Nøkkelinformasjonsdokument
Formål
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er
lovpålagt for å gjøre det enklere for deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige gevinster eller tap, og for å hjelpe deg å
sammenligne det med andre produkter.
Produktet
Produktnavn
Produktidentifikatorer
Produsent

Kjøpsopsjons- warrant knyttet til fondsandeler
ISIN: DE000DM336V6 | WKN: DM336V
Deutsche Bank AG Produktets utsteder er Deutsche Bank AG, Frankfurt

Nettsted
Telefonnummer
Kompetent myndighet til PRIIPprodusenten
Produksjonsdato

www.db.com/contact
Ring +49-69-910-00 for mer informasjon.
Det tyske finanstilsynet (BaFin)
26.11.2021

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som er komplisert og som kan være vanskelig å forstå.

1. Hva slags produkt er dette?
Type

Warranter under engelsk lov

Mål

Produktet er utviklet for å gi en avkastning i form av en kontantbetaling på oppgjørsdatoen ved en kontantbetaling avhengig
av ytelsen på underliggende.

(Begreper i fet skrift
i dette avsnittet er
nærmere beskrevet i
tabellen nedenfor.)

Ved terminering av produktet mottar du på oppgjørsdatoen du vil motta:
1.

hvis den endelige referanseprisen er over 14,50 HKD, (i) produktets nominelle beløp ganget med (ii) (A) (1) endelig
referansepris delt på (2) 14,50 HKD minus (B) 100,00%; eller

2.

hvis den endelige referanseprisen er på eller under 14,50 HKD, ingen betaling og du vil tape din initielle investering.

.

I henhold til produktvilkårene vil visse datoer angitt nedenfor bli justert hvis den respektive datoen enten ikke er en virkedag eller
en handelsdag (hvor relevant). Enhver justering kan påvirke den eventuelle avkastningen du eventuelt mottar.
Du har ingen rett til fordeling fra underliggende, og du har ingen ytterligere rettigheter som følger av underliggende (f.eks.
stemmerett).
.

Type

Kjøpsopsjon

Utstedelsesdato

17. juni 2020

Metode for utøvelse

Europeisk

Initiell referansepris

14,50 HKD

Utøvelsesdato

9. juni 2022

Referansepris

Sluttprisen på underliggende ifølge
referansekilden

Underliggende

Fondsandeler i iShares FTSE/
Xinhua A50 China Tracker (ISIN:
HK2823028546)

Referansekilde

Hong Kong Exchanges And Clearing
LTD

Underliggende marked Aksjer

Endelig referansepris

Referanseprisen på
valueringsdato

Produktets nominelle
beløp

100.000 NOK

Valueringsdato

9. juni 2022

Produkt valuta

NOK (NOK)

Oppgjørsdato / løpetid Den 4. virkedagen etterden
endelige valueringsdatoen

Underliggende valuta

hongkongdollar (HKD)

.

Utstederen kan terminere produktet med umiddelbar virkning hvis det viser seg å eksistere åpenbare feil (skrevne eller
matematiske) i vilkår og betingelser, eller hvis visse ekstraordinære hendelser beskrevet i vilkår og betingelser inntreffer.
Eksempler på ekstraordinære hendelser inkluderer (1) vesentlige endringer, spesielt i forbindelse med underliggende, og (2)
hendelser, særlig som følge av endringer i faktiske økonomiske, juridiske eller skattemessige forhold, som påvirker utsteders
sikringsordninger (hedging) og hindrer utsteder i å møte sine forpliktelser i forbindelse med produktet, samt negativt endre
utsteders beregningsgrunnlag for produktets emisjonskurs. I stedet for å umiddelbart terminere produktet, kan utsteder også
endre vilkår og betingelser. I tilfelle av umiddelbar terminering kan det hende at avkastningen (hvis noen eksisterer) er betydelig
lavere enn kjøpsprisen.
Forutsatt at i tilfelle uoverensstemmelse og / eller konflikt mellom det foregående avsnitt og enhver gjeldende lov, ordre, regel
eller annet rettslig krav fra enhver statlig eller regulerende myndighet i et territorium der dette produktet tilbys, skal slike nasjonale
krav råde.
Tiltenkt for ikkeprofesjonell investor

Dette produktet er tiltenkt for ikke-profesjonelle investorer som søker et mål om generell kapitaloppbygging/
porteføljeoptimalisering og har en kortsiktig investeringshorisont. Dette produktet er et produkt for klienter med avansert kunnskap
og/eller erfaring med finansprodukter. Investoren tåler å tape opptil hele den investerte kapitalen og legger ingen vekt på
kapitalbeskyttelse.

2. Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?
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Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko
Risikoindikatoren forutsetter at du holder produktet i 6 månederog 2 uker. Den faktiske risikoen kan
variere betraktelig hvis du innløser førtidig, og du vil kunne få tilbake mindre. Det kan hende du vil
finne det vanskelig å selge produktet, eller vil måtte selge produktet til en pris som har en betydelig
innvirkning på hvor mye du får tilbake.

Risikoindikatoren er en guide til dette produktets risikonivå i forhold til andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at
produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.
Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7; som er den høyeste risikoklassen. Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidig
utvikling på et veldig høyt nivå, og dårlige markedsforhold har veldig lav sannsynlighet til å påvirke vår evne til å betale deg.
I den utstrekning at valutaen til landet du kjøper dette produktet, er forskjellig fra produktvalutaen, vær oppmerksom
på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du mottar vil være avhengig av
vekslingskursen mellom de to valutaene. Denne risikoen er ikke tatt hensyn til i indikatoren vist ovenfor.
Dette produktet inneholder ingen beskyttelse mot fremtidige markedsutviklinger, noe som betyr at du kan miste hele eller deler
av investeringen din.
Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det som skyldes, kan du miste hele investeringen din.
Resultatscenarioer

Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke presiseres nøyaktig. Scenariene som vises er bare en indikasjon på noen av
de mulige utfallene basert på nylige avkastninger. Faktiske avkastninger kan være lavere.
Investering: 100.000 NOK
Scenarioer

6 måneder og 2 uker
(Anbefalt eieperiode)

Stress-scenario

Hva du kan få utbetalt etter
omkostninger
Andel avkastning (ikke årlig)

0,00 NOK

Ugunstig scenario

Hva du kan få utbetalt etter
omkostninger
Andel avkastning (ikke årlig)

5.695,02 NOK

Moderat scenario

Hva du kan få utbetalt etter
omkostninger
Andel avkastning (ikke årlig)

153.157,72 NOK

Gunstig scenario

Hva du kan få utbetalt etter
omkostninger
Andel avkastning (ikke årlig)

336.685,52 NOK

-100,00%

-94,30%

53,16%

236,69%

.

Den gjennomsnittlige avkastningen i tabellen ovenfor er ikke annualisert, hvilket betyr at den muligens ikke kan sammenlignes
med verdier for gjennomsnittlig avkastning vist i andre nøkkelinformasjonsdokumenter.
Denne tabellen viser pengene du kan få tilbake over de neste 6 månedene og 2 uker under ulike scenarioer, forutsatt at du
investerer 100.000 NOK.
Disse scenarioene illustrerer hvordan investeringen din kan utvikle seg. Den anbefalte perioden for dette produktet er mindre
enn ett år. Tallene beregnes derfor ikke per år, men for den anbefalte perioden. Tallene i denne delen og "4. Hva er kostnadene?"
er derfor ikke sammenlignbare med tall gitt for produkter med en anbefalt speriode på minst ett år. De presenterte scenarioene
estimerer fremtidig utvikling basert på historiske resultater, som viser hvordan verdien av denne investeringen varierer, og er
ikke en eksakt indikator. Resultatene vil variere avhengig av hvordan markedet utvikler seg og hvor lenge du eier produktet.
Stress-scenarioet viser hva du muligens vil motta ved ekstreme markedsforhold, og tar ikke høyde for en situasjon hvor vi ikke
er i stand til å betale deg.
Produktet kan ikke bli enkelt innløst. Det betyr at det er vanskelig å estimere hvor mye du får igjen hvis du innløser før forfall. Du vil
enten ikke være i stand til å innløse førtidig, eller du vil måtte betale høye kostnader, eller pådra deg et stort tap om du gjør dette.
Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer muligens ikke alle kostnader du må betale til
rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

3. Hva skjer hvis Deutsche Bank AG, Frankfurt ikke er i stand til å betale?
Du er eksponert mot risikoen for at utsteder ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med produktet, for eksempel i tilfelle av insolvens
(manglende betalingsevne / konkurs) eller oppløsning. I tillfelle en krise i utstedet kan en slik erklæring også utstedes av en beslutningsmybdighet
i opptakten til konkursbehandling. Ved å gjøre dette har beslutningsmyndigheten omfattende intervensjonsmakt. Blant annet kan det redusere
investorrettighetene til null, terminere produktet eller konvertere produktet til aksjer og suspendere aksjonærrettighetene. Med hensyn til den grunnleggende
rangeringen av utsteders forpliktelser i tillfelle tiltak fra beslutningsmyndighetene, vennligst se www.bafin.de og søk etter nøkkelordet "Haftungskaskade".
Et totalt tap av den investerte kapitalen er også mulig. Produktet er et gjeldspapir og er som sådan ikke dekket av noen innskuddsgarantiordning.

4. Hva vil denne investeringen koste?
Reduksjon i avkastning (RIY) viser effekten av de totale kostnadene du må betale på den potensielle avkastningen. De totale kostnadene du må betale
tar hensyn til engangskostnader, samt løpende og påløpte kostnader.
Beløpene vist her er produktets kumulative kostnader for den anbefalte holdingsperioden. De inkluderer potensielle kostnader for førtidig avvikling. Tallene
forutsetter at du investerer 100.000 NOK. Tallene er estimater og kan endre seg i fremtiden.
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Kostnader over tid

Investering: 100.000 NOK
Scenarioer

Hvis du innløser på slutten av den anbefalte eieperioden

Totale kostnader

0,00 NOK

Innvirkning på avkastning (RIY) per år

0,00%

.

Reduksjonen i avkastningen vist i tabellen ovenfor er ikke annualisert, hvilket betyr at de ikke er sammenlignbare med
reduksjonen i avkastningsverdier for andre nøkkelinformasjonsdokumenter.
Kostnadene i tabellen ovenfor representerer hvor mye de forventede kostnadene til produktet påvirker din avkastning, forutsatt
at produktet utvikler seg i tråd med det moderate scenarioet.
Vedkommende som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet kan kreve andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi
deg informasjon om disse kostnadene, samt vise deg den innvirkningen som alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.
Kostnadenes
sammensetning

Tabellen nedenfor viser:
-

Effekten hvert år de ulike kostnadstypene har på investeringsavkastningen som du kan motta på slutten av den anbefalte
eieperioden

-

Betydningen av de forskjellige kostnadskategoriene.

.

Tabellen viser effekten på avkastning.
Engangskostnader

Løpende kostnader

Etableringskostnader

0,00%

Effekten av kostnader allerede
inkludert i prisen.

Avviklingskostnader

0,00%

Effekten av kostnader ved
avvikling av investeringen ved
forfall

Porteføljens
transaksjonskostnader per år

0,00%

Effekten av kostnader som
inntreffer når vi kjøper
og selger underliggende
investeringer for produktet.

Andre løpende kostnader

-

Effekten av kostnader som vi
tar hvert år for å administrere
dine investeringer for den
anbefalte perioden.

.

5. Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger underveis?
Anbefalt eieperiode: 6 måneder og 2 uker
Det er ikke mulig å anbefale en eieperiode individuelt. Produktet reagerer på små prisbevegelser i det underliggende grunnet gearing, som fører til potensiell
avkastning eller tap innenfor uforutsigbare tidsrammer. Enhver enkel anbefaling angående eieperioden kan være villedene for en spekulativ investor. For
investorer som kjøper produktet til hedgingformål vil eieperioden avhenge av den enkelte investors hedginghorisont.
Produktet garanterer ikke muligheten til å desinvestere annet enn ved å selge produktet off-utveksling. Ingen utgifter eller straffer vil bli belastet av
utstederen for slik transaksjon. Men hvis du selger produktet i annenhåndsmarkedet, vil du ha et bud / budsjett. Ved å selge produktet før dets modenhet,
kan du få tilbake mindre enn du ville ha mottatt hvis du hadde holdt produktet til forfall.
.

Børsnotering

Ikke relevant

Minste omsettelige enhet

1 enhet

Prisnotering

Enheter

.

I volatile eller uvanlige markedsforhold, eller i tilfelle av tekniske feil/forstyrrelser, kan kjøp og/eller salg av produktet bli midlertidig hindret og/eller
suspendert, eller til tider ikke mulig i det hele tatt.

6. Hvordan kan jeg klage?
Enhver klage vedrørende adferden til vedkommende som gir råd om eller selger av produktet kan sendes direkte til vedkommende.
Enhver klage om produktet eller oppførselen til produsenten kan sendes skriftlig til:
Jurisdiksjon

Postadresse

E-postadresse

Nettsted

Tyskland

Deutsche Bank AG, X-markets,
Mainzer Landstrasse 11-17, 60329
Frankfurt am Main, Tyskland

x-markets.team@db.com

www.xmarkets.db.com

Norway

Deutsche Bank AG, X-markets,
Mainzer Landstrasse 11-17, 60329
Frankfurt am Main, Tyskland

x-markets.team@db.com

www.xmarkets.db.com

7. Annen relevant informasjon
All ytterligere produktdokumentasjon, og særlig prospektet, eventuelle tillegg dertil, samt de endelige vilkårene er publisert på produsentens nettside
(www.xmarkets.db.com/DocumentSearch ; de endelige vilkårene etter inntasting av respektive ISIN eller WKN.), alt i samsvar med lovpålagte krav. For å
få mer detaljert informasjon - og spesielt detaljer om struktur og risiki knyttet til en investering i dette produktet - bør du lese disse dokumentene. Disse
dokumentene er også tilgjengelig gratis fra Deutsche Bank AG, Mainzer Landstrasse 11-17, 60329 Frankfurt am Main, Germany, i samsvar med lovpålagte
krav.
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