Viktigt informationsblad
Syfte
Detta informationsblad ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risk, kostnad, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
Diabetes Care Innovations Investment PPC 2020. Produkttillverkaren är Diabetes Care Innovations Investment GmbH & Co. KG ("Tillverkare"/
"Emittent"). ISIN DE000A2P3UY7. dcii.investinhealth.eu. För mer information, ring +49 511 763 333 464. Myndighet som ansvarar för tillverkaren
enligt informationsbladet: Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), Tyskland. Detta dokument skapades den 15 september 2020.
Du håller på att förvärva en produkt som inte är lätt och kan vara svår att förstå.

Vilken typ av produkt är det?
Typ
Den erbjudna produkten "Diabetes Care Innovations Investment PPC 2020" ("Profit Participating Certificate") är vinstdeltagande certifikat i form av vinstandelar
som utfärdas av PRIIP-tillverkaren (utfärdaren) och är föremål för tysk lag. Deltagarcertifikaten intygar att de deltar i företaget Emperra GmbH E-Health
Technologies, med säte i Potsdam, Förbundsrepubliken Tyskland ("målföretaget").
Syftar till
Emittenten använder intäkterna från utfärdandet av deltagarcertifikaten uteslutande för förvärvet av andelen i målbolaget och för att skapa en likviditetsreserv
på 2% av det betalda kapitalintyget ("likviditetsreserv"), som ursprungligen förblir hos emittenten för att täcka oförutsedda kostnader och, om tillämpligt, efter
en effektiv avslutning av deltagarintygen, kommer det att delas ut till dig som investerare.
Emittenten gör nettoemissionsintäkterna tillgängliga för målbolaget som eget kapital. Målföretaget verkar inom medicinteknikindustrin. Målföretaget grundades
2008 med målet att utveckla innovativa digitala diabeteshanteringssystem för personer med diabetes.
Målföretaget utvecklar ett digitalt diabeteshanteringssystem, ett system som består av mjukvara och hårdvara. Programvaran möjliggör automatisk inspelning
av exakta diabetesdata via dina egna och trådlöst anslutna enheter samt via anslutna enheter från tredje part. Enheten är avsedd att underlätta för personer
med diabetes att hantera kroniska sjukdomar och ge dem en korrekt översikt över sjukdomsförloppet. Målföretaget vill använda det förvärvade kapitalet för
forskning och utveckling, allmän verksamhet, försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, för att stärka rörelsekapitalet och för investeringar. Emittenten
kommer att förvärva 295 893 aktier i målbolaget till ett pris av 16,56 euro per aktie. om alla intyg om vinstdeltagande placeras kommer detta deltagande att
uppgå till 13,79%. Med hänsyn till faktum - d.v.s. med beaktande av de 42 813 virtuella aktieoptionerna (VESOP) som utfärdats av målbolaget och som redan
är intjänade - upp till 295 893 aktier som emittenten förvärvar i målbolaget utgör inte upp till 13,79% utan upp till 13,52% av målföretagets helt utspädda
aktiekapital.
Emittenten blir därmed en partner i målbolaget. Som investerare förvärvar du inget direkt deltagande i målbolaget genom deltagarintygen. Snarare deltar de
indirekt genom emittenten i målföretagets intäkter och förluster (baserat på kostnader som uppkommit på emittentnivån). Syftet med denna struktur är att göra
det möjligt för dig som investerare att delta i målföretagets möjligheter och risker genom en säkerhet.
Vinstdelning - genom att förvärva det värdepapperiserade deltagandet kommer du som investerare att delta i emittentens vinst från början av räkenskapsåret
2020 (”vinstdelningen”). För att bestämma nivån på vinstdelningen fördelas emittentens utdelningsbara årliga överskott mellan innehavarna av
andelscertifikaten i proportion till de nominella värdena på de utfärdade andelcertifikaten. Emittenten är ett så kallat specialiseringsmedel för
värdepapperisering, dvs. ett företag som grundades enbart för att förvärva det värdepapperiserade deltagandet och utfärda intygen om vinstdeltagande.
Eftersom emittentens tillgångar uteslutande består av värdepapperiserat deltagande och emittenten inte kommer att bedriva någon annan verksamhet än
förvärvet av det värdepapperiserade deltagande, beror din inkomst som investerare helt på att emittenten får utdelningar från det värdepapperiserade
deltagandet och/eller kan sälja det värdepapperiserade deltagandet vid ett senare tillfälle med vinst.
Fördelning av vinstdeltagande - Vinstdeltagandet betalas ut årligen i efterskott så snart det utdelningsbara årliga överskottet från föregående år har
fastställts. Emellertid betalas endast 90% av det aritmetiska fördelningsbeloppet ut varje år, medan 10% för en senare möjlig vinstutdelning (se nedan).
"Seniorskulder") återinvesteras initialt.
Seniorskulder - Ett distribuerbart årligt överskott kommer endast att inträffa om intäkterna från emittenten överstiger emittentens seniorskulder som förfaller
under respektive räkenskapsår. Emittentens prioriterade skulder är särskilt: Skatteskulder och, om tillämpligt, andra juridiska skulder; Skulder i samband med
transaktionsavtalen och nödvändiga för deras genomförande, för att upprätthålla emissionsstrukturen och/eller för att skydda investerarnas intressen, såsom
särskilt kostnader för betalande ombud, skatterådgivare och andra rådgivare, inklusive, om nödvändigt, kostnader för juridisk rådgivning, dock med avseende
på emittenten har motsvarande ersättningskrav mot målföretaget för initiala och pågående utgivnings- och transaktionskostnader; Betalning av en eventuell
övergångsavgift till aescuvest international GmbH. I utbyte mot förmedling av möjligheten att förvärva den värdepapperiserade andelen i emittenten, mottar
den senare en andel av emittentens vinst vid ett utträde ("vinstutdelning"): Ett utträde existerar om oberoende tredje parter har en majoritetsandel (baserat på
rösträtten) i målbolaget eller dess väsentliga tillgångar och/eller om alla aktier som emittenten innehar i målbolaget säljs till en eller flera förvärvare. Den
balanserade ersättningen uppgår till totalt 10% av emittentens totala resultat före skatt under alla räkenskapsår som föregår ett utträde (sedan emittenten
grundades) inklusive resultatet för det räkenskapsår då ett utträde sker. Vid beräkning av redovisningsersättningen måste en minsta avkastning för emittenten
på 10% per år dras av (baserat på inköpspriset på de sålda aktierna och perioden mellan förvärvet av investeringen och utträdet, "hinderfrekvens"). Detta
innebär att aescuvest international GmbH endast deltar i summan av emittentens vinst före skatt som överstiger emittentens totala minimiavkastning under
deltagandeperioden.
Betalningsreservationer och förlustdelning - Emittentens skyldigheter från deltagandecertifikaten har också villkor och är begränsade på följande sätt:
Ersättningen gäller inte om och i den mån ersättningen leder till ett årligt underskott hos företaget eller skulle öka. Dessutom kommer en fördelning endast att
göras om utdelningen hänförlig till ett intyg om vinstdeltagande överstiger ett belopp på 20,00 euro och endast om emittenten har en likviditetsreserv som
uppgår till minst 2% av det betalda andelskapitalet. Om och i den utsträckning som emittenten är beroende av inkommande betalningar för att återbetala
deltagarcertifikaten och ännu inte har fått dem vid denna tidpunkt förfaller återbetalningsbeloppet först när emittenten har fått motsvarande inkommande
betalning. Dessutom är investerarens krav på återbetalning föremål för emittentens tillräckliga likviditet och deltar i emittentens förluster, dvs ett årligt
underskott hos emittenten fördelas till innehavarna av andelsintygen i proportion till det nominella beloppet för de utfärdade andelsintygen. Om vinster uppnås
under de följande räkenskapsåren efter att investerare deltar i förlusten, ska återbetalningskraven höjas från dessa till det nominella beloppet för intäkterna
för vinstdeltagande innan någon annan vinstanvändning görs.
Inget personligt ansvar, ingen skyldighet att göra ytterligare bidrag - du som investerare har inget personligt ansvar utöver det investerade beloppet. Det
finns ingen skyldighet för investerare att göra ytterligare bidrag utöver det investerade beloppet.
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Inga medlemsrättigheter - Intäkterna om vinstdeltagande ger inga medlemsrättigheter till emittenten eller målbolaget. Särskilt innehavarna av intäkterna för
vinstdeltagande har inget deltagande eller rösträtt i emittenten eller målföretaget. I vissa situationer kommer emittenten emellertid att be innehavarna av intyg
om vinstdeltagande att rösta om vissa frågor som rör hanteringen av det värdepapperiserade deltagandet ("beslut om innehav av intyg om vinstdeltagande").
Målgrupp för privatpersoner
Produkten riktar sig till spekulativa investerare som, i utbyte mot eventuellt högre avkastning, riskerar att förlora en del eller hela sitt investerade kapital och
också kan hantera denna förlust. Investeraren bör ha en långsiktig investeringshorisont och bör inte värdera särskilt kapitalskydd mot marknadsrisker. Denna
produkt är en produkt för kunder med tillräckliga ekonomiska resurser och nödvändig kunskap och erfarenhet i komplexa ekonomiska frågor.
Tidsplan
Intäkterna för vinstdeltagande utfärdas på obestämd tid (det finns inget förutbestämt förfallodag). Investerare har rätt att säga upp deltagandebeviset med en
uppsägningstid på tolv månader vid slutet av ett räkenskapsår (ordinarie uppsägning), men tidigast den 31 december 2035. Varje uppsägning från innehavarna
av deltagarbeviset (ordinarie eller extraordinärt om det finns en viktig anledning) kräver att det deklareras enhetligt av innehavare av deltagarbevis som innehar
minst 25% av det utestående deltagarkapitalet. Emittenten har en extraordinär uppsägningsrätt om bland annat alla aktier som innehas av emittenten i
målbolaget har sålts till en eller flera köpare.

Vilka är riskerna och vad kan jag få tillbaka?
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Denna riskindikator baseras på antagandet att du kommer att behålla produkten till den 31 december 2035. Om du avvecklar investeringen tidigare
kan den faktiska risken variera avsevärt och du kan få mindre tillbaka. För tidig uppsägning kanske inte är möjlig. I händelse av en tidig uppsägning
kan du få betydande extra kostnader.
Den övergripande riskindikatorn hjälper dig att bedöma den risk som är förknippad med denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar sannolikheten
att du kommer att förlora pengar på den här produkten eftersom marknaderna rör sig på ett visst sätt eller så kan vi inte betala dig. Vi har klassificerat denna
produkt i riskklass 6 på en skala från 1 till 7, med 6 motsvarande den näst högsta riskklassen. Risken för potentiella förluster från framtida resultat klassificeras
som hög. Under ogynnsamma marknadsförhållanden är det mycket troligt att vår förmåga att betala dig kommer att påverkas.
Produkten representerar en riskabel aktieinvestering i ett företag som har en begränsad historia av verksamhet och resultat. Denna produkt innehåller inget
skydd mot framtida marknadsutveckling, så att du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Om vi inte kan betala dig vad du är skyldig kan du
förlora allt kapital du investerat. Observera också informationen om uppsägningsregler i avsnittet " Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan
jag ta ut pengar i förtid?".
Prestationsscenarier
Produktens prestanda beror till stor del på målföretagets utveckling och frågan om emittenten kan generera vinster från investeringen i målbolaget eller från
en försäljning av denna investering. Utvecklingen kan vara väldigt annorlunda.
Investering: 10 000 euro
Scenarier

Stress scenario

Vad du kan få efter kostnaden
Genomsnittlig årlig avkastning

Pessimistiskt scenario

Vad du kan få efter kostnaden
Genomsnittlig årlig avkastning

Medium scenario

Vad du kan få efter kostnaden
Genomsnittlig årlig avkastning

Optimistiskt scenario

Vad du kan få efter kostnaden
Genomsnittlig årlig avkastning

1 år

8 år

15 år
(Rekommenderad
innehavsperiod)

0 euro (total förlust)

0 euro (total förlust)

0 euro (total förlust)

- 100%

- 100%

- 100%

0 euro (total förlust)

0 euro (total förlust)

0 euro (total förlust)

- 100%

- 100%

- 100%

0 euro (total förlust)

23 229,02 EUR

33894,72 EUR

- 100%

11,11%

8,48%

0 euro (total förlust)

49720,17 EUR

129 948,15 EUR

- 100%

22,20%

18,65%

Den här tabellen visar hur mycket du kan få tillbaka under de kommande 15 åren under olika scenarier förutsatt att du investerar 10 000. De scenarier som
visas visar hur ditt system kan utvecklas. Du kan jämföra dem med scenarierna för andra produkter. De presenterade scenarierna motsvarar en uppskattning
av framtida resultat baserat på tidigare förändringar i värdet på liknande investeringar. de är inte en exakt indikator. Hur mycket du faktiskt får beror på hur
marknaden går och hur länge du har produkten. Stress scenariot visar vad du kan få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till den
händelse att vi kanske inte kan göra utbetalningarna. Denna produkt kan inte avbrytas på ett enkelt sätt. Därför är det svårt att uppskatta hur mycket du får
tillbaka om du tar ut det innan slutet av den rekommenderade innehavsperioden. Du kanske inte kan lösa in det tidigare eller så kan du drabbas av en
betydande förlust om du löser in den tidigt. Siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten samt kostnaderna för din rådgivare eller din försäljningsplats.
Siffrorna ovan tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Diabetes Care Innovations Investment GmbH & Co. KG inte kan betala?
Du utsätts för standardrisken hos emittenten (tillverkaren) Diabetes Care Innovations Investment GmbH & Co. KG och standardrisken för målföretaget
Emperra GmbH E-Health Technologies. Du kan drabbas av ekonomisk förlust på grund av emittentens och/eller målföretagets fallissemang, upp till hela det
belopp du investerat. En sådan förlust täcks inte av något ersättnings- eller skyddssystem för investerare.

Vilka kostnader uppstår?
Reduktionen i avkastning (RIY) visar hur den totala kostnaden du betalade påverkar avkastningen på din investering du kan få. Engångskostnader, löpande
och extra kostnader ingår i de totala kostnaderna.
Beloppen som visas här motsvarar produktens kumulativa kostnader för den rekommenderade innehavsperioden. De angivna siffrorna förutsätter att du
investerar 10 000 euro. Siffrorna är uppskattningar och kan vara olika i framtiden.
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Kostnader över tid
Den som säljer produkten till dig eller ger dig råd om den kan debitera dig extra kostnader. I så fall kommer de att informera dig om dessa kostnader och visa
hur var och en av kostnaderna kommer att påverka din investering över tiden.
Investering: 10 000 euro
Scenarier

Om du tjänar in pengar i slutet av den rekommenderade innehavsperioden

Totala kostnader (optimistiskt scenario)
Effekt på avkastningstakten (RIY) per år (optimistiskt scenario)

11 342,75 EUR
0,66%

Sammansättning av kostnader
Följande tabell visar:
-

hur de olika typerna av kostnader påverkar avkastningen på investeringen varje år i slutet av den rekommenderade innehavsperioden,

-

vad de olika kostnadskategorierna inkluderar.

Denna tabell visar effekterna på avkastningen per år (optimistiskt scenario)
Driftskostnader

Kostnader för
portföljtransaktioner

0,08%

Effekten av kostnaderna för att köpa eller sälja aktier i målbolaget.

Extrakostnader

Vinstandelar

0,58%

Effekter av transaktionsavgiften uppgående till 10% av emittentens återstående vinst efter
avdrag för emittentens minsta avkastning på 10% per år (se ovan "Vilken typ av produkt
är det?" - "Prioriterade skulder").

Tips:1.) Målbolaget är avtalsmässigt skyldigt att ersätta vissa emissions- och transaktionskostnader till emittenten under hela den rekommenderade
innehavstiden. Denna kostnadsredovisning förutsätter att målföretaget alltid uppfyller dessa skyldigheter. Dessa kostnader visas därför inte. 2.) Kostnaderna
och deras effekter på avkastningen visas för det optimistiska scenariot och inte för medium scenariot, eftersom emittenten i medium scenariot inte behöver
betala en avgift för den rekommenderade innehavstiden och detta skulle leda till betydligt lägre kostnader. Effekterna av vinstutdelning skulle inte vara
uppenbara på detta sätt.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid ?
Föreskriven, kortaste innehavsperiod: 31.12.2035
Orsaker till den föreskrivna kortaste innehavstiden - Eftersom målbolaget är ett företag i en tidig fas av företaget kan ett negativt resultat initialt uppnås på
grund av startförluster under de första åren. Dessutom ska eventuella vinster som görs av målbolaget inte fördelas till emittenten för tillfället, utan ska användas
för att finansiera ytterligare företagstillväxt hos målföretaget för att öka dess företagsvärde på medellång och lång sikt. Innehavet som emittenten förvärvar i
målföretaget kan inte lätt säljas, så att en ökning av företagets värde på målföretaget inte kan leda till ett flöde av motsvarande likvida medel hos emittenten
på kort sikt. Dessutom kan det vara ekonomiskt fördelaktigt för emittenten att sälja andelen tillsammans med andra aktieägare i målbolaget och/eller som
helhet för att maximera intäkterna från försäljningen. Högre avkastning kan därför endast förväntas på lång sikt.
Av dessa skäl är investerarnas ordinarie uppsägningsrätt till och med den 31 december 2035 utesluten. Dessutom kan den endast utnyttjas med en
uppsägningstid på tolv månader till slutet av ett räkenskapsår. Varje uppsägning från deltagarnas certifikatinnehavare (ordinarie och extraordinärt om det finns
en viktig anledning) kräver också att det deklareras enhetligt av innehavare av deltagarbevis som innehar minst 25% av det utestående deltagarkapitalet
(minsta kvorum).
Möjligheter att lösa upp investeringen - Det finns för närvarande ingen likvid sekundär marknad för den aktuella produkten. Försäljning av intäkterna för
vinstdeltagande är i allmänhet tillåten. Möjligheten att sälja garanteras dock inte på grund av den lilla marknadsstorleken och förmodligen liten handelsaktivitet.
Det investerade kapitalet kan därför permanent bindas upp och/eller en försäljning kan endast ske om man accepterar förluster.

Hur kan jag klaga?
Om du vill klaga på produkten, förmedlaren eller emittenten kan du lämna in ett sådant klagomål via vår webbplats dcii.investinhealth.eu, skriftligen (Diabetes
Care Innovations Investment GmbH & Co. KG, Bruesseler Straße 7, 30539 Hannover) eller genom Skicka ett mejl till dcii@investinhealth.eu.

Annan relevant information
Du hittar också ytterligare information, särskilt det utfärdande prospekt som din investering bygger på, som bland annat innehåller riskinformation och villkoren
för deltagandecertifikat samt handlingar enligt bolagsrätten och en beskrivning av både emittenten och målbolaget, den lagligt krävda "Information för
konsumenter" och den lagstadgade avbeställningspolicyn på vår webbplats under länken dcii.investinhealth.eu.
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