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Formål
Dette dokument giver dig centrale oplysninger om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er
lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, potentielle gevinster og tab ved dette produkt samt for at hjælpe dig med
at sammenligne det med andre produkter.
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Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?
Type

Underlagt Jersey lov, ucertificeret, registreret, børshandlet veksel mod sikkerhedsstillelse.

Mål
WisdomTree Physical Gold er et Exchange-Traded Commodity (ETC), der er kvalificeret til et investeringsinstitut og udviklet til at tilbyde
værdipapirindehavere en enkel, omkostningseffektiv og sikker måde at få adgang til Physical Gold ved at levere et afkast, der svarer til bevægelserne
på Physical Gold spotprisen, med fradrag af gældende administrationsgebyrer. WisdomTree Physical Gold understøttes af det fysiske, allokerede
Physical Gold, der ejes af HSBC Bank plc (depotbanken). Kun metal, der overholder London Bullion Market Association's (LBMA) reglerne for opfyldt
levering, kan godkendes af depotbanken. Hver fysisk barre er adskilt, identificeret og allokeret. Hvis kursen på Physical Gold stiger med 1 % i løbet af
én dag, så vil ETC stige med 1%, eksklusive gebyrer. Hvis kursen på Physical Gold til gengæld falder med 1 % i løbet af én dag, så vil ETC falde med
1%, eksklusive gebyrer.
Du kan handle dette produkt på forskellige børser efter eget skøn.

Forventet detailinvestor
Produktet henvender sig til basic detailinvestorer som: (i) kan tåle tab af kapital, og som ikke søger at bevare kapital, og som ikke søger
kapitalgarantier; (ii) har specifik viden eller erfaring med at investere i tilsvarende produkter og på de finansielle markeder; og (iii) søger et
eksponering for de(t) underliggende aktiv(er) og har en investeringshorisont i overensstemmelse med den anbefalede fastholdelsesperiode, der er
angivet nedenfor.

Løbetid
Dette produkt har ikke en fast løbetid. Løbetiden vil afhænge af, hvor længe du vælger at beholde produktet. Udstederen har ret til at opsige dette
produkt ensidigt.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Lavere riskiko
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Højere risiko

I forbindelse med riskoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år. Den kaktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et
tidligt eller senere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage.
Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe
penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.
Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.
Dermed vurderes de mulige tab ved den fremtidige performance på et middel niveau.
Vær opmærksom på valutarisiko. Hvis handelsvalutaen er forskellig fra basisvalutaen, vil du modtage betaling i en anden valuta, så det
endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke omfattet af den ovenstående
indikator.
Udstederen kan ensidigt opsige dette produkt, og i visse tilfælde, der kræver obligatorisk indløsning, kan udstederen indløse dette produkt med
meget kort varsel, som fastlagt i prospektet.
Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.
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Resultatscenarier
Anbefalet fastholdelsesperiode : 5 år
Investering $10,000
Hvis du sælger
efter 1 år

Scenarier
Stressscenarie
Ufordelagtigt scenarie
Moderat scenarie
Fordelagtigt scenarie

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger
Gennemsnitligt afkast hver år (%)
Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

$3,395

Hvis du sælger
efter 3 år
$1,080

Hvis du sælger
efter 5 år
$356

-66.05%

-52.38%

-48.67%

$8,865

$8,739

$8,972

Gennemsnitligt afkast hver år (%)

-11.35%

-4.39%

-2.15%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

$10,605

$11,911

$13,379

6.05%

6.00%

5.99%

Hvad du kan få tilbage efter omkostninger

$12,661

$16,203

$19,910

Gennemsnitligt afkast hver år (%)

26.61%

17.45%

14.77%

Gennemsnitligt afkast hver år (%)

Denne tabel viser de penge, som du med forskellige scenarier kunne få tilbage i den anbefalede investeringsperiode ved en forudsat investering på
10,000USD.
De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter.
De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan værdien af denne investering varierer,
og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor længe du beholder investeringen/produktet.
Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke taget højde for den situation, at vi ikke er i stand
til at betale dig.
De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller
distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også kan have betydning for, hvor meget du får tilbage.
Udviklingen på markederne kan ikke forudses med nøjagtighed. De viste scenarier er kun en indikation af nogle af de mulige resultater baseret på
nylige afkast. De faktiske afkast kan være lavere.

Hvad sker der, hvis WisdomTree Metal Securities Limited ikke er i stand til at foretage
udbetalinger?
Udstederen er et særligt selskab. I tilfælde af misligholdelse fra udstederens side vil ethvert krav, der fremsættes mod udstederen, blive opfyldt i den
rækkefølge, betalingerne er prioriteret efter i produktbetingelserne. Hvis nettoprovenuet fra håndhævelsen af den sikrede ejendom, der er relevant
for produktet, ikke er tilstrækkeligt til at opfylde alle forpligtelser og foretage alle betalinger, der skal betales med hensyn til værdipapirerne, vil
udstederens forpligtelser med hensyn til sådanne værdipapirer være begrænset til nettoprovenuet fra realisering af den relevante sikrede ejendom.
Under disse omstændigheder kan du lide et tab, hvis du ikke kan realisere den fulde værdi af din investering.

Hvilke omkostninger er der?
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får.
De samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og ekstraomkostninger.
De her viste beløb er selve produktets samlede omkostninger i en investeringsperiode. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.

Omkostninger over tid
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person
dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.
Hvis du indløser efter [RHP] 1 år

Hvis du indløser efter [RHP] 3 år

Hvis du indløser efter [RHP] 5 år

Samlede omkostninger

$41.52

$140.46

$263.97

Afkastforringelse (RIY)

-0.39%

-0.39%

-0.39%

Investering $10,000
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Omkostningernes sammensætning
Nedenstående tabel viser:
*
Hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, hvert år påvirkes af de
forskellige omkostningstyper.
*

Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.
Denne tabel viser effekten på afkastet pr. År
Engangsomkostni
nger

Løbende
omkostninger

Yderligere
omkostninger

Entry-omkostninger

0%

Exit-omkostninger
Porteføljetransaktionsomkostninger
Andre løbende
omkostninger

0%
0.00%
0.39%

Resultat-gebyrer

0%

Carried interests

0%

Effekten af de omkostninger, du betaler, når du opretter din investering. Det er
det maksimale, du betaler, og du betaler eventuelt mindre. Effekten af de
omkostninger, der allerede er inkluderet i prisen. Det inkluderer
distributionsomkostningerne ved dit produkt.
Effekten af omkostninger, du påføres ved udløbet af din investering
Effekten af omkostninger ved vores køb og salg af underliggende investeringer
i forbindelse med produktet
Effekten af omkostningerne, som vi pålægger dig hvert år for at administrere
dine investeringer
Investeringen er udformet, så man direkte kan følge dens benchmark uden at
overstige det. Derfor er der ingen resultatgebyrer
Der er ingen carried interest

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet fastholdelsesperiode : 5 år. Du kan sælge produktet på forskellige fondsbørser uden sanktioner og er underlagt din mæglers
transaktionsomkostninger.

Hvordan kan jeg klage?
I tilfælde af uventede problemer i forbindelse med forståelse af, handel med eller håndtering af produktet, er du velkommen til at kontakte
WisdomTree.
+ Postadresse : WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Pl, London W1F 7SP, United Kingdom
+ Websted: https://www.wisdomtree.eu
+ E-mail: europesupport@wisdomtree.com
WisdomTree håndterer din anmodning og giver dig feedback hurtigst muligt.

Anden relevant information
De risici, der er angivet i dette dokument, er blot nogle, men ikke alle risici, der er forbundet med at investere i produktet. Inden du træffer beslutning
om investering, skal du sikre dig, at du fuldt ud forstår de risici, der er forbundet med produktet, og om nødvendigt søger professionel rådgivning. Alle
vilkår og betingelser for produktet fremgår af prospektet for udstedelsen af produktet med eventuelle tillæg og ændringer. Prospektet kan ses her:
https://www.wisdomtree.eu
Dette dokument bliver løbende
https://regdocs.wisdomtree.eu

opdateret.
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