Faktablad
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens
egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
Namn
21Shares Binance BNB ETP (ABNB)
ISIN
CH0496454155
Tillverkare
21Shares AG (publ)
Behörig auktoritet
Ej tillämpligt.
Webbplats
www.21shares.com
Telefonnummer:
+41 44 260 8660
KID Produktionsdatum 20/12/20
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?
Produkten är en icke räntebärande obligation enligt schweizisk lag som är helt säkrad genom innehav av Binance Coin (BNB) eller andra tillgångar
som är denominerade däri. Den här produktens primära notering är SIX Swiss Exchange men den kan listas på ytterligare börser och MTF

Typ
Mål

ABNB är utformad för att tillhandahålla exponering mot resultatet av Binance Coin (BNB) (den/de underliggande tillgången/tillgångarna). Prisdata
(i USD) ) från CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/currencies/binance-coin/) används för att beräkna priset på referenstillgången.
Värdepappren utfärdas endast direkt till professionella aktörer (vilka är allmänt reglerade finansinstitut) i utbyte mot leverans av den/de
underliggande tillgången/tillgångarna som måste vara nypräglade eller hämtade från en fastställd lista över kryptovalutaväxling. Alla tillgångar
som är relaterade till värdepappren är säkrade medelst ett löfte till en säkerhetsagent som agerar för investerarnas räkning. Icke-professionella
investerare förväntas köpa och sälja värdepapper på sekundära marknader på vanliga aktiebörser.
Denna produkt är en komplex produkt som endast är avsedd för insatta icke-professionella investerare som (i) klarar kapitalförlust, inte
strävar efter att bevara kapital och som inte är ute efter en kapitalgaranti; (ii) har specifik kännedom om och erfarenhet av att investera i
snarlika produkter och på finansmarknader; (iii) söker en produkt som erbjuder exponering gentemot den/de underliggande
tillgången/tillgångarna och har en investeringshorisont som ligger i linje med den rekommenderade innehavsperiod som anges nedan; och
(iv) är medvetna om att produktens värde kan förändras avsevärt på grund av den volatila underliggande tillgången och, till följd härav, har
tillräckligt med tid för att aktivt
övervaka och förvalta tillgången.

Avsedd icke-professionell
investerare:

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?
Riskindikator

1
Lägre risk

2

3

4

5

6

7

Högre risk

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 1 år . Den faktiska risken kan variera
väsentligt om du gör en tidig inlösen, vilket gör att du i vissa fall kan få tillbaka mindre.
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt
jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att
sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala
dig.
Vi har klassificerat produkten som 7av 7, dvs. den högsta riskklassen. Här bedöms de
eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket hög nivå och det är
mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att
betala dig
I vissa fall kan du kanske inte sälja din produkt enkelt, eller så kan du behöva sälja till ett
pris som väsentligt påverkar hur mycket du kommer få tillbaka.

Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den
slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk
beaktas inte i indikatorn ovan. Om du köper och handlar denna produkt i en annan
valuta än USD) , kommer den slutliga avkastning du erhåller att vara beroende av
växlingskursen mellan denna valuta och USD) vid den aktuella tidpunkten.

Väsentliga risker som inte tagits med i den summariska riskindikatorn är: bristfälligt
samförstånd gällande den juridiska statusen och regleringen av kryptotillgångar och risker
som är associerade med ny teknik och kryptoprotokoll.
Om vi inte kan betala det du har rätt till, och de belopp som ska utbetalas till dig efter
realisering av säkerheten är otillräckliga, kan du förlora hela din investering.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför
förlora hela eller delar av din investering.
Denna produkt är en komplex produkt som endast är avsedd för investerare som är
insatta i de associerade riskerna och som har erfarenhet av att investera i liknande
produkter.

Utvecklingsscenarier
1 år

Investering USD) 10 000
Stresscenario

Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning

0 USD
-100 %

Ogynnsamt scenario

Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning

1676.04 USD
-83.24%

Måttligt scenario

Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning

Gynnsamt scenario

Vad du kan få tillbaka efter kostnader
Genomsnittlig årlig avkastning

10058.41
USD
0.58%
55465.01
USD
454.65%

Tabellen visar de pengar som du kan få tillbaka över ett 1 år v, i olika scenarier, förutsatt att du investerar USD) 10 000. De scenarier som visas illustrerar vilka resultat du kan få av din
investering. Du kan jämföra dem med scenarierna för andra produkter. De presenterade scenarierna är en uppskattning av framtida resultat baserat på bevis från tidigare om hur värdet
av denna investering varierar och inte är en exakt indikator. Vad du får tillbaka kommer att variera beroende på hur marknaden presterar och hur länge du behåller investeringen.
Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan betala dig. De uppvisade siffrorna inkluderar alla
kostnader för själva produkten, men inkluderar eventuellt inte alla kostnader som du måste betala till din rådgivare eller distributör och eventuella marginaler mellan köp- och säljkurs.
Det finns inga andra källor till aktiv risk. Din maximala förlust kan vara att du förlorar hela din investering. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket även kan
påverka hur mycket du kommer att få tillbaka.

Vad händer om 21Shares AG is inte kan göra några utbetalningar?
Tillverkaren är ett SPV (special purpose vehicle). I händelse av betalningsinställelse av tillverkaren kan tillgångar som den innehar som säkerhet komma att realiseras för att tillverkaren ska
kunna uppfylla sina skyldigheter till investerare, och kontantbehållningen av detta kommer att betalas ut enligt den betalningsprioritet som är tillämplig för produkterna. Denna
kontantbehållning är eventuellt inte tillräcklig för att uppfylla alla skyldigheter och göra alla erforderliga betalningar avseende säkerheterna. Under sådana omständigheter kan du
eventuellt inte realisera hela värdet av dina värdepapper och gör en förlust på din investering. Det finns inget befintligt kompensations- eller garantischema som kan utjämna hela eller
delar av denna förlust.

Vilka är kostnaderna?
Reduktionen i avkastning (RIY "Reduction in Yield") visar hur de totala kostnaderna som du betalar påverkar avkastningen som du kan få från investeringen. Totala kostnader inkluderar
engångskostnader, löpande kostnader och tillkommande kostnader De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten för den rekommenderade
innehavsperioden. Dessa inkluderar potentiella straffavgifter för tidig inlösen. Siffrorna är baserade på antagandet att du investerar USD) 10 000. Siffrorna är uppskattningar och kan
komma att ändras i framtiden.
Den person som säljer till dig, eller som ger dig råd, om den här produkten kan komma att ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa
kostnader och visa vilken inverkan alla kostnader kommer att ha på din investering över tiden.
Tabell 1: Kostnader över tid
Varning: Produkten handlas i flera valutor, men siffrorna nedan är endast beräknade i USD) . Investeraren ska vara medveten om den valutarisk som är associerad med produkten.
Vid inlösen efter 1 år

Investeringsscenarier USD) 10 000
Totala kostnader

493.02

Påverkan av avkastningen (RIY) per år

4.93%

Tabell 2: Kostnadssammansättning
Tabellen nedan visar:
•
Påverkan av varje år för olika typer av kostnader på avkastningen som du kan få från investeringen i slutet av den rekommenderade
innehavsperioden.
•
Vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Transaktionskostnad

1.15%

Effekten av de kostnader som du betalar när du gör din investering.
Effekten av kostnader är redan inkluderad i priset. Detta inkluderar
distributionskostnaden för din produkt.

Avslutningskostnad

1.15%

Effekten av de kostnader som du betalar för att avsluta din
investering när den mognar.

Transaktionskostnad
er för portfölj

0,00 %

Engångskostnader

Återkommande
kostnader

Övriga löpande
kostnader
Tillkommande
kostnader

2.50%

Effekten av våra kostnader för att köpa och sälja underliggande
investeringar för produkten.
Effekten av den kostnad som vi tar ut varje år för att hantera din
investering.

Prestandaavgifter

0,00 %

Produkten är avsedd att direkt spåra den/de underliggande
tillgången/tillgångarna utan att överprestera; som sådan finns inga
prestationsavgifter.

Räntor

0,00 %

Ej tillämpligt.

Icke-professionella investerare som köper produkten på den sekundära marknaden slutför köpet direkt med en deltagande mäklare eller via en börs, och därmed kan ytterligare
kostnader tillkomma. Transaktionskostnader är offentligt tillgängliga på de börser på vilka produkten är noterad eller kan begäras ut från online-mäklare. Engångskostnaderna ovan är
uppskattningar av dessa handelskostnader. Du kan få reda på de faktiska kostnaderna av din mäklare, finansiella rådgivare eller säljföretag.

Hur länge ska jag behålla produkten och kan jag ta ut mina pengar i förtid? Rekommenderad innehavsperiod: 1 år
Rekommenderad innehavsperiod: 1 år
Icke-professionella investerare kan sälja produkten på börser, utom i fall av ovanlig marknadsaktivitet eller i händelse av tekniska störningar. Du kan även begära inlösen av produkten mot
kontanter från utfärdaren på årsdagen av emissionsprogrammet.

Hur för jag fram klagomål?
I händelse av oväntade problem i förståelsen av, handlandet eller hanteringen av produkten, är du välkommen att kontakta 21Shares direkt. Postadress:
21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Schweiz
Webbplats: www.21Shares.com
E-post: info@21shares.com
21Shares kommer att hantera din förfrågan och återkomma till dig så snart som möjligt.

Annan relevant information
Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation såsom produktens senaste prospekt, årsredovisningar och halvårsrapporter. Uppdaterade och ytterligare dokument gällande
produkten, i synnerhet prospektet, de slutgiltiga villkoren, supplement och and finansiella rapporter publiceras på företagets webbplats ( https://21shares.com/ir) i enlighet med relevanta
juridiska förordningar. Du rekommenderas att läsa igenom dessa dokument för mer information, i synnerhet gällande produktens struktur och de risker som är associerade med att
investera i produkten.

