Tento dokument predstavuje preklad z pôvodného znenia do slovenského jazyka. V prípade
nezrovnalostí medzi pôvodným znením dokumentu a týmto slovenským znením je
rozhodujúce pôvodné znenie, z ktorého bol preklad realizovaný.

DEUTSCHE BÖRSE COMMODITIES

Dokument s kľúčovými informáciami
Účel
Tento dokument s informáciami Vám poskytuje všetky podstatné informácie o tomto
investičnom produkte. Nejde o reklamný materiál. Tieto informácie sú zo zákona predpísané,
aby Vám pomohli porozumieť druh, riziko, náklady, ako aj možné zisky a straty tohto produktu
a pomohli Vám porovnať ho s inými produktami.
Produkt
Názov produktu:

Xetra-Gold® Bearer Notes

Označenie produktu: ISIN: DE000A0S9GB0
PRIIP vystavovateľ: Deutsche Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760
Eschborn, Nemecko. Zhotoviteľ PRIIP je emitentom produktu.
Ďalšie informácie na www.xetra-gold.com/en/contract alebo telefonicky +49 69 211 11670
Príslušné orgány zhotoviteľa PRIIP: Spolkový úrad pre dohľad nad finančnými službami
(BaFin)
Dátum a čas zhotovenia KID: 24. júna 2021, 8:30

Chystáte sa získať produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké porozumieť mu.

1. O aký druh produktu ide?
Druh
Zmenky na doručiteľa podľa nemeckého práva.
Ciele
(Označenia, ktoré sú v tejto časti vytlačené tučným písmom, sú bližšie vysvetlené v
nasledujúcej tabuľke/nasledujúcich tabuľkách.)
Produkt je zameraný na to, aby vám po uplatnení poskytol za každý produkt, ktorý máte
v držbe, jeden gram zlata. Produkt nemá pevnú dobu splatnosti.
Uplatnenie z vašej strany: Počas životnosti produktu môžete ukončiť produkt (za určitých
obmedzení v prípade, že emitent ukončil produkt skôr) a požiadať o dodanie jedného gramu
zlata v príslušný deň umorenia za každý produkt, ktorý máte v držbe. Ak z akéhokoľvek
právneho dôvodu nemôžete prevziať dodávku zlata, môžete si miesto toho zvoliť prijatie platby
v hotovosti v EUR v príslušný deň umorenia. Za každý produkt, ktorý máte v držbe, sa bude
výplata v hotovosti rovnať referenčnej cene zlata v deň uplatnenia konvertovanej na EUR
za gram pri výmennom kurze EUR/USD. Okrem toho môžete predať produkt cez burzu, na
ktorej je produkt kótovaný, alebo mimo burzy.

Ukončenie zo strany emitenta: Emitent má právo produkt ukončiť počas obdobia zrušenia
(umorenie v deň predčasného umorenia) tým, že vám dá výpoveď najneskôr 31. januára
príslušného roku (za predpokladu, že 31. decembra predchádzajúceho roku bolo
nevysporiadaných menej ako 10 000 000 produktov). Ak emitent ukončí produkt, stále si
môžete uplatniť svoje právo ukončiť produkt, ako je popísané vyššie, až do 26. mája vrátane
toho istého roku. Ak si neuplatníte toto právo platným spôsobom v tento deň alebo pred týmto
dňom, dostanete výplatu v hotovosti v EUR 29. mája toho istého roku. Za každý produkt, ktorý
máte v držbe, sa výplata v hotovosti rovná referenčnej cene zlata za gram v deň výpočtu
konvertovanej na EUR pri výmennom kurze EUR/USD.
Podkladové
aktívum
Podkladový trh

zlato

Referenčný zdroj

Drahé kovy

Miesto dodania

Mena produktu

Euro (EUR)

Referenčná cena

Mena
podkladového
aktíva

Americký dolár (USD)

Právo emitenta
na ukončenie

Nárok na
dodanie na
produkt
Deň emisie

1 gram zlata

Deň
predčasného
umorenia
Príslušný dátum
umorenia

Právo
uplatnenia
investora

Uplatňuje sa

Obchodný deň

Akýkoľvek obchodný
deň vo Frankfurte nad
Mohanom, Nemecko,
kedy sa určuje
referenčná cena
Akýkoľvek obchodný
deň, kedy predkladá
kustodiánska banka
produkt Deutsche Bank
AG (sprostredkovateľ
umorenia) a Deutsche
Bank AG dostane vašu
požiadavku
v originálnom

Deň uplatnenia

29. novembra 2007

London Bullion Market
Association (LBMA)
Banka, ktorú určíte emitentovi
v rámci Spolkovej republiky
Nemecko alebo mimo nej, a
ktorá je pripravená prijať pre
vás zlato.
LBMA cena zlata za jednu
jemnú trojsku uncu zlata
určená o 15,00 hod
(Londýnskeho času) v USD
podľa referenčného zdroja
Od 1. januára do 31. januára
každého roku (obdobie
zrušenia), za predpokladu, že
31. decembra
predchádzajúceho roku bolo
menej ako 10 000 000
produktov nevysporiadaných
29. mája každého roku

V prípade dodania: 10. dodací
deň nasledujúci po dni
uplatnenia. V prípade
vysporiadania v hotovosti: 2.
platobný obchodný deň
nasledujúci po dni uplatnenia.
Dodací deň
Každý obchodný deň vo
Frankfurte nad Mohanom
a Londýne a v obchodnej
lokalite miesta dodania
Sprostredkovateľ Deutsche Bank AG
pre výpočet /
sprostredkovateľ
pre umorenie
Platobný
obchodný deň

Deň (okrem soboty a nedele),
kedy clearingový systém
a transeurópsky
automatizovaný expresný
systém hrubého zúčtovania
platieb v reálnom čase
zúčtováva platby

vyhotovení na
uplatnenie produktu do
10,00 hod. (času vo
Frankfurte nad
Mohanom)
Dva obchodné dni pred
dňom predčasného
umorenia

Deň výpočtu

Cieľová skupina malých investorov
Produkt je určený pre privátnych klientov, ktorí sledujú cieľ všeobecnej tvorby majetku /
optimalizácie majetku a majú strednodobý až dlhodobý investičný horizont. Pri tomto produkte
ide o produkt pre klientov s rozsiahlymi znalosťami a/alebo skúsenosťami s finančnými
produktmi. Investor môže znášať straty až do výšky úplnej straty vloženého kapitálu a nekladie
žiaden dôraz na ochranu kapitálu. Produkt spadá pri hodnotení rizika a výnosu na stupnici od
1 (orientovaný na istotu; veľmi malý až malý výnos) do 7 (veľmi ochotný podstúpiť riziko;
najvyšší výnos) do rizikovej triedy 5.

2. Aké riziká existujú a čo by som mohol dostať ako protihodnotu za to?
Ukazovateľ rizika

Nižšie riziko

Vyššie riziko
Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že produkt máte
v držbe 5 rokov. Ak investíciu zrušíte predčasne, môže sa skutočné
riziko výrazne líšiť a podľa okolností dostanete naspäť menej.

Celkový ukazovateľ rizika Vám pomáha posúdiť riziko spojené s týmto produktom v porovnaní
s inými produktami. Ukazuje, aká je vysoká pravdepodobnosť, že pri tomto produkte stratíte
peniaze, pretože sa trhy vyvíjajú určitým spôsobom alebo my nebudeme schopní vyplatiť Vás.
Tento produkt sme zaradili do rizikovej triedy 5 zo 7, ktorá zodpovedá stredne vysokej rizikovej
triede.
Riziko potenciálnych strát z budúceho vývoja hodnoty sa klasifikuje ako stredne vysoké. Pri
nepriaznivých podmienkach na trhu je pravdepodobné, že bude dotknutá schopnosť emitenta
vyplatiť Vás.
V prípade dodania zlata cenové straty môžu vzniknúť aj po dni uplatnenia až do dodania zlata
na vaše miesto dodania.
Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete celkom alebo
čiastočne stratiť vašu investíciu.
Ak Vám nemôžeme zaplatiť to, čo Vám prináleží, môžete stratiť celú vašu investíciu.

Scenáre plnenia
Vývoj trhu v budúcnosti nie je možné presne predpovedať. Uvedené scenáre sú len
indikáciou niektorých možných výsledkov na základe doterajších výnosov. Skutočné
výnosy by mohli byť nižšie.
Investícia
10 000 EUR
Scenáre
Stresový
scenár

Čo by ste mohli dostať
po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos
Pesimistický Čo by ste mohli dostať
scenár
po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos
Stredný
Čo by ste mohli dostať
scenár
po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos
Optimistický Čo by ste mohli dostať
scenár
po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos

1 rok

3 roky

6 513,38
EUR
-34,87%
8 191,49
EUR
-18,09%
9 909,74
EUR
-0,90%
11 964,90
EUR
19,65%

4 561,14
EUR
-23,02%
7 014,03
EUR
-11,15%
9 704,36
EUR
-1,00%
13 466,77
EUR
10,43%

5 rokov
(odporúčaná
doba držby)
3 570,90
EUR
-18,61%
6 276,41
EUR
-8,89%
9 513,42
EUR
-0,99%
14 351,62
EUR
7,49%

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať späť pri rôznych scenároch počas
nasledujúcich 5 rokov, ak investujete 10 000 EUR.
Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla vyvíjať Vaša investícia. Môžete si to porovnať
so scenármi pre iné produkty. Uvedené scenáre zodpovedajú odhadu budúceho vývoja
hodnoty na základe predchádzajúcich zmien a nie je to presný ukazovateľ. To, koľko skutočne
dostanete, závisí od toho, ako sa trh vyvíja a ako dlho produkt držíte.
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať v prípade extrémnych podmienok na trhu
a nezohľadňuje prípad, kedy by sme neboli schopní realizovať výplatu.
V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale podľa okolností
nie všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť vášmu poradcovi alebo distribútorovi.
Uvedené čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže tiež ovplyvniť to, koľko
dostanete späť.

3. Čo sa stane, ak Deutsche Börse Commodities GmbH nie je schopná realizovať
výplatu?
Znášate riziko platobnej neschopnosti, t.j. nadmerného zadlženia alebo straty likvidity na
strane emitenta. Emitent je účelová spoločnosť. Jediné prostriedky, ktoré má emitent
k dispozícií na uspokojenie všetkých nárokov na dodanie alebo výplatu vyplývajúcich
z produktu, je zlato, ktoré má v úschove, a jeho pohľadávky na dodanie zlata. Tento produkt
vám neposkytuje žiadne práva na zlato v úschove alebo na pohľadávky na dodanie zlata, ktoré
má výlučne emitent. Výskyt rôznych scenárov v súvislosti s týmito pohľadávkami na fyzické
zlato a na dodanie môže ovplyvniť schopnosť emitenta splniť si svoje povinnosti podľa
podmienok produktu. Existuje riziko, že zlato a pohľadávky emitenta na dodanie zlata nebudú
postačovať na uspokojenie vašej dodávky alebo vašej výplaty. Je možná úplná strata
vloženého kapitálu. Produkt je dlhovým cenným papierom a ako taký nie je predmetom
zabezpečenia vkladov.

4. Aké náklady vznikajú?

Zníženie výnosov (Reduction in Yield - RIY) ukazuje, ako pôsobia celkové vami zaplatené
náklady na výnosy investície, ktoré by ste mohli získať. V celkových nákladoch sú zohľadnené
jednorazové a priebežné náklady.
Tu vykázané čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom samotného produktu pri troch
rôznych dobách držby. Pri uvedených číslach sa vychádza z toho, že investujete 10 000 EUR.
Čísla predstavujú odhady a môžu sa v budúcnosti zmeniť.
Náklady v priebehu času
investícia 10 000 EUR
Scenáre

Ak inkasujete
po 1 roku

Ak inkasujete
po 3 rokoch

Celkové náklady
Vplyv na výnosy (RIY) za
rok

0,00 EUR
0,00%

0,00 EUR
0,00%

Ak inkasujete
na konci
odporúčanej
doby držby
0,00 EUR
0,00%

Osoba, ktorá vám tento produkt predáva alebo vám k nemu poskytuje poradenstvo, vám môže
účtovať ďalšie náklady. Ak by to tak bolo, táto osoba vás informuje o takýchto nákladoch
a ukáže vám, aký budú mať celkové náklady vplyv na vašu investíciu v priebehu času.

Zloženie nákladov
Z nasledujúcej tabuľky vyplýva:
-

ako rôzne druhy nákladov pôsobia každý rok na výnosy investície, ktoré by ste mohli
dostať na konci odporúčanej doby držby.
význam rôznych kategórií nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje pôsobenie na výnosy za rok.
Jednorazové
náklady

Priebežné náklady

Vstupné náklady

0,00%

Výstupné náklady*

0,00%

Náklady na transakcie
s portfóliom za rok

0,00%

Iné priebežné náklady

0,00%

Vplyv nákladov už
obsiahnutých v cene.
Vplyv nákladov, ktoré
vzniknú, ak pri splatnosti
vystúpite z vašej investície.
Vplyv nákladov, ktoré
vzniknú z toho, že
kupujeme a predávame
investície, ktoré sú
podkladom pre produkt.
Vplyv nákladov, ktoré vám
odpočítame každý rok za
správu vašej investície.

* Ak z akýchkoľvek právnych dôvodov nemôžete prevziať dodávku zlata, máte nárok na
výplatu v hotovosti v EUR a v takom prípade sa uplatňujú výstupné náklady vo výške 0,02
EUR na produkt.

5. Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne?
Odporúčaná doba držby: 5 rokov

Priemerný investor má takýto druh produktu v držbe približne 5 rokov. Uvedenie tejto doby
zlepšuje len porovnateľnosť s inými investičnými produktmi bez pevnej doby životnosti.
Okrem možnosti predať produkt na burze, na ktorej je produkt kótovaný, alebo predať ho na
voľnom trhu, môžete produkt v určité dni uplatniť, pričom odovzdávate produkt a doručíte
vyhlásenie o uplatnení sprostredkovateľovi pre umorenie. Vašej depozitnej banke, ktorá je
zodpovedná za príkaz na prevod uvedených produktov, musíte dať inštrukciu. Po efektívnom
uplatnení dostanete jeden gram zlata ako je podrobnejšie popísané v bode „1. O aký druh
produktu ide?“ vyššie.
Prípadné bližšie informácie týkajúce sa doručenia vyhlásenia o uplatnení a sumy, ktorú
dostanete v prípade predčasného uplatnenia, pozri vyššie v bode „1. O aký produkt ide?“

Kótovanie na burze

Frankfurt Stock
Exchange –
regulovaný trh

Najmenšia
obchodovateľná
jednotka

1 produkt

Posledný deň
obchodovania
na burze

1 burzový obchodný deň pred
dňom predčasného umorenia
v prípade ukončenia zo
strany emitenta.
Kótovanie ceny Kótovanie na kus

Pri neobvyklých situáciách na trhu, ako aj v prípade technických chýb/porúch môžu byť kúpa
a/alebo predaj produktu dočasne obmedzené a/alebo prerušené alebo úplne nemožné.

6. Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosti týkajúce sa osoby, ktorá k produktu poskytuje poradenstvo alebo ho predáva, je
možné podať priamo tejto osobe cez jej webovú stránku.
Sťažnosti na produkt alebo správanie emitenta produktu je možné podať písomne (napr. listom
alebo emailom) na nasledujúcej adrese: Deutsche Börse Commodities GmbH,
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Nemecko, emailom na xetra-gold@deutscheboerse.com alebo na nasledujúcej webovej stránke: www.xetra-gold.com/en/contact.

7. Iné užitočné informácie
Ďalšie informácie týkajúce sa produktu a najmä prospekt, vrátane jeho prípadných dodatkov
sú zverejnené v súlade s príslušnými zákonnými predpismi na tejto webovej stránke
www.xetra-gold.com/en/contact. Tieto dokumenty sú tiež k dispozícií bezplatne v Deutsche
Börse Commodities GmbH, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Nemecko. Ak chcete
získať podrobnejšie informácie, najmä presné údaje k štruktúre a k rizikám súvisiacim
s investíciou do produktu, mali by ste si tieto dokumenty prečítať.

