WisdomTree Commodity Securities Limited - WisdomTree Nickel

Faktablad
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa
dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra
produkter.

Produkt
Produkt:
Produktkod:

WisdomTree Nickel
DE000A0KRJ44

Webbsida:

www.wisdomtree.eu

Telefonnummer:

+44 207 448 4330

Behöriga myndighet:
Namn på portföljens
emittent:
Dokumentet är giltigt per
den:

Central Bank of Ireland
Wisdom Tree Commodity Securities Limited
25 juni 2021

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå

Vad innebär produkten?
Typ:
Skuldebrev

Mål:
WisdomTree Nickel är utformad för att investerare ska få en exponering mot en total avkastningsinvestering nickel genom att följa Bloomberg
Nickel Subindex ("indexet") och ge en implicit avkastning (collateral yield).
Produkten återspeglar indexets resultat på så sätt att om indexet till exempel skulle stiga i värde med 5 procent under en viss tidsperiod, då skulle
produkten stiga i värde med 5 procent under samma tidsperiod (före avgifter, utgifter och justeringar), och om indexets värde skulle sjunka med 5
procent under en viss tidsperiod, då skulle produkten sjunka i värde med 5 procent under samma tidsperiod (före avgifter, utgifter och justeringar).
Prisförändringar i terminskontrakten som refereras i jämförelseindexet kommer inte nödvändigtvis att resultera i korrelerade förändringar i nivå med
riktmärket eller produkten. Detta kan bero på ett antal faktorer, däribland effekten av att "rulla över" terminskontrakt.
Produkten handlas på börsen ("Exchange Traded Product "). Värdepapper i denna Exchange Traded Product är strukturerade som räntepapper
och inte som aktier. De handlas på börsen precis som aktier i ett företag.
Exchange Traded Product :n är uppbackad med swappar med Citigroup Global Markets Limited och Merrill Lynch International. Swappmotparternas betalningsskyldigheter gentemot emittenten skyddas med en säkerhet som innehas på ett separat konto hos ett oberoende
förvaringsinstitut, The Bank of New York Mellon.

Målgrupp
Denna produkt är avsedd att erbjudas till informerade icke-professionella investerare som: (i) kan klara av en förlust av deras investering,
som inte försöker bevara värdet av deras kapital och som inte söker kapitalgaranti (ii) har specifik kunskap eller förmåga av att investera i
liknande produkter och den finansiella marknaden; och (iii) Som önskar en produkt som erbjuder en exponering mot avkastningen av
underliggande tillgångar och som har en investeringshorisont som överrensstämmer med den rekommenderade innehavsperiod som
anges nedan.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Lägre risk
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Högre risk

Enligt riskindikatorn förväntas du behålla produkten under 6 månader. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in
investeringen i förtid eller i ett senare skede och kan innebära att du får tillbaka mindre
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt
det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat de underliggande investeringsstrategiernas riskkategorier som 5 av 7
Detta innebär att eventuella förluster till följd av framtida resultat bedöms ligga på en medelhög till hög nivå och dåliga
marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka resultatet.
Var uppmärksam på valutarisken. Om produkten handlas i en annan valuta än basvalutan kommer du att få utbetalningar i den andra
valutan, så den slutliga avkastning du får beror på växelkursen för de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.
Vid vissa former av tvångsinlösen kan emittenten lösa in denna produkt med mycket kort varsel, så som det framgår av prospektet.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.
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Resultatscenarier
Investering 10000 USD
6 månader.
(rekommenderad innehavstid)
Stresscenario

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

4 896,91 USD

Procent avkastning
Negativt scenario

- 51,03 %

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

8 136,53 USD

Procent avkastning
Neutralt scenario

- 18,63%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

10 419,63 USD

Procent avkastning
Positivt scenario

4,2%

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader

13 342,12 USD

Procent avkastning

33,42%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör.
Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.
Denna tabell visar hur mycket pengar du får tillbaka efter en rekommenderad innehavstid, enligt olika scenarier, om du investerar 10 000
USD.
Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter.
De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat baserade på tidigare data och är ingen exakt indikation. Vad du får
beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsvillkor, och tar inte med i beräkningen en situation då vi inte kan betala
dig.
Framtida marknadsutveckling kan inte förutses med exakthet. Scenarierna som visas är endast en indikation på en del möjliga utfall
baserat på nuvarande avkastning. Den faktiska avkastningen kan vara lägre.

Vad händer om WisdomTree Commodity Securities Limited inte kan göra några
utbetalningar?
Emittenten är ett företag för särskilt ändamål. Om emittenten skulle hamna på obestånd (eller när så relevant swap-motparten), kommer
eventuella krav som ställs mot emittenten att tillgodoses i enlighet med prioritetsordningen som är fastställd i produktens villkor. Om
nettoförtjänsten från indrivningen av egendomen som ställs som säkerhet för produkten inte är tillräcklig för att uppfylla alla skyldigheter
och göra alla betalningar i förhållande till värdepapperna, då kommer emittentens skyldigheter avseende sådana värdepapper att vara
begränsade till nettoförtjänsten från försäljningen av den relevanta egendomen som ställs som säkerhet för produkten. Under dessa
förhållanden kan du komma att göra en förlust om du inte kan sälja till din investerings fulla värde.

Vilka är kostnaderna?
Kostnader över tid
Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala
kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och extrakostnader.
De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig över en innehavstide. Siffrorna är uppskattningar och kan
ändras i framtiden.
Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om
dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.
Investment 10000 USD
Totala kostnader
Effekt på avkastning (RIY)

Om du löser in efter 6 månader.
51,96 USD
-0,5 %
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Kostnadssammansättning
Nedanstående tabell visar:
* Inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade
innehavstiden.
* Vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år

Teckningskostnader

0%

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för
investeringen. Det här är det mesta du kommer att betala och det
kan hända att du betalar mindre. Effekten av kostnaderna ingår
redan i priset. Detta omfattar distributionskostnaderna för din
produkt.

Inlösenkostnader

0%

Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader

0,45 %

Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande
investeringar för produkten

Övriga löpande kostnader

0,54 %

Effekten av avgifter som vi tar ut varje år för förvaltningen av dina
investeringar

Resultatbaserade avgifter

0%

Investeringen är utformad för att direkt följa jämförelsenormen
utan överavkastning, vilket innebär att ingen resultatrelaterad
avgift tas ut

Särskild vinstandel (s.k. carried
interest)

0%

Det finns ingen särskild vinstandel (s.k. carried interest)

Engångskostnader

Löpande
kostnader

Bikostnader

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavstid:

6 månader.

Du kan sälja din produkt på börsen.

Hur kan jag klaga?
Om du stöter på oväntade problem med att förstå, handla med eller hantera din produkt, då får du gärna kontakta WisdomTree UK
Limited eller WisdomTree Ireland Limited.
Postadress:

WisdomTree UK Limited, 1st Floor, 16 Dufours Place, London. W1F 7SP. United Kingdom.

Webbsida:

www.wisdomtree.eu

E-post:

europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree UK Limited eller WisdomTree Ireland Limited kommer att hantera din begäran och svara så fort som möjligt.

Övrig relevant information
Riskerna som framgår av detta dokument belyser en del men inte alla riskerna med att investera i denna produkt. Innan du tar något
investeringsbeslut ska du först försäkra dig om att du fullt ut förstår riskerna med denna produkt och söka professionell rådgivning enligt
behov. I prospektet finner du mer information om risker och produktens fullständiga villkor knutet till emissionen av produkten med tillägg
och ändringar med jämna mellanrum. Prospektet finner du här: https://www.wisdomtree.eu
Detta dokument kommer eventuellt att uppdateras emellanåt. Det senaste faktabladet (Key Information Document) finns tillgängligt
online på http://34.242.79.197/PRIIP/. Mer information gällande informationen presenterad inom detta faktablad finns tillgängligt online på
https://www.wisdomtree.eu/Documents/KID-ETFS-additional-information-re-production-of-KIDs.pdf. Ytterliggare information angående
emittenten och produkten går att erhållas från emittentens prospekt samt emittentens årsredovisningar och delårsrapporter, vilka finns
tillgängliga tillsammans med senaste tillgängliga NAV för produkten, på https://www.wisdomtree.eu

