Sdělení klíčových informací

Produkt
Název produktu

21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH)

ISIN

CH0475552201

Ticker Bloomberg

ABCH

Tvůrce produktu

21Shares AG

Příslušný orgán

V souvislosti s dokumentem s klíčovými informacemi neexistuje žádný příslušný orgán.

Kontaktní údaje

www.21shares.com

Tyto klíčové informace jsou platné ke dni 28/04/2021

O jaký produkt se jedná?
Typ

Jedná se o produkt obchodovaný na burze (neúročený, plně zajištěný dluhový nástroj bez stanoveného data
splatnosti).

Cíle

Tento produkt sleduje výkonnost kryptoměnového projektu Bitcoin Cash (BCH).

Zamýšlený investor

Tento produkt je určen pro institucionální a švýcarské retailové investory, kteří jsou připraveni přijmout relativně
vysokou míru rizika ztráty svého původního kapitálu, aby získali vyšší potenciální výnos, a kteří plánují investici
držet po dobu nejméně jednoho roku. Je navržen tak, aby tvořil část investičního portfolia.

Splatnost

Tento produkt nemá stanovené datum splatnosti. Tvůrce produktu si ale vyhrazuje právo produkt ukončit
a vypovědět podle vlastního uvážení nebo v určitých konkrétních případech – v obou případech bez předchozího
souhlasu investorů – zveřejněním oznámení o ukončení (s uvedením data vyplacení) v souladu se všeobecnými
obchodními podmínkami.

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu můžu dosáhnout?
Ukazatel rizika
1

2

3

Nízké riziko
Obvykle nižší výnos

4

5

6

7

Vysoké riziko
Obvykle vyšší výnos

Tento produkt jsme zařadili do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik. Ta
oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na velmi vysokou úroveň a je
velmi pravděpodobné, že nepříznivé tržní podmínky ovlivní schopnost získat
pozitivní návratnost investice.
Pokud vám nejsme schopni zaplatit dlužnou částku a částky splatné po
realizaci zajištění jsou nedostatečné, můžete přijít o celou investici.

Ukazatel rizika předpokládá, že produkt budete držet po
dobu jednoho roku. Pokud produkt zpeněžíte v rané fázi, Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu,
může se skutečné riziko výrazně lišit a můžete získat zpět takže byste mohli přijít o část investice nebo o celou investici.
méně peněz.
Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt
přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože vám nejsme
schopni zaplatit.

Scénáře výkonnosti
Investice ve výši 10 000 USD

1 rok

Zátěžový scénář

Kolik můžete získat po odečtení nákladů (Průměrný výnos každý rok)

0 USD (-100%)

Nepříznivý scénář

Kolik můžete získat po odečtení nákladů (Průměrný výnos každý rok)

216.13 USD (-97.84%)

Umírněný scénář

Kolik můžete získat po odečtení nákladů (Průměrný výnos každý rok)

2731.39 USD (-72.69%)

Příznivý scénář

Kolik můžete získat po odečtení nákladů (Průměrný výnos každý rok)

24582.49 USD (145.82%)

Tato tabulka uvádí peníze, které byste podle různých scénářů mohli získat zpět za příští rok (doporučená doba držení) za předpokladu, že investujete
10 000 (USD). Uvedené scénáře znázorňují, jakou výkonnost by vaše investice mohla mít. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Uvedené scénáře
jsou odhadem budoucí výkonnosti, který je vytvořený na základě důkazů z minulosti o tom, jak se hodnota této investice pohybuje, a nejsou přesným
ukazatelem. Výše zisku se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici ponecháte. Zátěžový scénář ukazuje, jakou částku byste
mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré
náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.
Údaje neberou v úvahu osobní daňovou situaci, která může získanou částku také ovlivnit.

Co se stane, když společnost 21Shares AG není schopna uskutečnit výplatu?
V případě, že by tvůrce produktu neplnil své závazky, můžete čelit ﬁnanční ztrátě. Tato ztráta může být částečně kompenzována částkami splatnými po
realizaci zajištění. Další informace o krocích, které je třeba podniknout v případě nezaplacení nebo úpadku, najdete v prospektu. Neexistuje žádný systém
odškodnění nebo záruk, který by mohl tuto ztrátu zcela nebo částečně kompenzovat.

S jakými náklady je investice spojena?
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které platíte, na možný výnos investice. Celkové náklady zohledňují jednorázové,
průběžné a vedlejší náklady. Uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu samotného po tři různé doby držení. Zahrnují možné pokuty za
předčasné ukončení. Údaje předpokládají investici ve výši 10 000 (USD). Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.
Tabulka 1: náklady v čase
Osoba, která vám tento produkt prodává nebo o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytne vám o těchto
nákladech informace a objasní vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na vaši investici.
Investice ve výši 10 000 (USD)

Když produkt zpeněžíte po jednom roce

Celkové náklady

174.19

Snížení výnosu (RIY) za rok

1.74%

Tabulka 2: skladba nákladů
Tabulka níže ukazuje:
dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,
význam různých kategorií nákladů:
Jednorázové
náklady

Náklady na vstup

0.23%*

Tento produkt neúčtuje při vstupu do investice žádné poplatky

Náklady na výstup

0.23%*

Tento produkt neúčtuje při výstupu z investice žádné poplatky

Opakované
náklady

Transakční náklady portfolia

0.00%

Odhadovaný dopad nákladů na nákup a prodej podkladových aktiv
pro produkt

Jiné průběžné náklady

2.50%

Dopad nákladů, které si každý rok bereme za správu vašich investic

Výkonnostní poplatky

0.00%

Tento produkt nemá žádné výkonnostní poplatky

Odměny za zhodnocení kapitálu

0.00%

Tento produkt nemá žádné odměny za zhodnocení kapitálu

Vedlejší nákladyc

Jak dlouho bych měl/a investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: 1 rok
Tento produkt nemá minimální požadovanou dobu držení. Svou investici můžete bez pokuty prodat kterýkoli den, kdy je burza SIX Swiss Exchange
otevřená pro obchodování. Podmínky vyplacení produktů na základě rozhodnutí investorů naleznete v prospektu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Pokud nejste profesionální investor, měli byste se s jakýmikoli dotazy nebo stížnostmi obrátit na svého ﬁnančního poradce nebo vykonávajícího makléře.
Pokud jste profesionální investor, stížnosti na produkt, chování společnosti 21Shares AG a/nebo osobu poskytující poradenství či diskusi k produktu
můžete tvůrci produktu podat:
1. e-mailem na adresu info@21shares.com
2. písemně na adresu 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland.

Jiné relevantní informace
Jsme povinni vám poskytnout další dokumentaci, jako je nejnovější prospekt produktu nebo výroční a pololetní zprávy. Tyto a další dokumenty a jiné
informace o produktu jsou k dispozici online na webu www.21shares.com nebo si o ně můžete zažádat na e-mailové adrese tvůrce produktu:
info@21shares.com
Tyto produkty jsou produkty obchodované na burze, které nepředstavují nástroj kolektivního investování ve smyslu švýcarského federálního zákona
o nástrojích kolektivního investování (CISA) v platném znění a nejsou podle tohoto zákona licencovány. Proto se tyto produkty zákonem CISA neřídí
a nepodléhají ani schválení či dohledu švýcarského úřadu pro dohled nad ﬁnančním trhem (FINMA). Investoři proto ani nemohou vyžít zvláštní ochrany
investorů poskytované podle zákona CISA.

