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Účel dokumentu 

 
Tento dokument obsahuje hlavné informácie o uvedenom investičnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Informácie vyžaduje zákon na to, 

aby Vám pomohli pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty pri uvedenom produkte a aby ste na základe nich vedeli porovnať produkt 

s inými produktami. 
 

 
Produkt 

 

Produkt: 
WisdomTree Natural Gas 1x Daily 

Short 
Výrobca PRIIP: WisdomTree UK Limited 

ISIN: JE00B24DKH53 Príslušný orgán výrobcu PRIIP: 
EÚ: Central Bank of Ireland 

VB Financial Conduct Authority 

Dátum revízie: 21/06/2022 Webstránka: https://www.wisdomtree.eu 

Emitent: 
WisdomTree Commodity Securities 

Limited 
Telefónne číslo : +44 (0) 207 448 4330 

Jurisdikcia: Jersey Skupina: WisdomTree 

Máte v úmysle kúpiť si produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť náročnejší na pochopenie. 

 

Aký je to produkt? 

Typ 
Necertifikovaný, registrovaný, zabezpečený dlhový cenný papier, ktorý sa riadi právom Jersey. 

Ciele 
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short je plne zabezpečená komodita obchodovaná na burze (ETC) navrhnutá tak, aby poskytovala investorom krátku 

(short) expozíciu voči Natural Gas. ETC poskytuje celkový výnos pozostávajúci z 1-násobku dennej výkonnosti indexu Bloomberg Natural Gas SL 

Excess Return Index (BNGSLER), plus úrokový výnos upravený tak, aby odrážal poplatky a náklady spojené s produktom. Ak napríklad index 

Bloomberg Natural Gas SL Excess Return Index vzrastie za deň o 1%, potom ETC klesne o 1%, s výnimkou poplatkov. Ak však index Bloomberg Natural Gas SL 

Excess Return Index klesne za deň o 1%, potom ETC stúpne o 1%, s výnimkou poplatkov. 

Tento produkt je obchodovateľný na rôznych burzách cenných papierov podľa vlastného uváženia. Zmeny cien futures kontraktov, na ktoré sa referenčná 

hodnota vzťahuje, nemusia nevyhnutne viesť ku korelačným zmenám úrovne referenčnej hodnoty alebo produktu. Môže to byť spôsobené viacerými 

faktormi, vrátane účinku tzv. „rollingu“ futures kontraktov. 

Plánovaný retailový investor 
Tento produkt je určený základným retailovým investorom, ktorí: (i) znesú  stratu kapitálu, neusilujú o zachovanie kapitálu a nehľadajú záruku 

kapitálu; (ii) majú špecifické znalosti alebo skúsenosti s investovaním do podobných produktov a na finančných trhoch; a (iii) hľadajú produkt, 

ktorý ponúka expozíciu voči výkonnosti podkladového aktíva (podkladových aktív) a majú investičný horizont v súlade s odporúčanou dobou 

držby uvedenou nižšie. 

Splatnosť 
Tento produkt nemá pevne stanovenú dobu splatnosti. Doba splatnosti závisí od toho, ako dlho sa rozhodnete si produkt ponechať. Emitent je 

oprávnený tento produkt jednostranne vypovedať. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?  
 

 
Nižšie 
riziko  

1 2 3 4 5 6 7 Vyššie riziko 

 
Ukazovateľ rizika predpokladá, že si produkt ponecháte 1 deň. Skutočné riziko sa môže značne líšiť ak ho speňažíte v skoršej alebo neskoršej 

fáze a môžete získať späť menej. 

Súhrnný ukazovateľ rizika je návodom pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt 

príde o peniaze v dôsledku pohybov na trhoch alebo preto, že vám nebudeme schopní peniaze vyplatiť. 

Tento produkt sme zaradili do triedy 7 zo 7, čo je najvyššia trieda rizika.  

Hodnotí potenciálne straty z budúcej výkonnosti na veľmi vysokej úrovni. 

Dávajte si pozor na menové riziko. Ak je obchodná mena iná ako základná, budete dostávať platby v inej mene, takže konečný výnos, ktorý 

dostanete, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko sa vo vyššie uvedenom ukazovateli nezohľadňuje. 

Emitent môže tento produkt jednostranne vypovedať a v určitých prípadoch povinného odkúpenia tak môže urobiť vo veľmi krátkom čase, ako 

je uvedené v prospekte. 

Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu. 

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. 

https://www.wisdomtree.eu/
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Scenáre výkonnosti 
 

Odporúčané obdobie držby: 1 deň 
 

Investícia: 10,000 USD 
 

Scenáre Ak odstúpite po 1 dni  

 
Stresový scenár 

Čo môžete získať po úhrade nákladov  $- 

Priemerný ročný percentuálny výnos (%) -100.00% 

 
Nepriaznivý scenár 

Čo môžete získať po úhrade nákladov $9.693  

Priemerný ročný percentuálny výnos (%) -3.07% 

 
Mierny scenár 

Čo môžete získať po úhrade nákladov $10,005 

Priemerný ročný percentuálny výnos (%) 0.05% 

 
Priaznivý scenár 

Čo môžete získať po úhrade nákladov $10,269 

Priemerný ročný percentuálny výnos (%) 2.69% 

 

V tejto tabuľke sú uvedené peniaze, ktoré by ste mohli získať späť počas odporúčaného obdobia držby podľa rôznych scenárov za 
predpokladu, že investujete 10,000 USD. 

Uvedené scenáre znázorňujú, ako by sa vaša investícia mohla vyvíjať. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov. 

Predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe údajov z minulosti o tom, ako sa mení hodnota tejto investície, a nie sú presným ukazovateľom. 

To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať trh a ako dlho si investíciu / produkt ponecháte. 

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť za extrémnych trhových okolností, a nezohľadňuje situáciu, keď vám nebudeme môcť 

peniaze vyplatiť. 

Údaje zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré platíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Číselné 

údaje nezohľadňujú vašu osobnú situáciu týkajúcu sa daní, ktorá tiež môže ovplyvniť výšku čiastky, ktorú môžete získať späť. 

Vývoj trhu v budúcnosti sa nedá presne predpovedať. Uvedené scenáre len naznačujú niektoré možné výsledky na základe nedávnych výnosov. Skutočné výnosy 

môžu byť nižšie. 

 
Čo sa stane, ak spoločnosť WisdomTree Commodity Securities Limited nebude schopná vyplatiť 
peniaze? 

Emitent je účelová spoločnosť. V prípade neplnenia záväzkov zo strany Emitenta budú všetky pohľadávky voči Emitentovi uspokojené v porad í podľa 

priority platieb stanovenej v podmienkach produktu. Ak čistý výnos z realizácie zabezpečeného majetku relevantného pre produkt nebude postačovať na 

splnenie všetkých záväzkov a vykonanie všetkých platieb, ktoré sú v tom čase splatné v súvislosti s cennými papiermi, záväzky  Emitenta v súvislosti s 

týmito cennými papiermi budú obmedzené na čistý výnos z realizácie príslušného zabezpečeného majetku. Za týchto okolností môžete utrpieť stratu, ak 

nebudete môcť realizovať celú hodnotu svojej investície.  

 

Aké sú náklady? 
 

Zníženie výnosu (RIY) ukazuje, aký dopad budú mať celkové náklady, ktoré platíte, na výnos z investície, ktorý môžete získať. Celkové náklady 

zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady. 

Uvedené sumy predstavujú kumulatívne náklady na samotný produkt za jedno obdobie držby. Tieto údaje sú len odhadom a v budúcnosti sa môžu zmeniť. 

Náklady 
v priebehu 
určitého obdobia 

Osoba, ktorá vám tento produkt predáva alebo vám radí, vám môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o 

týchto nákladoch a ukáže vám, aký vplyv budú mať všetky náklady na vašu investíciu v priebehu určitého obdobia. 

 
Investícia v hodnote 10,000 USD Ak odstúpite po 1 dni  

Celkové náklady 0,75 
USD 

Vplyv na výnos (RIY) -0,01% 
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Zloženie nákladov 
 

Tabuľka nižšie uvádza: 

1. Každoročný vplyv jednotlivých druhov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby. 

2. Čo znamenajú jednotlivé kategórie nákladov. 

 
Tabuľka znázorňuje vplyv na výnos za rok  

 

 
Jednorazové náklady 

 
Vstupné náklady 

 
0% 

Vplyv nákladov, ktoré platíte pri vstupe do investície. Toto je 

najviac, čo zaplatíte, pričom môžete zaplatiť aj menej. Vplyv nákladov je už 

zahrnutý v cene. Patria sem náklady na distribúciu vášho produktu. 

Výstupné náklady 0% Vplyv nákladov pri výstupe z vašej investície. 

 
Priebežné náklady 

Náklady transakcií 
portfólia 

0.85% 
Vplyv nákladov na náš nákup a predaj podkladových investícií pre produkt. 

Ostatné priebežné 
náklady 

1.03% Vplyv nákladov, ktoré každoročne vynaložíme na správu vašich investícií. 

 
Vedľajšie náklady 

Poplatky za výkonnosť 0% 
Investícia je navrhnutá tak, aby priamo sledovala referenčnú hodnotu bez 
prekonania; z tohto dôvodu nie sú účtované žiadne poplatky za výkonnosť. 

Prenesené úroky 0% Neexistuje žiadny prenesený úrok. 

 

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si vybrať peniaze skôr? 
 

 Odporúčané obdobie držby: 1 deň. Produkt môžete predať na rôznych burzách bez sankcií a s výhradou transakčných poplatkov vášho   

makléra. 

 

Ako môžem podať sťažnosť? 
 

V prípade akýchkoľvek neočakávaných problémov pri porozumení, obchodovaní alebo manipulácii s produktom sa neváhajte obrátiť priamo 
na spoločnosť WisdomTree. 

 

+ Poštová adresa: WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Pl, London W1F 7SP, United Kingdom 
 

+ Webstránka: https://www.wisdomtree.eu 
 

+ E-mail: europesupport@wisdomtree.com 

 
Spoločnosť WisdomTree vašu žiadosť spracuje a čo najskôr vám poskytne spätnú 
väzbu. 

 

Ďalšie dôležité informácie 

Riziká uvedené v tomto dokumente vyzdvihujú niektoré, ale nie všetky riziká spojené s investovaním do tohto produktu. Pred prijatím akéhokoľvek 

investičného rozhodnutia by ste sa mali uistiť, že úplne rozumiete rizikám súvisiacim s týmto produktom, a v prípade potreby vyhľadáte odborné 

poradenstvo. Úplné znenie podmienok produktu je uvedené v prospekte týkajúcom sa emisie produktu, ktorý sa priebežne dopĺňa a mení. 

Prospekt nájdete tu:https://www.wisdomtree.eu 

Tento dokument môže byť priebežne aktualizovaný. Najnovšia verzia dokumentu Hlavné informácie je dostupná online tu: 
https://regdocs.wisdomtree.eu 

https://www.wisdomtree.eu/
mailto:europesupport@wisdomtree.com
https://www.wisdomtree.eu/
https://regdocs.wisdomtree.eu/

