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.

WisdomTree FTSE 250 1xDaily Short

WISDOMTREE
DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI
ÚČEL
Tento dokument s informáciami Vám poskytuje 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
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Webová stránka:
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IE00BBGBF313
+44 (0) 2038246020
https://www.wisdomtree.eu
UK FCA
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
01/02/2021

O aký druh produktu ide?
Druh:
Neoverený, registrovaný dlžobný úpis s kolaterálom, obchodovaný na burze, ktorý sa riadi
anglickým právom, a ktorý sa viaže na FTSE 250 Daily Short Strategy RT Gross TR cez
swapové dohody („swapy“) uzatvorené s oprávnenými poskytovateľmi swapov
(„poskytovatelia swapov“).
Ciele:
Cieľom tohto produktu je sledovať FTSE 250 Daily Short Strategy RT Gross TR Index, „index“,
ktorý poskytuje inverzné denné plnenie FTSE 250 Gross TR Indexu („benchmark“), upravený
tak, aby odzrkadľoval poplatky, ako aj náklady a výnosy, ktoré sú súčasťou krátkeho predaja
akcií.
Napríklad, ak benchmark stúpne o 1% za 1 deň, tak ETP klesne o 1%. Ak však ale benchmark
klesne za deň o 1%. tak ETP stúpne o 1%. V oboch prípadoch bez poplatkov, nákladov na
požičanie akcií a úrokového výnosu.
Držanie tohto produktu po dobu viac ako jeden deň pravdepodobne povedie k výnosu, ktorý
sa líši -1-násobne od výnosu benchmarku za túto dobu držby. Tento rozdiel, nazývaný
„zlučovací efekt“, je spôsobený denným pákovým vyrovnaním produktu a je zosilnený väčšou
pákou a dlhšou dobou držby. Zlučovanie môže mať pozitívny alebo negatívny dopad na výnos
produktu, ale má o to negatívnejší dopad, čím vyššia je volatilita benchmarku.

Tento produkt môžete obchodovať na rôznych burzách cenných papierov podľa vlastného
uváženia. Môžete stratiť celú hodnotu Vašej pôvodnej investície, ale nestratíte viac ako Vašu
pôvodnú investíciu.
Cieľová skupina malých investorov:
Produkt sa zameriava na informovaných malých investorov, ktorí: (1) môžu znášať stratu
kapitálu, nesnažia sa o kapitálový príjem a nemajú záujem o záruku za kapitál; (2) majú
odborné znalosti a skúsenosti s investíciami do podobných produktov a na finančných trhoch;
a (iii) hľadajú produkt, ktorý ponúka vystavenie sa vývoju hodnoty podkladového aktíva a majú
investičný horizont, ktorý zodpovedá nižšie uvedeným odporúčaným dobám držby.
Doba PRIIP
Produkt nemá pevnú dobu splatnosti. Doba závisí od toho, ako dlho sa rozhodnete držať
produkt, ale konečný dátum splatnosti je 30. november 2062. WisdomTree Multi Asset Issuer
PLC má právo jednostranne ukončiť tento produkt.
Aké sú riziká a čo môžem dostať späť?

Nižšie riziko

Vyššie riziko

Ukazovateľ celkového rizika Vám pomáha posúdiť riziko spojené s týmto produktom. Produkt
sme klasifikovali na úrovni 7 zo 7, čo je najvyššia trieda rizika. Uvažuje s potenciálnymi
stratami z budúceho plnenia na veľmi vysokej úrovni na základe minulého plnenia.
Plnenie môže utrpieť, ak je trh volatilný, najmä pri dlhších dobách držby. Pri určitých
udalostiach povinného umorenia môže emitent umoriť tento produkt okamžite, ako je uvedené
v prospekte.
Prosím, venujte pozornosť menovému riziku. Ak si kúpite tento produkt v mene odlišnej od
meny benchmarku, konečný výnos, ktorý dostanete, bude závisieť od výmenného kurzu medzi
týmito dvomi menami. Ukazovateľ uvedený vyššie neuvažuje s týmto rizikom. Pri určitých
udalostiach povinného umorenia môže emitent umoriť tento produkt okamžite, ako je uvedené
v prospekte.
Tento produkt je určený len pre investorov, ktorí rozumejú rizikám obsiahnutým v investovaní
do produktu s krátkou a/alebo pákovou expozíciou.

Scenáre plnenia
Investícia 10 000 USD
Scenáre
Pesimistický
scenár
Stredný
scenár
Optimistický
scenár

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní
nákladov
Priemerný výnos (%)
Čo by ste mohli dostať po odpočítaní
nákladov
Priemerný výnos (%)
Čo by ste mohli dostať po odpočítaní
nákladov

Jeden (1) deň (Odporúčaná
doba držby)
9 976 £
-0,24%
9 984 £
-0,16%
10 028 £

Priemerný výnos (%)

0,28%

V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale podľa okolností
nie všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť Vášmu poradcovi alebo distribútorovi alebo brokerovi.
Uvedené čísla nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, čo môže ovplyvniť to, koľko
dostanete naspäť.

Čo sa stane, ak WisdomTree Multi Asset Issuer PLC nie je schopný realizovať
výplatu?
Produkt nie je chránený Írskym záručným programom pre vklady alebo akoukoľvek inou
kompenzáciou pre investora alebo záručným programom. To znamená, že ak WisdomTree
Multi Asset Issuer PLC nie je schopný zaplatiť, môžete stratiť celú vašu investíciu. Keďže
schopnosť výplaty WisdomTree Multi Asset Issuer PLC závisí od prijímania čiastok splatných
z produktu od poskytovateľov swapov v rámci swapov, dostáva od poskytovateľov swapov
denné aktíva ako kolaterál (kolaterál“) za takéto záväzky s hodnotou rovnou hodnote dennej
ceny produktu alebo prevyšujúcou túto hodnotu. Ak poskytovatelia swapov nie sú schopní
vyplatiť WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, tak jeho schopnosť výplaty je obmedzená na
čiastky realizované z kolaterálu, ako je ďalej vysvetlené v prospekte.
Zníženie výnosov („RIY“) ukazuje, ako pôsobia celkové Vami zaplatené náklady na výnosy
investície, ktoré by ste mohli dostať. V celkových nákladoch sú zohľadnené jednorazové,
priebežné a dodatočné náklady. Tu uvedené čiastky sú kumulované náklady samotného
produktu za odporúčanú dobu držby. Čísla predpokladajú, že investujete 10 000 £. Čísla
predstavujú odhady a môžu sa v budúcnosti zmeniť.

Aké náklady vznikajú?
Náklady v priebehu času
Investícia 10 000 £

Ak inkasujete po jednom (1) dni

Celkové náklady
Vplyv na výnosy (RIY)

0,82 £
-0,01%

Osoba, ktorá Vám tento produkt predá 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 pôsobia rôzne druhy nákladov na výnosy investície, ktoré by ste mohli dostať na
konci odporúčanej doby držby;
aký je význam rôznych kategórií nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy za rok
Jednorazové
náklady

Vstupné náklady

0,00%

Výstupné náklady

0,00%

Vplyv nákladov, ktoré musíte
zaplatiť, keď realizujete Vašu
investíciu.
Vplyv nákladov, ktoré vzniknú, ak
pri splatnosti vystúpite z Vašej
investície.

Priebežné náklady

Dodatočné náklady

Náklady na transakcie
s portfóliom

1,40%

Iné priebežné náklady

0,65%

Poplatok za výkon

0,00%

Vplyv nákladov, ktoré vznikajú z
toho, že kupujeme a predávame
podkladové investície produktu.
Vplyv nákladov, ktoré Vám
zúčtujeme každý rok za správu
Vašej investície.
Dopad poplatku za výkon.

Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne?
Odporúčaná doba držby: Jeden (1) deň. Držanie tohto produktu po dobu viac ako jeden deň
pravdepodobne povedie k výnosu, ktorý sa líši -1-násobne od výnosu benchmarku za túto
dobu držby. Zlučovací efekt môže mať pozitívny alebo negatívny dopad na výnos produktu,
ale má o to negatívnejší dopad, čím vyššia je volatilita benchmarku.

Ako sa môžem sťažovať?
V prípade neočakávaných problémov týkajúcich sa porozumenia produktu, obchodovania
alebo nakladania s produktom, obráťte sa, prosím, priamo na WisdomTree UK Limited alebo
WisdomTree Ireland Limited.
Poštová adresa:

WisdomTree UK Limited, 1 King William Street, Londýn, EC4N 7AF,
Spojené kráľovstvo; alebo
WisdomTree Ireland Limited, Alexandra House, 3 Ballsbridge Park,
Ballsbridge, Dublin, Írsko, D04 C7H2

Webová stránka:

https://www.wisdomtree.eu/

E-mail:

infoeu@wisdomtree.com

WisdomTree Uk Limited alebo WisdomTree Ireland Limiteed spracuje Vašu otázku a bude
Vám čo najskôr odpovedať.

Iné užitočné informácie
Riziká uvedené v tomto dokumente zdôrazňujú niektoré, nie však všetky riziká investovania
do tohto produktu. Skôr ako spravíte akékoľvek investičné rozhodnutie, mali by ste sa uistiť,
že plne rozumiete rizikám súvisiacim s týmto produktom a v prípade potreby vyhľadáte
odbornú radu. Ďalšie riziká a kompletné podmienky produktu sú uvedené v prospekte
týkajúcom sa emisie produktu v znení neskorších zmien a doplnkov. Prospekt je k dispozícií
tu: https://www.wisdomtree.eu

