
Sdělení klíčových informací

Tento dokument obsahuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Není to marketingový materiál. Uvedené informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám
pomohly porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám tohoto produktu a umožnily vám ho porovnat s  jinými produkty.

Produkt
Název produktu 21Shares Bitcoin ETP (ABTC)

ISIN CH0454664001

Tvůrce produktu 21Shares AG (Emitent)

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

Webové stránky https://21shares.com/

Telefonní číslo +41 44 260 8660

Tyto klíčové informace jsou platné ke dni 20/10/2022

Chystáte se koupit komplikovaný produkt, kterému může být obtížné porozumět.

O jaký produkt se jedná?

Typ
Tento produkt je neúročený dluhopis podle švýcarského práva, který je plně zajištěn držbou Bitcoin (BTC) nebo
jiných aktiv v něm denominovaných. Tento produkt je primárně kótován na SIX Swiss Exchange, ale může být
kótován i na dalších burzách a MTF (mnohostranných systémech obchodování).

Cíle

ABTC je navržen tak, aby poskytoval expozici vůči výkonnosti Bitcoin (BTC) (podkladové aktivum (aktiva)). Pro
výpočet ceny referenčního aktiva se použijí údaje o ceně (v USD) z CryptoCompare
(https://www.cryptocompare.com/coins/btc/overview/). Cenné papíry jsou vydávány přímo pouze oprávněným
účastníkům (což jsou zpravidla regulované finanční instituce) výměnou za dodání podkladového aktiva
(podkladových aktiv), které musí být nově vyraženo nebo pocházet z definovaného seznamu burz kryptoměn.
Veškerá aktiva, související s cennými papíry jsou zajištěna zástavním právem ve prospěch agenta pro zajištění,
který jedná jménem investorů. Očekává se, že drobní investoři budou nakupovat a prodávat cenné papíry na
sekundárních trzích na běžných burzách cenných papírů. Můžete také požádat emitenta o odkup produktu za
hotovost v den výročí emisního programu.

Určený retailový investor

Tento produkt je komplexní produkt a je určen pouze pro informované retailové investory, kteří (i) jsou schopni
nést ztrátu kapitálu, neusilují o uchování kapitálu a nehledají kapitálovou záruku; (ii) mají specifické znalosti a
zkušenosti s investováním do podobných produktů a na finančních trzích; (iii) hledají produkt nabízející expozici
vůči podkladovému aktivu (podkladovým aktivům) a mají investiční horizont v souladu s níže uvedenou
doporučenou dobou držení; a (iv) jsou si vědomi, že hodnota produktu se může významně měnit v důsledku
volatility podkladového aktiva, a proto mají dostatek času na aktivní monitorování a řízení investice.

Jaká jsou rizika a jakého výnosu můžu dosáhnout?

Ukazatel rizika

1 2 3 4 5 6 7

Nízké riziko Vysoké riziko

Ukazatel rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po
dobu 1 roku. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud
produkt zpeněžíte v rané fázi a můžete získat zpět méně.

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.

Tento produkt jsme zařadili do třídy 6 ze 7, což je druhá 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.

Možná nebudete moci svůj výrobek snadno prodat nebo jej budete muset
prodat za cenu, která je výrazně nižší než částka, kterou dostanete zpět.

V souhrnném ukazateli rizik nejsou zahrnuta následující podstatná rizika:
nedostatečná shoda ohledně právního statusu a regulace kryptoaktiv a
rizika spojená s nově vznikající technologií a kryptoprotokoly.

Pokud vám nejsme schopni zaplatit dlužnou částku a  částky splatné po
realizaci zajištění jsou nedostatečné, můžete přijít o celou investici.

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu,
takže byste mohli přijít o část investice nebo o celou investici.

Tento produkt je složitý a je určen pouze pro investory, kteří rozumí
souvisejícím rizikům a mají zkušenosti s investováním do podobných
produktů.



Scénáře výkonnosti

Investice USD 10 000 1 rok

Zátěžový scénář Co můžete získat zpět po odečtení nákladů (Průměrná roční návratnost) 0 USD (-100%)

Nepříznivý scénář Co můžete získat zpět po odečtení nákladů (Průměrná roční návratnost) 3250.44 USD (-67.5%)

Umírněný scénář Co můžete získat zpět po odečtení nákladů (Průměrná roční návratnost) 9133.04 USD (-8.67%)

Příznivý scénář Co můžete získat zpět po odečtení nákladů (Průměrná roční návratnost) 24919.26 USD (149.19%)

Tato tabulka uvádí finanční částky, které byste podle různých scénářů mohli získat zpět za 1 rok 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 a případné spready mezi nabídkou a poptávkou na
burze. Neexistují žádné další zdroje chyby sledování. Vaše maximální ztráta by byla, kdybyste přišli o všechny své investice.

Údaje neberou v úvahu osobní daňovou situaci, která může získanou částku také ovlivnit.

Co se stane, když společnost 21Shares AG není schopna uskutečnit výplatu?

Tvůrcem produktu je specializovaná společnost. V případě selhání tvůrce produktu mohou být aktiva, která drží jako zástavu, realizována za účelem
splnění jeho závazků vůči investorovi a peněžní výnosy z této realizace budou vyplaceny v pořadí podle pořadí plateb platných pro produkty. Tyto výnosy
nemusí být dostatečné ke splnění všech závazků a provedení všech plateb splatných v souvislosti s cennými papíry. Za těchto okolností se může stát, že
nebudete moci realizovat plnou hodnotu svých cenných papírů a utrpíte ztrátu ze své investice. 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.

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.

Tabulka 1: náklady v čase

Varování: S produktem se obchoduje ve více různých měnách, ale níže uvedená čísla jsou vypočtena pouze v USD. Investor by si měl být vědom měnového
rizika spojeného s produktem.

Investiční scénáře USD 10 000 Když produkt zpeněžíte po jednom roce

Celkové náklady 164.78

Snížení výnosu (RIY) za rok 1.65%

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 0.11%*
Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investice. Dopad nákladů
již zahrnutých v ceně. Patří sem i náklady na distribuci vašeho
produktu.

Náklady na výstup 0.11%* Dopad nákladů na ukončení investice po její splatnosti.

Opakované
náklady

Transakční náklady portfolia 0.00%
Odhadovaný dopad nákladů na nákup a prodej podkladových aktiv
pro produkt.

Jiné průběžné náklady 1.49% Dopad nákladů, které si každý rok bereme za správu vašich investic

* Retailoví investoři, kteří nakupují produkt na sekundárním trhu, uzavírají obchody přímo se zúčastněným makléřem nebo prostřednictvím burzy, a proto
se na ně mohou vztahovat další náklady. Náklady na obchodování jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých je produkt kótován, nebo si je lze vyžádat
u online makléřů. Výše uvedené jednorázové náklady jsou odhady těchto obchodních nákladů. Skutečné náklady můžete zjistit u svého makléře,
finančního poradce nebo prodejní společnosti.



Jak dlouho bych měl/a investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?

Doporučená doba držení : 1 rok

Retailoví investoři mohou prodávat produkt na burze jinak než v případech neobvyklé tržní aktivity nebo v případě technických poruch. Můžete také
požádat emitenta o odkup produktu za hotovost v den výročí emisního programu.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

V případě jakýchkoli neočekávaných problémů s pochopením, obchodováním nebo manipulací s produktem se neváhejte obrátit přímo na společnost
21Shares. Poštovní adresa:

21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Švýcarsko
Webové stránky: https://21shares.com/
E-mail: info@21shares.com

Společnost 21Shares vaši žádost vyřídí a co nejdříve vám poskytne zpětnou vazbu

Jiné relevantní informace

Jsme povinni vám poskytnout další dokumentaci, jako je nejnovější prospekt produktu nebo výroční a pololetní zprávy. Aktualizované a dodatečné
dokumenty k produktu, zejména prospekt, konečné podmínky, dodatky a finanční výkazy, jsou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti
(https://21shares.com/ir) v souladu s příslušnými právními předpisy. Doporučujeme si tyto dokumenty přečíst, abyste získali více informací, zejména o
struktuře produktu a rizicích spojených s investováním do produktu.

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

