkoopt of u adviseert over dit product brengt mogelijk andere kosten in rekening. Indien dit het geval is, 
zal deze persoon u informatie verschaffen over deze kosten en u de impact dat de al deze kosten zullen hebben op uw 
belegging op termijn. 

 

Belegging 10.000 Indien u na 1 jaar incasseert 

 Totale kosten $198 

Impact op rendement (RIY) per jaar 1,98% 

1 2 3 4 5 6 7 

Lager risico                                                                                          Hoger risico 

 
De risico-indicator gaat ervan uit dat uw belegging 1 dag 
houdt. Het daadwerkelijke risico kan significant variëren 
indien u uw belegging voor langere tijd houdt en u kunt 
uw belegging kwijtraken. Het is mogelijk dat u uw 
belegging niet eenvoudig kunt verkopen of dat u dient te 
verkopen tegen een prijs die een significante impact heeft 
op hoeveel u ervoor terugkrijgt.  

 



Samenstelling van de kosten 

De onderstaande tabel toont aan: 

* De jaarlijkse impact van de verschillende soorten kosten over het mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de 
aanbevolen deelnemingsduur. 

* Wat de verschillende kostcategorieën betekenen. 

 

 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik mijn geld eerder opnemen?  
 

Aanbevolen deelnemingsduur: Eén (1) dag. Het product langer dan één dag houden zal waarschijnlijk resulteren in een rendement 
dat verschilt van twee keer het rendement op de Index over die deelnemingsperiode. Het samengestelde effect heeft mogelijk 
een positieve of negatieve impact op het rendement van het product, maar heeft de neiging op een negatieve impact hoe hoger 
de volatiliteit van de index. 

 

    Hoe kan ik een klacht indienen?  
 

U kunt te allen tijde contact opnemen met Leverage Shares plc: 

Adres: 

Website: https://leverageshares.com/ 
E-mail: info@leverageshares.com 

 

    Andere relevante informatie  
 

Voor meer gedetailleerde informatie over de uitgever van de ETP-effecten, zoals de prospectus evenals de laatste jaar- en semi-
jaarrapporten, deze zijn gratis online te verkrijgen via https://leverageshares.com. Deze documenten zijn beschikbaar in het 
Engels. Voor meer gegevens over de ETP-effecten, verwijzen wij u naar de prospectus die beschikbaar is via 
https://leverageshares.com. 

 

Instapkosten 0,00% De impact van de kosten die u betaalt bij de start van uw belegging – bv. 

Zegelrecht @ 0,50%. 

Uitstapkosten 0,00% De impact van de kosten bij het uitstappen uit de belegging. 

Portfolio transactiekosten 0,00% 
De impact van de kosten wanneer de portfoliomanager de onderliggende 

beleggingen van de Bedrijfsportfolio koopt of verkoopt.  

 
Andere doorlopende kosten 1,75% 

De impact van noodzakelijke kosten in verband met de werking van de 

onderneming. Dit bevat de jaarlijkse managementvergoeding te betalen aan 

de organisator en de aangewende gearingkosten. 

Prestatievergoeding 0,00% Er is geen prestatievergoeding. 

Carried interests 0,00% Er is geen carried interests. 

 

Eenmalige kosten 

 
 
 

 
Doorlopende kosten  

 
 
 
 

Incidentele kosten 

Aanbevolen minimale deelnemingsduur: 1 dag 


