
Dokument med central information

Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige for at hjælpe dig med at
forstå arten, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt
Product name 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH)

ISIN CH0475552201

Fabrikant 21Shares AG (udstederen)

Kompetent myndighed
Den svenske finanstilsynsmyndighed Finansinspektionen ("SFSA"), som er den kompetente myndighed i henhold
til forordning (EU) 2017/1129

Websted https://21shares.com/

Telefonnummer +41 44 260 8660

Disse nøgleoplysninger er nøjagtige pr 09/03/2022

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type
Dette produkt er en ikke-rentebærende obligation i henhold til schweizisk lov, der er fuldt sikret af besiddelser
af inverse daglige resultater af Bitcoin Cash (BCH) eller andre aktiver denomineret deri. Dette produkts primære
notering er SIX Swiss Exchange, men det kan være noteret på yderligere børser og MTF'er.

Mål

ABCH er designet til at give eksponering til ydeevnen for Bitcoin Cash (BCH) (det eller de underliggende aktiver).
Prisdata (i USD) fra CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/bch/overview/) bruges til at beregne
prisen på referenceaktivet. Værdipapirerne udstedes kun direkte til autoriserede deltagere (som generelt er
regulerede finansielle institutioner) til gengæld for levering af det eller de underliggende aktiv(er), som skal
være nypræget eller hentet fra en defineret liste over kryptovalutabørser. Alle aktiver relateret til værdipapirerne
er sikret i form af pant til en sikkerhedsagent, der handler på vegne af investorer. Detailinvestorer forventes at
købe og sælge værdipapirer på de sekundære markeder på normale børser. Du kan også anmode om en
indløsning af produktet fra udstederen mod kontanter på årsdagen for udstedelsesprogrammet.

Forventet detailinvestor

Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til informerede detailinvestorer, som (i) kan bære
kapitaltab, ikke søger at bevare kapital, og som ikke søger en kapitalgaranti; (ii) have specifik viden om og
erfaring med at investere i lignende produkter og på finansielle markeder; (iii) søge et produkt, der tilbyder
eksponering mod det eller de underliggende aktiv(er) og have en investeringshorisont i overensstemmelse med
den anbefalede besiddelsesperiode angivet nedenfor; og (iv) er klar over, at værdien af produktet kan ændre sig
væsentligt på grund af det volatile underliggende aktiv og som følge heraf har tilstrækkelig tid til aktivt at
overvåge og styre investeringen.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko Større risiko

Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet i 1 år.
Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du
indkasserer på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre
tilbage.

Den sammenfattende risikoindikator er en guide til risikoniveauet for dette
produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det
er, at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne,
eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, hvilket er den højeste
risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra fremtidige resultater til et
meget højt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis påvirke vores
evne til at betale dig.

Du kan muligvis ikke uden videre sælge dit produkt, eller du kan blive nødt
til at sælge det til en pris, der er væsentligt mindre end det beløb, du får
tilbage.

Vær opmærksom på valutarisiko. Hvis du køber og handler med dette
produkt i en anden valuta end USD, afhænger det endelige afkast, du får,
af vekselkursen mellem den pågældende valuta og USD på det tidspunkt.
Denne risiko er ikke taget i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Væsentlige risici, der ikke er inkluderet i den sammenfattende
risikoindikator, er: manglende konsensus om den juridiske status og
regulering af kryptoaktiver og risici forbundet med ny teknologi og
kryptoprotokoller.

Hvis vi ikke er i stand til at betale dig det skyldige, og de beløb, der skal
betales til dig efter realisering af sikkerheden, er utilstrækkelige, kan du
miste hele din investering.

Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse,
så du kan miste nogle af eller hele din investering.

Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til investorer, der
forstår de involverede risici og har erfaring med at investere i lignende
produkter.



Resultatscenarier

Investering 10,000 USD 1 år

Stressscenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger (gennemsnitligt afkast hvert år) 0 USD (-100%)

Ugunstigt scenario Hvad du kan få tilbage efter omkostninger (gennemsnitligt afkast hvert år) 203.33 USD (-97.97%)

Moderat scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger (gennemsnitligt afkast hvert år) 2363.04 USD (-76.37%)

Gunstigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter omkostninger (gennemsnitligt afkast hvert år) 19304.33 USD (93.04%)

Denne tabel viser de penge, du kan få tilbage over 1 år, under forskellige scenarier, forudsat at du investerer 10.000 USD.

De viste scenarier illustrerer, hvordan din investering kunne klare sig. Du kan sammenligne dem med scenarierne for andre produkter. De præsenterede
scenarier er et estimat af fremtidige resultater baseret på beviser fra fortiden om, hvordan værdien af denne investering varierer, og er ikke en nøjagtig
indikator. Hvad du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet klarer sig, og hvor længe du beholder investeringen. Stressscenariet viser, hvad du kan
få tilbage under ekstreme markedsforhold, og det tager ikke højde for den situation, hvor vi ikke er i stand til at betale dig. De viste tal inkluderer alle
omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør og eventuelle
bud/tilbudsspredninger på børsen.

Der er ingen andre kilder til sporingsfejl.

Dit maksimale tab ville være, at du vil miste hele din investering. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have
indflydelse på, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis 21Shares AG ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Producenten er et køretøj til særlige formål. I tilfælde af misligholdelse fra producentens side kan de aktiver, den har som sikkerhed, realiseres for at
opfylde sine forpligtelser over for investor, og det kontante provenu heraf vil blive udbetalt i den prioriterede rækkefølge af betalinger, der gælder for
produkterne. Disse provenu er muligvis ikke tilstrækkelige til at opfylde alle forpligtelser og foretage alle forfaldne betalinger vedrørende værdipapirerne.
Under disse omstændigheder vil du muligvis ikke være i stand til at realisere den fulde værdi af dine værdipapirer og lide et tab på din investering. Der
er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, som kan opveje, hele eller noget af dette tab.

Hvilke omkostninger er der?

Reduktionen i afkast (RIY) viser, hvilken indflydelse de samlede omkostninger, du betaler, vil have på det investeringsafkast, du muligvis får. De samlede
omkostninger tager højde for engangsomkostninger, løbende og påløbne omkostninger. Beløbene vist her er de akkumulerede omkostninger for selve
produktet for den anbefalede opbevaringsperiode. De inkluderer potentielle sanktioner for tidlig exit. Tallene antager, at du investerer 10.000 USD.
Tallene er skønsmæssige og kan ændre sig i fremtiden. Den person, der sælger dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger.
Hvis det er tilfældet, vil denne person give dig information om disse omkostninger og vise dig den indvirkning, som alle omkostninger vil have på din
investering over tid.

Tabel 1: Omkostninger over tid

Advarsel: Produktet handles i flere forskellige valutaer, men tallene nedenfor er kun beregnet i USD. Investoren bør være opmærksom på den valutarisiko,
der er forbundet med produktet.

Investeringsscenario 10.000 USD Hvis du hæver efter 1 år

Omkostninger i alt 172.10

Indflydelse på afkastet (RIY) pr. år 1.72%



Tabel 2: Omkostningernes sammensætning
Tabellen nedenfor viser:

Indvirkningen hvert år af de forskellige typer omkostninger på det investeringsafkast, du kan få ved udgangen af den anbefalede
Opbevaringsperiode. Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Engangsomkostninger

Posteringsomkostninger 0.32%*

Virkningen af de omkostninger, du betaler, når du indtaster din
investering. Effekten af omkostninger er allerede inkluderet i
prisen. Dette inkluderer omkostningerne ved distribution af dit
produkt.

Udgangsomkostninger 0.32%*
Virkningen af omkostningerne ved at forlade din investering, når
den forfalder.

Tilbagevendende
omkostninger

Porteføljetransaktionsomkostninger 0.00%
Effekten af omkostningerne ved, at vi køber og sælger
underliggende investeringer for produktet.

Andre løbende omkostninger 2.5%
Virkningen af de omkostninger, vi tager hvert år for at styre dine
investeringer.

* Detailinvestorer, der køber produktet på det sekundære marked, indgår handler direkte med en deltagende mægler eller via en børs, og der kan derfor
forekomme yderligere omkostninger. Handelsomkostningerne er offentligt tilgængelige på de børser, hvor produktet er noteret eller kan rekvireres fra
online-mæglere. Engangsomkostninger ovenfor er estimater af disse handelsomkostninger. Du kan finde ud af de faktiske omkostninger hos din mægler,
din økonomiske rådgiver eller salgsselskab.

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: : 1 år

Detailinvestorer er i stand til at sælge produktet på børs andet end i tilfælde af usædvanlig markedsaktivitet eller i tilfælde af tekniske forstyrrelser. Du
kan også anmode om en indløsning af produktet fra udstederen for kontanter på årsdagen for udstedelsesprogrammet.

Hvordan kan jeg klage?

I tilfælde af uventede problemer i forståelsen, handelen eller håndteringen af produktet, er du velkommen til at kontakte 21Shares direkte. 

Postaddresse: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland
Websted: https://21shares.com/
E-mail: info@21shares.com
21Shares vil håndtere din anmodning og give dig feedback så hurtigt som muligt.

Anden relevant information

Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom produktets seneste prospekt, års- og halvårsrapporter. Opdaterede og yderligere
dokumenter om produktet, især prospektet, de endelige vilkår, tillæg og finansielle opgørelser er offentliggjort på virksomhedens websted
https://21shares.com/ir i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser. Det anbefales at du læser disse dokumenter for mere information især
om strukturen af produktet og de risici der er forbundet med at investere i produktet.

https://21shares.com/
mailto:info@21shares.com
https://21shares.com/ir

