
 

 

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT  

 
 

Doel 

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de 

risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. 
 

Product  

Product: 21Shares Bitcoin ETP (ABTC) 

Producent: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH0454664001  

Website: https://21shares.com/  

Contact: +41 44 260 86 60  

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

Document.  

  

Deze essentiële informatie is geldig met ingang van 01 januari 2023.   
 

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begripen is.  

 

Wat is dit voor een product? 
 

Soort: 

Dit product is een niet-rentedragende obligatie naar Zwitsers recht die volledig is gedekt door deelnemingen van Bitcoin (BTC) of 

andere activa die daarin zijn uitgedrukt.  De primaire notering van dit product is aan BX Swiss, maar het kan ook genoteerd zijn aan 

aanvullende beurzen en MTF’s.  Deze producten staan doorgaans bekend als exchange traded products (ETP’s). 

Looptijd: Voor dit product geldt geen vaste termijn. 

Doelstellingen: 

ABTC is ontworpen om blootstelling te bieden aan de prestaties van Bitcoin (BTC) (de onderliggende waarde(n)). 

Prijsgegevens (in USD) van CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/btc/overview/) worden gebruikt om de koers 

van de referentiewaarde te berekenen.  De effecten worden alleen rechtstreeks uitgegeven aan geautoriseerde deelnemers (die over 

het algemeen gereguleerde financiële instellingen zijn) in ruil voor de levering van de onderliggende waarde(n) die nieuw moeten 

worden gemint of afkomstig moeten zijn van een vastgestelde lijst van cryptovalutabeurzen. Alle activa met betrekking tot de 

effecten zijn gedekt door een pandrecht aan een zekerheidssteller die namens de beleggers optreedt.Van particuliere beleggers wordt 

verwacht dat zij effecten kopen en verkopen op de secundaire markten op normale effectenbeurzen. U kunt ook een terugbetaling van 

het product aanvragen bij de emittent voor contant geld op de vervaldag van het emissieprogramma. 

Beoogde particuliere belegger: 

Dit product is een complex product en is uitsluitend bestemd voor geïnformeerde particuliere beleggers die (i) kapitaalverlies kunnen 

dragen, geen kapitaalbehoud nastreven en niet op zoek zijn naar een kapitaalgarantie; (ii) beschikken over specifieke kennis van en 

ervaring met beleggen in soortgelijke producten en in financiële markten; (iii) een product zoeken dat blootstelling biedt aan de 

onderliggende waarde(n) en een beleggingshorizon hebben die overeenstemt met de hieronder aanbevolen houdperiode; en (iv) zich 

ervan bewust zijn dat de waarde van het product aanzienlijk kan veranderen als gevolg van de volatiele onderliggende waarde en 

daarom voldoende tijd hebben om de belegging actief te monitoren en te beheren. 

 

Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 
 

Risico-indicator 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Laag risico Hoog risico 

 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 

houdt voor 1Jaar. Indien u in een vroeg stadium het rendement 

opvraagt kan het werkelijke risico aanzienlijk variëren en 

daardoor mogelijk minder opbrengst opleveren.  Het is mogelijk 

dat u uw product niet makkelijk kunt verkopen, of dat u het moet verkopen 

tegen een prijs die aanzienlijk lager is dan het bedrag dat u ervoor zult 

terugkrijgen. 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit 
product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is 
dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er 
geen geld voor betaling is. 

We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is de hoogste risicoklasse. 
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden 

geschat als heel hoog level, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens 

een slechte markt. 

Wees u bewust van het valutarisico. Als u dit product in een andere valuta dan USD 
koopt en verhandelt, hangt het uiteindelijke rendement dat u krijgt af van de 
wisselkoers tussen die valuta en USD op dat moment. Dat risico is niet in aanmerking 
genomen in bovenstaande indicator. 

Materiële risico’s die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator zijn: 
gebrek aan consensus over de juridische status en regelgeving van cryptoactiva en 
risico's in verband met nascent-technologie en cryptoprotocollen. 

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw 
belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Wanneer we niet in staat zijn om u het verschuldigde bedrag uit te betalen en de 
bedragen die na uitwinning van het onderpand aan u moeten worden uitgekeerd 
onvoldoende zijn, kunt u uw volledige investering verliezen. 



 

 

Prestatiescenario's 

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden 

voorspeld. 

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van [het product / een geschikte 

benchmark] over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. 

Aanbevolen periode van bezit: 01 Jaar 

Belegging: 10 000 USD 

Scenario's 

Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw 

belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. 

01 Jaar 

(aanbevolen periode van bezit) 

Stressscenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 0 USD 

Rendementspercentage - 100 % 

Ongunstig scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 560 USD 

Rendementspercentage - 94,42% 

Gematigd scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 15 410 USD 

Rendementspercentage 54,14% 

Gunstig scenario 
Wat u kunt terugkrijgen na kosten 958 200 USD 

Rendementspercentage 9 481,98% 
 

De weergegeven cijfers omvatten alle kosten voor het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle provisies die u aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent, 

noch enige koop/verkoop spreads. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op het resultaat. 

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. 

Ongunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2021 en 2022. 

Gematigd: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2019 en 2020. 

Gunstig: Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen 2012 en 2013. 

 

Wat gebeurt er als 21Shares AG niet kan uitbetalen? 
 

De ontwikkelaar is een special purpose vehicle. In geval van niet-uitbetaling door de ontwikkelaar kunnen de activa die deze in pand heeft, worden aangewend om aan 

de verplichtingen jegens de belegger te voldoen, waarbij de contante opbrengst ervan wordt uitbetaald volgens de op de producten van toepassing zijnde betalingsprioriteit. 

Het is mogelijk dat deze middelen niet volstaan om aan alle verplichtingen te voldoen en om alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de effecten te verrichten. 

In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de volledige waarde van uw effecten niet realiseerbaar is en dat u verlies lijdt. Er bestaat geen compensatie- of 

garantieregeling die dit verlies geheel of gedeeltelijk kan compenseren. 

 

Wat zijn de kosten? 

 

De adviseur die u adviseert of u dit product aanbiedt, kan mogelijk ook andere kosten in rekening brengen. In dat 

geval zal u worden geïnformeerd over die kosten en de impact van alle kosten op uw investering in de loop van de tijd. 
 

Kosten in de loop van de tijd 
 
 

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt 

en hoe lang u het product aanhoudt.   De hier getoonde bedragen zijn voorbeelden op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en een beleggingsperiode vergelijkbaar 

met de aanbevolen houdperiode.    We hebben aangenomen dat:    - Het product presteert zoals getoond in het matige scenario.    -  10.000 is belegd 
 
 

 

Belegging: 10 000 USD Als u uitstapt na 01 Jaar 

Totale kosten 161 USD 

Effect van de kosten 1,61 % 

 

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode 

van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1,61% vóór de kosten en ,00% na de kosten. 

 



 

 

Samenstelling van de kosten 

 

Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na 1 Jaar 

Instapkosten 

0,05% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt. We brengen geen 

instapkosten in rekening voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dit 

wel doen*.  

 5 USD 

Uitstapkosten 
0,05% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. We brengen geen uitstapkosten 

in rekening voor dit product, maar de persoon die u het product verkoopt kan dit wel doen*. 
 5 USD 

Lopende kosten  

Beheerskosten en andere 

administratie- of 

exploitatiekosten 

1,49% van de waarde van uw belegging per jaar voor het beheren van uw belegging. Dit is 

een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar. 
151 USD 

Transactiekosten 

0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan 

wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke 

bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.  

0 USD 

Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht  

Prestatievergoedingen 
Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang van de prestaties van uw belegging. De 

geaggregeerde kostenraming hierboven omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. 
 0 USD  

 

 

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 
 

Aanbevolen periode van bezit: 1 Jaar  
 

Aangezien de onderliggende waarde(n) echter zeer volatiel is/zijn, moeten beleggers de waarde van het product voortdurend controleren, aangezien plotselinge 

waardeveranderingen frequent en abrupt zullen zijn.  Particuliere beleggers kunnen het product op de beurs verkopen, behalve in geval van ongewone marktactiviteit of 

technische storingen.  U kunt ook een terugbetaling van het product aanvragen bij de emittent voor contant geld op de vervaldag van het emissieprogramma. 

 

Hoe kan ik een klacht indienen? 

Mocht u onverhoopt problemen ondervinden bij het begrijpen, verhandelen of beheren van het product, kunt u rechtstreeks contact opnemen met 21Shares. 

Website: https://21shares.com/  

E-mail: info@21shares.com  

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

21Shares neemt uw aanvraag in behandeling en zal u zo snel mogelijk van antwoort voorzien. 

 

 

*Particuliere beleggers die het product op de secundaire markt kopen, sluiten transacties rechtstreeks af met een deelnemende beursmakelaar of via een beurs en daarom 

kunnen er extra kosten van toepassing zijn. De handelskosten zijn openbaar beschikbaar op de beurzen waarop het product is genoteerd of kunnen worden aangevraagd 

bij online beursmakelaars. Eenmalige kosten hierboven zijn schattingen van deze handelskosten. U kunt de werkelijke kosten opvragen bij uw beursmakelaar, financieel 

adviseur of verkoopbedrijf. 

 

Lees naast dit document het Prospectus op onze website. 

 

Prestaties uit het verleden van dit product zijn te vinden op kneippriips.com, of door deze link te volgen https://21shares.com/ir/past-performance. 

 

Houd er rekening mee dat eerdere prestaties niet indicatief zijn voor toekomstige prestaties. Het kan geen garantie bieden voor rendementen die u in de toekomst zult 

ontvangen. 

 

In het verleden behaalde resultaten tonen de resultaten van het fonds aan als het percentage verlies of winst per jaar over de afgelopen 2 jaar. 

Eerdere berekeningen van prestatiescenario's zijn te vinden op kneippriips.com of door deze link te volgen https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios. 

Bijgewerkte en aanvullende documenten over het product, met name de prospectus, de definitieve voorwaarden, de toeslagen en de jaarrekeningen, worden op de website 

van https://21shares.com/ir gepubliceerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. 

Het is raadzaam om deze documenten door te nemen voor meer informatie, met name over de structuur van het product en de risico's die verbonden zijn aan de belegging 

in het product. 

 
 

Andere nuttige informatie 


