
 

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.  

 

 

Dokument s kľúčovými informáciami 

Leverage Shares plc 

Leverage Shares -3x Short Nvidia (NVDA) ETP Securities 

 

ÚČEL 

Tento dokument obsahuje dôležité 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: Leverage Shares -3x Short Nvidia (NVDA) ETP Securities (ETP cenné papiere) 
Emitent: Leverage Shares Plc (emitent) 
ISIN: XS2472335129  
Webová stránka: https://leverageshares.com/ 
Telefón: +1 203 883-9646 
Regulátor: Central Bank of Ireland 
Dokument platí od: 09/06/2022 
 

O aký druh produktu ide? 

Typ:  

Zaistené cenné papiere obchodované na burze.  

Ciele:  

Cieľom ETP cenných papierov je zabezpečiť -3-násobok denného výkonu NVIDIA Corporation 
po odpočítaní poplatkov a výdavkov. ETP cenné papiere sa snažia odzrkadľovať iSTOXX 3x 
Invesrse Leveraged NVDA Index („index“), ktorý poskytuje angažovanosť vo výške -3-násobku 
denného výkonu NVIDIA Corporation („referenčné aktívum“). 

Ak napríklad referenčné aktívum stúpne v určitom dni o 1%, očakáva sa, že ETP (a index, 
ktorý má odzrkadľovať) má klesnúť o 3%. Ak referenčné aktívum však v určitom dni klesne 
o 1%, ETP (a index, ktorý má odzrkadľovať) stúpne o 3%. V oboch prípadoch bez poplatkov, 
nákladov na zapožičanie akcií a úrokového výnosu. 

Zábezpeky /Collateral Assets- kolaterálové aktíva/: Podkladové aktíva vo vzťahu k tomuto 
produktu sú vedené na vkladovom účte („vkladový účet“) a znejú takto: trhové ocenenie 
výpožičiek cenných papierov, hotovostných aktív a vedľajších aktív (pri ktorých ide o aktíva, 
ktoré nie sú potrebné pre investíciu pre simulovanie výkonu indexu a ktoré sú vedené ako 
hotovostné čiastky pripísané na maržový účet alebo ktoré boli investované do štátneho dlhu 
v mene ETP cenných papierov s pôvodnou dobou životnosti menej ako jeden mesiac 
a minimálnou bonitou) („zábezpeky“).  



Platobné záväzky emitenta vo vzťahu k ETP cenným papierom sú financované z likvidácie 
zábezpek. 

Držanie ETP cenných papierov viac ako jeden deň povedie pravdepodobne k výnosu, ktorý sa 
líši od -3-násobku výnosu referenčného aktíva za túto dobu držby. Rozdiel, ktorý sa označuje 
ako „efekt úrok z úrokov“, je spôsobený denným pákovým novým vážením produktu 
a zosilňuje sa väčšou pákou a dlhšou dobou držby. Vyžadovanie môže mať pozitívny alebo 
negatívny vplyv na výnos produktu, každopádne pôsobí negatívnym smerom, čím vyššia je 
volatilita referenčnej hodnoty. 

ETP cenné papiere sú neúročené a nie sú kapitálovo chránené. Môžete stratiť časť investíciu 
alebo celú investíciu. 

Tento produkt nemá pevnú dobu životnosti. Doba životnosti závisí od toho, ako dlho máte 
produkt v držbe. ETP cenné papiere majú však plánovaný termín splatnosti 17.5.2072. 

ETP cenné papiere môžu byť spätne odkúpené pred plánovaným dátumom splatnosti, ak: 

(1) Emitent odkúpi všetky ETP cenné papiere série po tom, ako Vám to písomne oznámi 
s lehotou päť kalendárnych dní; 

(2) Rozhodnete sa umoriť celú vašu zásobu ETP cenných papierov alebo je časť; 
(3) Vyskytne sa udalosť zlyhania; alebo 
(4) Vyskytne sa udalosť núteného spätného odkúpenia.  

Podrobný popis udalostí pri predčasnom splatení nájdete v brožúre Obchodné podmienky ETP 
cenných papierov.  

 

Cieľová skupina malých investorov 

ETP cenné papiere sú určené pre skúsených investorov, ktorí (i) sú v situácií, keď môžu 
pravidelne sledovať svoje investície do ETP cenných papierov podľa nižšie uvedenej 
odporúčanej doby držby; (ii) rozumejú riziku výnosov úrokov z úrokov a zvýšenému riziku 
investícií do produktov inverse leveraged; (iii) môžu podstúpiť riziko straty svojej investície a 
(iv) majú investičný horizont, ktorý zodpovedá nižšie uvedenej odporúčanej dobe držby.  

 

Aké riziká existujú a čo môžem dostať ako protihodnotu za to? 

Ukazovateľ celkového rizika         

 
 
Nižšie riziko                                                                                     Vyššie riziko 
  
 

 

Tento ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že investíciu 
máte v držbe 1 deň. Skutočné riziko sa môže značne líšiť, ak máte 
investíciu v držbe dlhšiu dobu. Je možné, že nebudete môcť Vašu 
investíciu jednoducho predať alebo ju budete musieť predať za 
cenu, ktorá bude mať zásadný vplyv na to, koľko dostanete späť.  

 

Ukazovateľ rizika 



Ukazovateľ celkového rizika Vám pomáha posúdiť riziko spojené s týmto produktom 
v porovnaní s inými produktami. Ukazuje, aká je vysoká pravdepodobnosť, že pri tomto 
produkte v dôsledku pohybov na trhu stratíte peniaze. 

Tento produkt sme zaradili do triedy 7 zo 7, čo zodpovedá triede s vysokým rizikom. 

To klasifikuje potenciálnu volatilitu z budúceho výkonu pri vysokej úrovni a zlé podmienky na 
trhu budú mať pravdepodobne vplyv na schopnosť dosiahnuť kladný výnos pre Vašu 
investíciu.  

Treba si byť vedomý menového rizika. Ak kúpite tento produkt v inej mene ako v USD, závisí 
konečný výnos od výmenného kurzu medzi oboma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo 
vyššie uvedenom ukazovateli.  

Hodnota ETP cenného papiera závisí od toho, či cena referenčného aktíva reaguje na 
hospodárske faktory alebo pripadá na dlhšie časové obdobie.  

Tento produkt neobsahuje ochranu proti budúcemu vývoju trhu, takže môžete stratiť časť 
Vašej investície alebo celú Vašu investíciu.  

 

Scenáre  

Scenáre 1 deň  
(odporúčaná doba držby) 

Stresový scenár Čo by ste mohli dostať na konci po odpočítaní 
nákladov 

4 893 USD 

Priemerný výnos  -51,07% 
Pesimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať na konci po odpočítaní 
nákladov 

9 155 USD 

Priemerný výnos -8,45% 
Stredný scenár Čo by ste mohli dostať na konci po odpočítaní 

nákladov 
9 835 USD 

Priemerný výnos -1,65% 
Optimistický 
scenár 

Čo by ste mohli dostať na konci po odpočítaní 
nákladov 

10 881 USD 

Priemerný výnos 8,81% 
 

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli dostať späť pri rôznych scenároch za odporúčanú 
dobu držby, ak investujete 10 000 EUR.  

Zobrazené scenáre ukazujú, ako by sa mohla vyvíjať Vaša investícia. Môžete ju porovnať so 
scenármi iných produktov.  

Uvedené scenáre zodpovedajú odhadu budúceho vývoja hodnoty na základe  
predchádzajúcich poznatkov a neposkytujú presné ukazovatele. To, koľko skutočne 
dostanete, závisí od toho, ako sa trh vyvíja a ako dlho máte investíciu v držbe.  

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať v prípade extrémnych podmienok na trhu. 

V uvedených číslach sú obsiahnuté všetky náklady samotného produktu, ale podľa okolností 
nie všetky náklady, ktoré musíte zaplatiť Vášmu poradcovi alebo predajcovi. Uvedené čísla 
nezohľadňujú Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá sa môže každopádne vyvíjať podľa toho, 
koľko dostanete naspäť. 

 

Čo sa stane, ak Leverage Shares plc nie je schopná realizovať výplatu? 



Produkt nie je chránený írskym systémom zabezpečenia vkladov alebo iným systémom na 
odškodnenie investícií alebo záručným systémom. Ak pri splatnosti nerealizujeme výplatu, 
môže správca (Apex Corporate Trustees (UK) Limited) uplatniť zábezpeku cez vyššie uvedené 
„zábezpeky“. Akonáhle správca uplatní zábezpeku, môže zábezpeky predať a výnos z tohto 
predaja použiť na vyplatenie čiastky, ktorú Vám dlžíme v rámci ETP cenných papierov. Výnos 
z takéhoto predaja možno nebude postačovať na krytie celej sumy, ktorú Vám v rámci ETP 
cenných papierov dlžíme, a môžete stratiť časť Vašej investíciu alebo celú investíciu. 

 

Aké náklady vznikajú? 

Náklady v priebehu času 

Zníženie výnosov (Reduction in Yield  - RIY) ukazuje, ako by mohli pôsobiť celkové Vami 
zaplatené náklady na Vašu investíciu. V celkových nákladoch sú zohľadnené 
jednorazové,  priebežné a vedľajšie náklady. 

Tu uvedené čiastky zodpovedajú kumulovaným nákladom produktu pri troch rôznych dobách 
držby a predpokladá sa, že ste investovali 10 000 EUR. Čísla predstavujú odhady a môžu 
v budúcnosti vyzerať inak.  

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. 

Investícia 10 000 USD Vyplatenie po 1 dni   
Celkové náklady 1,90 USD 
Vplyv na výnosy (RIY) za rok 4,78% 

 

Zloženie nákladov 

V tabuľke je zobrazené:  

*  ročný vplyv rôznych druhov nákladov na výnosy investície, ktoré by ste mohli dostať na konci 
odporúčanej doby držby;  

*  čo znamenajú rôzne kategórie nákladov.  

Jednorazové 
náklady 

Vstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov, ktoré 
zaplatíte pri vstupe do 
investície. 

Výstupné náklady 0,00 % Vplyv nákladov pri výstupe 
z investície pri splatnosti. 

Priebežné náklady Náklady na transakcie 
s portfóliom 

0,03 % Vplyv nákladov na nákup 
a predaj investícií 
podliehajúcich produktu. 

Iné priebežné náklady 4,75 % Vplyv nákladov, ktoré 
vzniknú podľa potreby pri 
prevádzke podniku. Sú 
v tom obsiahnuté ročné 
poplatky za manažment, 
ktoré sa platia 
spracovateľovi a náklady za 
použitý cudzí kapitál. 

Vedľajšie náklady Poplatok za správu 0,00 % Nevyskytujú sa žiadne 
poplatky za správu. 

Prenesený úrok 0,00 % Nevyskytuje sa žiaden 
prenesený úrok. 

 
 



 

Ako dlho by som mal držať investíciu a môžem si vybrať peniaze predčasne? 

Odporúčaná doba držby: 1 deň 

Odporúčaná doba držby: 1 deň. Držanie tohto produktu dlhšie ako jeden deň môže viesť 
k výnosu, ktorý sa bude líšiť od -3-násobku výnosu referenčného aktíva za túto dobu držby. 
Efekt úroku z úroku môže mať pozitívny alebo negatívny vplyv na výnos produktu, každopádne 
pôsobí negatívnym smerom, čím vyššia je volatilita referenčnej hodnoty.  

Tento produkt môžete obchodovať na London Stock Exchange. Vaše ETP cenné papiere 
môžete predať podľa Vašich investičných cieľov pred ich splatnosťou. Mali by ste vedieť, že 
ETP cenné papiere možno nebude možné ďalej predať a hodnota ETP cenných papierov 
možno bude značne nižšia ako cena, ktorú ste za ne zaplatili.  

 

Ako sa môžem sťažovať? 

Prosím, obráťte sa na Leverage Shares plc:  

Adresa: 2. poschodie, blok 5, Irish Life centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767 

Webová stránka: https://leverageshar.com/ 

Email: info@leverageshares.com 

 

Iné dôležité informácie 

Podrobné informácie o emitentovi, ako napr. brožúru a najnovšiu ročnú a polročnú správu 
získate bezplatne online na https://leverageshares.com. Tieto dokumenty sú k dispozícií 
v anglickom jazyku. Ďalšie informácie k ETP cenným papierom nájdete v brožúre, ktorá je 
k dispozícií na https://leverageshares.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


