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DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE 

PRODUKT 

Token TRADA reprezentujący udział w obligacji strukturyzowanej o wartości do 5 000 000. Termin: 2023 r. | 
ISIN LI1194956895 

Emitent: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz (Liechtenstein) | www.xdcteq.io 

Twórca PRIIP: XDCTEQ AG | Właściwy organ: Urząd Nadzoru Rynku Finansowego w Liechtensteinie (FMA) jako 
właściwy organ do zatwierdzenia prospektu. Twórca/Emitent PRIIP nie podlega nadzorowi ostrożnościowemu FMA lub 
jakiemukolwiek innemu organowi nadzoru rynku finansowego | Data sporządzenia dokumentu zawierającego kluczowe 
informacje: 21 lipca 2022 r. 

 

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia. 

1.  CO TO ZA PRODUKT? 
 

Rodzaj: Tokeny cyfrowe (Tokeny TRADA / Tokeny), przy czym każdy Token reprezentuje udział w 
obligacji o wartości do 5 000 000 USD. Tokeny są papierami wartościowymi podlegającymi 
prawu Liechtensteinu. 

Okres: Tokeny TRADA uzyskają dojrzałość w dniu 3 lipca 2023 r. (Dzień Zapadalności). W dniu 
4 stycznia 2023 r. Emitent może zdecydować, według własnego uznania, wykupić Tokeny 
TRADA w całości (ale nie w części), z zachowaniem nie mniej niż 45-dniowego okresu 
wypowiedzenia wobec Posiadaczy Tokenów i powiadamiając ich o Dniu Przedterminowej 
Spłaty. Ponadto Emitent może wykupić Tokeny TRADA przed Dniem Zapadalności w pewnych 
ograniczonych okolicznościach. Inwestorzy nie mają prawa żądać od Emitenta wykupu 
jakichkolwiek Tokenów Trada, za wyjątkiem Dnia Zapadalności. 

Cele: Celem tego produktu jest zapewnienie Subskrybentowi określonych uprawnień na wcześniej 
zdefiniowanych warunkach. Emitent wykorzysta środki pozyskane w ramach Oferty na nabycie 
wierzytelności, kwitów, kredytów, roszczeń, leasingów lub innych Aktywów, w których Emitent 
może nabyć udział (Aktywa). Emitent będzie dążył do spełnienia swych celów inwestycyjnych, 
inwestując głównie w Aktywa związane z finansowaniem handlu, strukturyzowanym 
finansowaniem handlu, finansowaniem eksportu i finansowaniem projektów lub powiązanych 
zobowiązań przedsiębiorstw lub innych podmiotów (w tym podmiotów państwowych). Walutą 
produktu jest dolar amerykański. 

Docelowy 
inwestor 
detaliczny: 

Produkt jest przeznaczony dla Subskrybentów detalicznych, którzy zamierzają tworzyć prywatne 
aktywa i preferują krótkoterminowy horyzont inwestycyjny. Jest to produkt dla doświadczonych 
i zaawansowanych inwestorów. Subskrybent jest w stanie ponieść straty całej zainwestowanej 
kwoty i nie przywiązuje wagi do produktów z gwarancją kapitału.  

Wiedza i 
doświadczenie: 

Subskrybenci o następujących cechach: Inwestorzy o dużym doświadczeniu i wiedzy 

 

2.  JAKIE SĄ RYZYKA I MOŻLIWE KORZYŚCI? 

WSKAŹNIK RYZYKA 

 

 

 

 

 

Wskaźnik ryzyka zakłada, że utrzymasz produkt do Dnia Zapadalności. Nie możesz wcześniej spieniężyć produktu.  

 

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. 
Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek 
tego, że Emitent nie ma możliwości wypłacenia Subskrybentowi pieniędzy. Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 4 na 7, 
co stanowi średnią klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są 

CEL 
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał 
marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawnie, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego 
produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc w 
porównywaniu go z innymi produktami. 

Niższe ryzyko           Wyższe ryzyko 

 

http://www.xdcteq.io/
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jako średnie. Złe warunki rynkowe mogą wpłynąć na zdolność Emitenta do wypłacenia pieniędzy Subskrybentowi 
produktu. Negatywne zmiany sytuacji tych Aktywów lub spowolnienie gospodarcze mogą negatywnie wpłynąć na 
płynność Emitenta. Nie można wykluczyć ryzyka braku płynności i późniejszej niewypłacalności. Takie scenariusze 
mogą wymagać natychmiastowego zbycia istotnych Aktywów lub likwidacji bądź sprzedaży Emitenta. Struktura portfela 

Aktywów zależy od sukcesu Oferty. 

 

SCENARIUSZE DOTYCZĄCE WYNIKÓW 
 

Scenariusz inwestycji 
10 000 USD 

 4 stycznia 2023 r. 3 lipca 2023 r. 

Scenariusz warunków skrajnych 

Jaki zwrot Subskrybent może 
uzyskać po odliczeniu kosztów 

9 782,00 9 491,00 

Średni zwrot w każdym roku 
-5,09% -5,09% 

Scenariusz niekorzystny 

Jaki zwrot Subskrybent może 
uzyskać po odliczeniu kosztów 

10 153,00 10 358,00 

Średni zwrot w każdym roku 
3,58% 3,58% 

Scenariusz umiarkowany 

Jaki zwrot Subskrybent może 
uzyskać po odliczeniu kosztów 

10 211,00 10 495,00 

Średni zwrot w każdym roku 
4,95% 4,95% 

Scenariusz korzystny 

Jaki zwrot Subskrybent może 
uzyskać po odliczeniu kosztów 

10 211,00 10 495,00 

Średni zwrot w każdym roku 
4,95% 4,95% 

W tabeli przedstawiono zwrot inwestycji, którą Subskrybent może uzyskać w Dniu Przedterminowej Spłaty (Early Repayment Date, jak 
określono w Glosariuszu prospektu) i w Dniu Zapadalności w różnych scenariuszach, gdy zainwestuje 10 000,00 USD. Przedstawione 
scenariusze pokazują, jakie wyniki może osiągnąć inwestycja Subskrybenta. Subskrybent może porównać je ze scenariuszami innych 
produktów. Przedstawione scenariusze szacunkowe są szacunkami przyszłych wyników na podstawie zmienności wartości produktu i nie 
stanowią dokładnego wskaźnika. Zwrot Subskrybenta będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości utrzymania produktu 
przez Subskrybenta. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy Subskrybent może odzyskać w ekstremalnych warunkach 
rynkowych, i nie uwzględnia sytuacji, w której Emitent nie jest w stanie wypłacić pieniędzy Subskrybentowi. W tym przypadku Subskrybent 
może ponieść straty całej zainwestowanej kwoty i nie przywiązuje wagi do gwarancji zainwestowanego kapitału. Jednak inwestor nie ma 
dodatkowych zobowiązań płatniczych i nie ponosi ryzyka wejścia w dodatkowe zobowiązania, które przekraczałyby kwotę pierwotne j 
inwestycji. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które 
Subskrybent płaci swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono osobistej sytuacji podatkowej Subskrybenta, 
która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. 

3.  CO SIĘ STANIE, JEŚLI EMITENT NIE MA MOŻLIWOŚCI WYPŁATY? 

Subskrybent jest narażony na ryzyko, że Emitent nie będzie miał możliwości wypełnienia swych zobowiązań w ramach 
produktu, np. w przypadku niewypłacalności (niemożności dokonania wypłaty / nadmiernego zadłużenia) lub nakazu 
administracyjnego. Całkowita strata zainwestowanego przez Subskrybenta kapitału jest możliwa. Ten produkt to 
instrument dłużny i jako taki nie jest objęty żadnym programem ochrony depozytu. 

4.  JAKIE SĄ KOSZTY? 

KOSZTY W CZASIE 

Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez Subskrybenta będą miały na zwrot z 
inwestycji, który Subskrybent może uzyskać. Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty 
dodatkowe. Koszty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu. Są to dane szacunkowe i mogą ulec 
zmianie w przyszłości. Osoba sprzedająca Subskrybentowi ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć 
na Subskrybenta inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Subskrybentowi informacje na temat tych kosztów 
i pokaże, jaki wpływ na inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie. 

Założyliśmy następujące dane: 
 Emisja Tokenów TRADA o wartości 5 000 000 USD 

 Inwestycja 10 000 USD 

 Wykup w Dniu Zapadalności 

 Emitent ponosi koszty Oferty 

 Koszty audytu w wysokości 5 000 USD 

 Inne koszty w wysokości 10 000 USD 

 W Dniu Zapadalności odzyskasz zainwestowaną kwotę (zwrot 0%). 

 

Łączne koszty 125 USD 
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Wpływ na zwrot (zmniejszenie zwrotu)*  1,55% 

* Pokazuje to, jak koszty redukują Twój zwrot. 

 

STRUKTURA KOSZTÓW 

W poniższej tabeli przedstawiono: 

 Wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który Subskrybent może uzyskać w Dniu 
Zapadalności. 

 Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wpływ na zwrot 

Koszty jednorazowe 
Koszty wejścia 

0,25% Ceny Subskrypcji z 
zastrzeżeniem maksymalnej 
kwoty 25 USD i minimalnej kwoty 
5 USD na Subskrybenta. 

Koszty wyjścia 1% 

Koszty bieżące Nie dotyczy 

Koszty dodatkowe  

Opłaty za audyt w odniesieniu do 
Emitenta 

Właściwie uzasadnione opłaty, 
koszty i wydatki poniesione i 
należne oraz inne sumy 
zabezpieczenia należne od 
Emitenta jakiejkolwiek osobie 
trzeciej.  

5.  ILE CZASU POWINIENEM POSIADAĆ PRODUKT I CZY MOGĘ WCZEŚNIEJ WYPŁACIĆ PIENIĄDZE? 

Dla tego produktu nie wskazano zalecanego okresu utrzymywania. Tokeny Trada uzyskają dojrzałość w dniu 
3 lipca 2023 r. Wypłata głównej Wartości Likwidacyjnej (Liquidation Value, jak określono w Glosariuszu prospektu) 
Tokenów Trada nastąpiłaby w Dniu Zapadalności (Maturity Date, jak określono w Glosariuszu prospektu). Subskrybenci 
nie mają prawa żądać od Emitenta wykupu jakichkolwiek Tokenów Trada, za wyjątkiem Dnia Zapadalności. 

6.  JAK MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ? 

Wszelkie skargi dotyczące produktu lub postępowania Emitenta produktu można złożyć w formie pisemnej (np. listownie 
lub pocztą elektroniczną) na następujący adres: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein, przez e-
mail: info@xdcteq.io lub w witrynie www.xdcteq.io 

7.  INNE ISTOTNE INFORMACJE 

Wszelkie dodatkowe dokumenty dotyczące tego produktu, a w szczególności prospekt i wszelkie aneksy do niego są 
opublikowane w witrynie www.xdcteq.io zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi. Te dokumenty są również 
dostępne nieodpłatnie od XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Liechtenstein. Aby uzyskać bardziej szczegółowe 
informacje — a w szczególności dane dotyczące struktury tego produktu i ryzyka związanego z inwestycją w ten produkt 
— warto zapoznać się z tymi dokumentami. 

 
Agent 
Kalkulacyjny: 

Tradeteq Limited, 15 Bishopsgate, London EC2N 3AR, Wielka Brytania 

 

 


