XRP TRACKER ONE
MÅLSÄTTNING
XRP Tracker One (COINXRP) är en börshandlad produkt (ett certifikat) som utformats för att spegla utvecklingen
hos den underliggande tillgången, XRP, och är noterad i svenska kronor.
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Namn

XRP Tracker One

Emittent

XBT Provider AB (publ)

ISIN

SE0011414481

Typ

Certifikat

Första handelsdag

2019-04-05

Underliggande
tillgång

XRP (XRP/USD)

Hävstång

1:1

Minimiinvestering

1 Certifikat

Årsavgift

2,5 %

Utgångsdatum

den 31 mars 2021

Bloomberg

COINXRP

(COINXRP)

NGM

XRP XBT

‣ XRP Tracker One ger exponering mot utvecklingen hos den digitala

Marknadsgarant

Mangold Fondkomission
AB

Börs

NGM Stockholm

Prospekt Godkänd
av

Finansinspektionen

2020

32 %

Källa: Slutpris, NGM Stockholm

98 %

26 %

OM DEN UNDERLIGGANDE TILLGÅNGEN
‣ XBT Provider är den svenska emittenten av XRP Tracker One

valutan XRP.
‣ XRP/USD-marknaden är den mest likvida XRP-marknad som är
allmänt tillgänglig för handel. Vi anser att den är den bäst lämpade
underliggande tillgången för en XRP-produkt.

‣ Certifikaten är värdepapper som inte är kopplade till aktier utan
följer prisutvecklingen hos XRP med avdrag för en avgift.

Clearingcentral

Euroclear Sweden AB *SEK
och EUR enbart, T+2

Instrument Valuta

SEK (svenska kronor)

‣ XRP ett slags digital valuta som skapas och innehas elektroniskt.
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BERÄKNING AV CERTIFIKATENS PRIS:
CERTIFIKATENS VERKLIGA VÄRDEEKVATION

(

**Bitfinex [XRP/ USD]
Kraken [XRP/ USD]
GDAX [XRP/ USD]

}

}

( ( Snittpris [USD] * [USD/SEK] ) - avgift) * 5 = VERKLIGT VÄRDE

)

3

(

Dagar sedan köpet * ( 0,025 / 360)
Snittpris för XRP sedan köpet

)

**Referenspris : XRP/USD handlas på ett stort antal XRP-börser och snittpriset på de tre mest likvida börserna ger det underliggande referenspriset för den
produkt som anges i prospektet. Denna lista med fondbörser kan variera baserat på volym.

NYCKELFAKTA OM PRODUKTEN
‣ För att säkra certifikatens exponering ingår XBT Provider
‣ 2019 blev XRP Tracker One det första XRP-baserade värdepapperet som
gjordes tillgängligt på en reglerad fondbörs när det noterades på Nordic
Growth Market (NGM) i Stockholm.
‣ Produkten handlas under normala öppettider: Måndag till fredag, 09:00 till
17:25 (CET).

(emittenten) ett koncerninternt arrangemang för förvaltning av
säkerheter med ett närstående bolag (CoinShares Capital Markets),
varigenom emittenten tillhandahåller kontanter som införskaffats
via emissionen av certifikaten till CoinShares Capital Markets i
utbyte mot ett kontraktsmässigt löfte att betala certifikatets
avvecklingsbelopp (det ursprungliga inköpspriset plus/minus
eventuella prisrörelser hos den underliggande kryptovalutan minus
den aktuella avgiften). För att säkra sin exponering under
kontraktet köper CoinShares Capital Markets den aktuella
kryptovalutan på [1:1 basis] i både fysisk form och via
derivatkontrakt. Produkten ger ingen utdelning. Investerarna kan
köpa och sälja certifikaten på aktiemarknaden (den så kallade
sekundärmarknaden) under de normala tider för börshandel som
fastställs och betjänas av fondbörserna.
‣ XRP Tracker One är tillgänglig i svenska kronor och kommer därmed
att ha exponering mot växelkursfluktuationer mellan amerikanska
dollar och den aktuella valutan som kan påverka certifikatens
marknadsvärde och slutliga avkastning (positivt eller negativt).

‣ XBT Providers prospekt är godkänt av Finansinspektionen och produkterna är
noterade på NGM i Stockholm.
‣ XRP Tracker One handlas på samma sätt som andra aktier och instrument
som är noterade på NGM i Stockholm. Produkten är tillgänglig via alla globala
elektroniska plattformar för värdepappershandel som har tillgång till NGM
Stockholm.
‣ För att investera behöver du ett konto som erhålls via din bank, rådgivare
eller nätmäklare.

XBT Provider AB är emittent för de börshandlade produkterna (ETP) COINXBT & COINXBE som följer bitcoin och COINETH & COINETHE som följer ether
och är noterade på Nasdaq Stockholm. XBT Provider AB är även emittent för de börshandlade produkterna (ETP) COINLTC & COINLTCE som följer
litecoin och COINXRP & COINXRPE som följer XRP och är noterade på NGM Stockholm. Det är inte en licensierad finansiell rådgivare. De åsikter som
presenteras i detta dokument är XBT Provider AB:s åsikter. Digitala tillgångar, inklusive Bitcoin, Ether, Litecoin och XRP, är volatila instrument och deras
priser kan röra sig snabbt. XBT Provider AB ansvarar inte för några finansiella förluster som uppstår direkt eller indirekt hos mottagaren.
Denna skrift är enbart till för att ge information och riktar inte uttryckligen in sig på någon person vars hemvist eller nationalitet förbjuder denne att ta
emot sådan information enligt gällande lagstiftning. Investerare informeras om att tidigare resultat inte ger en bild av nuvarande eller framtida
resultat.
Denna skrift och informationen häri får inte distribueras och/eller distribueras vidare och/eller användas, och ingen (fysisk eller juridisk person) får
förlita sig på den som kan vara en person enligt Regulation S i den amerikanska värdepapperslagen, US Securities Act of 1933. Amerikanska personer
omfattar alla personer med hemvist i USA: bolag, partnerskap och andra enheter som organiserats under amerikansk lagstiftning och övriga kategorier
som framgår av reglerna.
Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en inbjudan att teckna eller lägga ett bud på att köpa värdepapper, och det utgör inte
heller grunden för något slags kontrakt eller någon slags skyldighet.
XBT Provider skapar och emitterar produkterna. Vi ger dock ingen ekonomisk rådgivning och tar inte heller emot kundmedel. För frågor om
investeringar eller handel, kontakta din rådgivare, mäklare eller bank. Kontakta oss om du har tekniska frågor om våra produkter. För ytterligare
information om certifikaten och XBT Provider, kontakta ir@xbtprovider.com eller ta del av den detaljerade informationen på följande webbplats:
www.coinshares.com/etps/xbt-provider
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