
 

 

FAKTABLAD  

 
 

Syfte 

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  

Produkt: 21Shares Binance BNB ETP (ABNB) 

Tillverkare: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH0496454155  

Webbplats: https://21shares.com/  

Kontakt: +41 44 260 86 60  

Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) is responsible for supervising 21Shares AG in relation to this Key Information 

Document.  

  

KID Produktionsdatum 02 januari 2023.   
 

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.  

 

Vad innebär produkten? 
 

Typ: 

Denna produkt är en icke-räntebärande obligation enligt schweizisk lag. Den är helt säkrad genom innehav av Binance Coin (BNB) 

eller andra tillgångar denominerade däri. Produktens primära noteringsplats är SIX Swiss Exchange men den kan även noteras på 

ytterligare börser och multilaterala handelsplattformar (Multilateral Trading Facility, MTF). Vanligtvis kallas dessa produkter för 

börshandlade produkter (Exchange Traded Product, ETP) 

Löptid: Denna produkt har inte någon bestämd löptid. 

Mål: 

ABNB är utformad för att ge exponering mot Binance Coin (BNB) (underliggande tillgång/tillgångar). 

Prisdata (i USD) från CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/) används för att beräkna priset på referenstillgången. 

Värdepapperen emitteras endast direkt till auktoriserade deltagare (som i allmänhet utgörs av reglerade finansinstitut) i utbyte mot 

leverans av underliggande tillgång/tillgångar som måste komma från ny utvinning eller hämtas från en definierad lista över 

kryptovalutabörser. Alla tillgångar som är relaterade till värdepapperen säkras genom pantsättning hos ett garantiombud som agerar 

på investerarnas vägnar.Privata investerare förväntas köpa och sälja värdepapper på andrahandsmarknaden via ordinarie börshandel. 

Du kan också begära att emittenten löser in produkten mot kontanter på årsdagen av emissionsprogrammet. 

Avsedd investerare 

Detta är en komplex produkt och är endast avsedd för välinformerade privata investerare som (i) har utrymme för kapitalförlust, inte 

avser att bevara kapitalet och som inte söker kapitalgaranti, (ii) har särskild kunskap om och erfarenhet av att investera i liknande 

produkter och på liknande finansmarknader, (iii) söker en produkt som erbjuder exponering mot underliggande tillgång/tillgångar 

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 de volatila underliggande tillgångarna och därför har tillräckligt med tid 

för att aktivt övervaka och hantera investeringen. 

 

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? 
 

Riskindikator 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Lägre risk Högre risk 

 

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1År. Den 

faktiska risken kan variera väsentligt om du gör en tidig inlösen, 

vilket gör att du i vissa fall kan få tillbaka mindre.  Du kanske inte 

kan sälja din produkt enkelt, eller så kan du behöva sälja till ett 

pris som är väsentligt mindre än beloppet du kommer få tillbaka. 

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 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. Här 

bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en 

mycket hög nivå nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga 

marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig 

Var uppmärksam på valutarisken. Om du köper och handlar denna produkt i en annan 
valuta än USD, kommer den slutliga avkastning du får vara beroende av växelkursen 
mellan sådan valuta och USD vid den tidpunkten.  Denna risk beaktas inte i indikatorn 
ovan. 

Väsentliga risker som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn är: brist på 
konsensus gällande juridisk status och regler för kryptotillgångar och risker 
förknippade med framväxande teknik och kryptoprotokoll. 

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan 
därför förlora hela eller delar av din investering. 

Om vi inte kan betala det du har rätt till, och de belopp som ska utbetalas till dig efter 
realisering av av säkerheten är otillräckliga, kan du förlora hela din investering. 



 

 

Resultat-Scenarier 

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. 

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten/ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 

åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. 

Rekommenderad innehavstid: 01 År 

Investering: 10 000 USD 

Scenarier 

Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora 

hela eller delar av din investering. 

01 År 

(rekommenderad innehavstid) 

Stresscenario 

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 

kostnader 
0 USD 

Avkastning i procent - 100 % 

Negativt scenario 

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 

kostnader 
1 000 USD 

Avkastning i procent - 90,05% 

Neutralt scenario 

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 

kostnader 
19 430 USD 

Avkastning i procent 94,31% 

Positivt scenario 

Vad du kan få tillbaka efter avdrag för 

kostnader 
957 240 USD 

Avkastning i procent 9 472,39% 
 

De presenterade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte inkluderar alla kostnader som du måste betala till din rådgivare eller distributör 

och eventuella spreadar mellan köp- och säljkurs. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur 

mycket du kommer att få tillbaka. 

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. 

Negativt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2021 och 2022. 

Neutralt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2018 och 2019. 

Positivt: Detta scenario inträffade för en investering mellan 2012 och 2013. 

 

Vad händer om 21Shares AG inte kan göra några utbetalningar? 
 

Tvorca je účelovo vytvorený subjekt. V prípade neplnenia tvorcu sa aktíva, ktoré sú použité ako zábezpeka (kolaterál), môžu použiť na splnenie záväzkov tvorcu voči 

investorom, a finančné prostriedky z uplatnenia zábezpeky sa použijú na vyplatenie platieb v poradí podľa priority za jednotlivé produkty. 

Tieto finančné prostriedky nemusia byť dostatočné na splnenie všetkých záväzkov a úhradu všetkých splatných platieb týkajúcich sa cenných papierov. Za týchto 

okolností je možné, že nedostanete plnú hodnotu vašich cenných papierov a dôjde k strate vašej investície. Žiadny systém náhrad ani systém záruk nekompenzuje celú 

stratu ani jej časť. 

 

Vilka är kostnaderna? 

 

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de 

påverkar din investering. 
 

Kostnader över tid 
 
 

Tabellerna visar de belopp som dras från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppen beror på hur mycket du investerar och hur länge du investerar i 

produkten. De belopp som visas här utgör exempel som baseras på ett fiktivt investeringsbelopp och en investeringsperiod som liknar den rekommenderade 

innehavsperioden Våra antaganden: - Produktens resultat följer det som visas i det måttliga scenariot. -  10 000 investeras 
 

 

 

Investering: 10 000 USD Om du löser in efter 01 År 

Totala kostnader 277 USD 

Kostnadseffekt 2,77 % 

 

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden 

beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2,77 % före kostnader och ,00 % efter kostnader. 

 



 

 

Kostnadssammansättning 

 

Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du löser in efter 1 År 

Teckningskostnader 
0,10% av beloppet du betalar in när du tecknar dig för investeringen. Vi debiterar inte någon 

teckningsavgift för den här produkten men de som säljer produkten till dig kan göra det*.  
 10 USD 

Inlösenkostnader 
0,10% av din investering innan den betalas ut till dig. Vi debiterar inte någon uttagsavgift för 

den här produkten men de som säljer produkten till dig kan göra det*. 
 10 USD 

Löpande kostnader  

Förvaltningsavgift er och andra 

administrations- eller 

driftskostnader 

2,50% av värdet på din investering per år för att förvalta din investering. Detta är en 

uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. 
257 USD 

Transaktionskostna der 

0,00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår 

när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer 

att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.  

0 USD 

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter  

Resultatbaserade avgifter 

Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. 

Ovanstående uppskattning av de aggregerade kostnaderna utgör genomsnittet för de senaste 

fem åren. 

 0 USD  

 

 

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? 
 

Rekommenderad innehavstid: 1 År  
 

Men, eftersom underliggande tillgångar är mycket volatila bör investerare följa produktens värde kontinuerligt eftersom plötsliga värdeförändringar kommer att vara 

frekventa och plötsliga. Privata investerare kan sälja produkten via börshandel, annat än vid ovanlig marknadsaktivitet eller vid tekniska störningar. Du kan också begära 

att emittenten löser in produkten mot kontanter på årsdagen av emissionsprogrammet. 

 

Hur kan jag klaga? 

I händelse av oväntade problem i förståelsen av, handeln med eller hanteringen av produkten, är du välkommen att kontakta 21Shares direkt. 

Webbplats: https://21shares.com/  

E-post: info@21shares.com  

Adress: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland 
 

21Shares kommer att hantera din förfrågan och återkomma till dig så snart som möjligt. 

 

 

*Privata investerare som köper produkten på   andrahandsmarknaden handlar med mäklare direkt eller via en handelsplats och   därför kan ytterligare kostnader tillkomma. 

Transaktionskostnaderna är   offentligt tillgängliga på de börser där produkten är noterad eller kan   erhållas på begäras från onlinemäklare. Engångskostnaderna ovan är   

uppskattningar av dessa transaktionskostnader. Du kan få uppgifter om de   faktiska kostnaderna från din mäklare, finansiella rådgivare eller det   säljande bolaget. 

 

I tillägg till detta dokument rekommenderar vi att läsa prospektet på vår   webbplats. 

 

Historisk avkastning för denna produkt finns på kneippriips.com eller via   länken https://21shares.com/ir/past-performance. 

 

Observera att tidigare resultat inte ger tillförlitlig vägledning om   framtida resultat. Det ger ingen garanti för eventuell framtida   avkastning. 

 

Tidigare resultat visar fondens avkastning som en procentuell förlust eller   vinst per år under de senaste 2   åren. 

Tidigare prestationsscenarioberäkningar kan hittas på kneippriips.com eller genom att följa denna länk https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios. 

Uppdaterade och ytterligare dokument avseende produkten, i synnerhet prospektet, de slutliga villkoren, tillägg och finansiella rapporter publiceras på företagets 

webbplats https://21shares.com/ir i enlighet med relevanta legala bestämmelser. 

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. 

 
 

Övrig relevant information 


