
Cel   

Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji 
jest wymagane prawem, 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.

Produkt 

Co to za produkt? 

Regulowany prawem Jersey, niecertyfikowany, zarejestrowany, zabezpieczony instrument typu ETP. 

Rodzaj 

Cele 

Produkt: WisdomTree Nickel Twórca PRIIP: WisdomTree UK Limited

ISIN: GB00B15KY211 Właściwy organ twórcy PRIIP:
EU: Central Bank of Ireland
UK: Financial Conduct Authority

Data rewizji: 21/06/2022 Strona internetowa: https://www.wisdomtree.eu

Emitent:
WisdomTree Commodity Securities 
Limited 

Numer telefonu : +44 (0) 207 448 4330

Jurysdykcja: Jersey Grupa: WisdomTree

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

WisdomTree Nickel to w pełni zabezpieczony Exchange-Traded Commodity (ETC) kwalifikowany jako UCITS, stworzony tak, aby zapewnić
inwestorowi całkowitą ekspozycję z tytułu zwrotu z kontraktów futures Nickel. ETC ma na celu powielenie indeksu Bloomberg Nickel Sub Total 
Return (BCOMNITR) poprzez śledzenie indeksu Bloomberg Nickel Sub Excess Return i wygenerowanie przychodów z odsetek skorygowanych w celu 
odzwierciedlenia opłat i kosztów związanych z produktem. Na przykład, jeśli Bloomberg Nickel Sub Total Return wzrośnie o 1% w ciągu dnia, 
wówczas ETC odnotuje wzrost o 1%, z wyłączeniem opłat. Jeśli jednak Bloomberg Nickel Sub Total Return spadnie o 1% w ciągu dnia, wówczas ETC 
odnotuje spadek o 1%, z wyłączeniem opłat.
Produktem tym można handlować na różnych giełdach według własnego uznania. Zmiany cen w kontraktach futures wskazane we wskaźniku 
odniesienia niekoniecznie muszą skutkować skorelowanymi zmianami w poziomie wskaźnika odniesienia lub produktu. Może to wynikać z wielu 
czynników, w tym „odnawialnością” kontraktów futures. 

Docelowy inwestor indywidualny
Produkt przeznaczony jest dla "basic" inwestorów detalicznych, którzy: (i) mogą pokryć stratę kapitału, nie dążą do jego ochrony i nie szukają 
gwarancji kapitału; (ii) posiadają specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie w zakresie inwestowania w podobne produkty i na rynkach finansowych; 
oraz (iii) szukają produktu oferującego ekspozycję wyników aktywów podstawowych oraz posiadają horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym 
okresem posiadania podanym poniżej.

Termin ważności 
Ten produkt nie ma ustalonego terminu ważności. Termin ten będzie zależał od tego, jak długo produkt będzie utrzymywany. Emitent ma prawo 
jednostronnie rozwiązać ten produkt.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?   

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko 

Wskaźnik ryzyka zakłada, że produkt zachowany będzie przez 1 rok. Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym lub późniejszym etapie, faktyczne 
ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. 

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 nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy. 

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka.

Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako duże.

Należy mieć świadomość ryzyka związanego z walutą. Jeżeli waluta handlowa różni się od waluty bazowej, płatności dokonywane będą w 
innej walucie, przez co ostateczny zwrot zależeć będzie od kursu wymiany między dwoma walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we 
wskaźniku przedstawionym powyżej. 

W przypadku niektórych wykupów przymusowych emitent może wykupić produkt z bardzo krótkim wyprzedzeniem zgodnie z warunkami 
określonymi w prospekcie. 

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. 
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Zalecany okres utrzymywania: 1 rok 

Inwestycja $10,000

Scenariusze  W przypadku spieniężenia po 1 rok

Scenariusz warunków 
skrajnych 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów $3,689

Średni zwrot w każdym roku (%) -63.11% 

Scenariusz 
niekorzystny 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów $6,742 

Średni zwrot w każdym roku (%) -32.58% 

Scenariusz 
umiarkowany 

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów $10,480 

Średni zwrot w każdym roku (%) 4.80% 

Scenariusz korzystny 
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów $17,794 

Średni zwrot w każdym roku (%) 77.94% 

Tabela przedstawia pieniądze, które można zyskać w rekomendowanym okresie posiadania w różnych scenariuszach, zakładając inwestycję na
poziomie 10,000USD.

Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów.

Przedstawione scenariusze zawierają szacunkowe wyniki w przyszłości oparte na dowodach z przeszłości i nie należy ich traktować jako dokładnego
wskaźnika. Zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania inwestycji.

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile można zyskać w skrajnych warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w
stanie zrealizować płatności.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu
doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na
wielkość zwrotu.

Nie można dokładnie przewidzieć zmian rynkowych w przyszłości. Przedstawione scenariusze stanowią wyłącznie wskazówkę dla niektórych
możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Faktyczne zwroty mogą być niższe.

Co się stanie, jeżeli WisdomTree Commodity Securities Limited nie ma możliwości wypłaty?

Emitent jest spółką celową. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez emitenta (lub odpowiednio kontrahenta swapu) wszelkie
roszczenia dochodzone wobec emitenta będą zaspokajane w kolejności płatności określonej w warunkach produktu. Jeżeli wpływy netto z tytułu
egzekucji zabezpieczonego majątku związanego z produktem nie wystarczą do wypełnienia wszystkich zobowiązań oraz dokonania płatności
należnych z tytułu papierów wartościowych, zobowiązania emitenta w związku z takimi papierami wartościowymi będą ograniczone do wpływów
netto z realizacji odpowiedniego zabezpieczonego majątku. W pewnych okolicznościach należy liczyć się ze stratą, jeżeli nie będzie można
zrealizować pełnej wartości swojej inwestycji.

Jakie są koszty?

Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne
koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe.

Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w jedynym okresie utrzymywania. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w
przyszłości.

Koszty w czasie
Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci
informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.

Inwestycja $10,000 W przypadku spieniężenia po 1 rok 

Łączne koszty $104.79 

Wpływ na zwrot -0.99% 
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Scenariusze dotyczące wyników 
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Struktura kosztów

W poniższej tabeli przedstawiono:

1. Wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu
rocznym.

2. Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym 

Koszty 
jednorazowe 

Koszty wejścia 0%
Wpływ kosztów ponoszonych przy wejściu w inwestycję. Jest to największa 
kwota, jaką zapłacisz; możliwe, że zapłacisz mniej. Wpływ kosztów wliczono już 
w cenę. Podana kwota obejmuje koszty dystrybucji wybranego produktu. 

Koszty wyjścia 0% Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji 

Koszty bieżące 

Koszty transakcji 
portfelowych

0.45% 
Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na potrzeby 
produktu

Pozostałe koszty 
bieżące 

0.54% 
Wpływ kosztów, które ponosimy każdego roku w związku z zarządzaniem 
inwestycjami 

Koszty dodatkowe 
Opłaty za wyniki 0%

Inwestycja ma na celu bezpośrednie śledzenie poziomu referencyjnego bez 
przekroczenia wyniku. Zasadniczo nie nalicza się opłat za wyniki 

Premie motywacyjne 0% Nie ma premii motywacyjnej 

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 

Zalecany okres utrzymywania: 1 rok. Produkt ten można sprzedać na różnych giełdach, przy czym nie zostaną nałożone żadne kary, z zastrzeżeniem
opłat transakcyjnych brokerów.

Jak mogę złożyć skargę? 

W przypadku problemów ze zrozumieniem, obrotem lub obsługą produktu prosimy o bezpośredni kontakt z WisdomTree

+   Adres pocztowy: WisdomTree UK Limited, 16 Dufour's Pl, London W1F 7SP, United Kingdom

+   Strona internetowa: https://www.wisdomtree.eu

+   E-mail: europesupport@wisdomtree.com

WisdomTree zajmie się prośbą i przekaże informację zwrotną tak szybko, jak to możliwe.

Inne istotne informacje 

Ryzyka przedstawione w niniejszym dokumencie zwracają uwagę na niektóre, ale nie na wszystkie ryzyka związane z inwestowaniem w ten produkt.
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy się upewnić, że ryzyka związane z produktem są całkowicie zrozumiałe, a w razie potrzeby
należy zasięgnąć profesjonalnej porady. Pozostałe ryzyka oraz pełne warunki dotyczące produktu podane są w prospekcie dotyczącym emisji
produktu, który jest od czasu do czasu uzupełniany i zmieniany. Prospekt dostępny jest pod adresem: https://www.wisdomtree.eu

Od czasu do czasu mogą być wprowadzane aktualizacje do dokumentu. Najnowsza wersja dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest
dostępna pod adresem https://regdocs.wisdomtree.eu
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