
 

 

DOKUMENT ZAWIERAJĄCY KLUCZOWE INFORMACJE  

 
 

Cel 

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby 

pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami. 
 

Produkt  

Produkt: 21Shares Bitcoin ETP (ABTC) 

Producent: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH0454664001  

Strona internetowa: 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.  

  

Te kluczowe informacje są aktualne na dzień 01 stycznia 2023.   
 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.  

 

Co to za produkt? 
 

Rodzaj: 

Niniejszy produkt jest obligacją nieoprocentowaną zgodnie z prawem szwajcarskim, która jest w pełni zabezpieczona na udziach w 

Bitcoin (BTC) lub innych denominowanych w nich aktywach. Produkt ten jest przede wszystkim notowany na SIX Swiss Exchange, 

ale może być też notowany na innych dodatkowych giełdach i MTF. Zazwyczaj produkty te są znane jako produkty sprzedawane na 

giełdzie (exchange traded products, ETP). 

Okres: Ten produkt nie podlega żadnym ustalonym okresom. 

Cele: 

ABTC ma na celu zapewnienie ekspozycji na wyniki Bitcoin (BTC) (aktywów) bazowych. 

Dane dotyczące cen (w USD) od CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/) służą do obliczenia ceny aktywów 

referencyjnych. Papiery wartościowe są emitowane bezpośrednio upoważnionym uczestnikom (którymi są ogólnie regulowane 

instytucje finansowe) w zamian za dostawę aktywów bazowych, które muszą być nowo wydobyte lub pozyskane zgodnie określoną 

listą giełd kryptowalut. Wszystkie aktywa związane z papierami wartościowymi są zabezpieczane poprzez zastaw wobec agenta 

zabezpieczającego działającego w imieniu inwestorów.Oczekuje się, że inwestorzy detaliczni będą kupować i sprzedawać papiery 

wartościowe na rynkach wtórnych na zwykłych giełdach papierów wartościowych. Mogą Państwo również poprosić wystawcę o 

wykup produktu za gotówkę w rocznicę programu wystawiania. 

Docelowy inwestor: 

Ten produkt jest złożonym produktem i jest przeznaczony wyłącznie dla świadomych inwestorów detalicznych, którzy (i) mogą 

pogodzić się z utratą kapitału, nie szukają zachowania kapitału i nie szukają gwarancji kapitałowej; (ii) posiadają szczegółową 

wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestowania w podobne produkty i rynki finansowe; (iii) poszukują ekspozycji oferty 

produktów na aktywa bazowe i posiadania horyzontu inwestycyjnego zgodnego z zalecanym okresem posiadania określonym 

poniżej; i (iv) są świadomi, że wartość produktu może ulec znaczącej zmianie ze względu na zmienny składnik aktywów bazowych, 

a w związku z tym mają wystarczająco dużo czasu na aktywne monitorowanie inwestycji i zarządzanie nią. 

 

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści? 
 

Wskaźnik ryzyka 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Niższe rysyko Wyższe ryzyko 

 

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać 

produkt przez 1Rok. Faktyczne ryzyko może mocno od niego 

odbiegać jeśli zdecydują się Państwo na spieniężenie na wczesnym 

etapie i mogą Państwo wtedy odzyskać znacznie mniej środków.  

Może się zdarzyć, że nie będą mogli Państwo łatwo sprzedać swojego produktu 

lub będą Państwo musieli sprzedać go po cenie, która jest znacznie niższa niż 

kwota, którą otrzymają Państwo z powrotem. 

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w 
porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest prawdopodobieństwo straty 
pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy 
możliwości wypłacenia ci pieniędzy. 

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. 
Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników oceniane są jako 

bardzo duże a złe warunki rynkowe najprawdopodobniej wpłyną na naszą 

zdolność do wypłacenia ci pieniędzy. 

Miej świadomość ryzyka walutowego.  Kupując i handlując tym produktem w walucie 
innej niż USD, ostateczny otrzymany zwrot zależy od kursu wymiany między tą 
walutą a USD w tym czasie.  Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku 
przedstawionym powyżej. 

Istotne zagrożenia nieuwzględnione w podsumowanym wskaźniku ryzyka to: brak 
konsensusu co do statusu prawnego i regulacji aktywów typu krypto oraz ryzyko 
związane z nowatorskim charakterem technologii i protokołów krypto. 

Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, 
więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. 

Jeśli nie będziemy w stanie wypłacić Państwu należności, a kwoty należne po 
realizacji zabezpieczenia będą niewystarczające, mogą Państwo stracić całą 
inwestycję. 



 

 

Scenariusze Dotyczące wyników 

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się 

rozwinie. 

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu / odpowiedniego 

poziomu referencyjnego z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób. 

Zalecany okres utrzymywania: 01 Rok 

Inwestycja: 10 000 USD 

Scenariusze 

Minimum: Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający 

może stracić część lub całość swojej inwestycji. 

01 Rok 

(zalecany okres utrzymywania) 

Scenariusz warunków skrajnych 

Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu 

kosztów 
0 USD 

Procentowy zwrot - 100 % 

Scenariusz niekorzystny 

Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu 

kosztów 
560 USD 

Procentowy zwrot - 94,42% 

Scenariusz umiarkowany 

Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu 

kosztów 
15 410 USD 

Procentowy zwrot 54,14% 

Scenariusz korzystny 

Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu 

kosztów 
958 200 USD 

Procentowy zwrot 9 481,98% 
 

Ukazane dane uwzględniają wszystkie koszty samego produktu, mogą jednak nie obejmować wszystkich kosztów należnych doradcom czy dystrybutorom, czy takowych 

na giełdowych spreadach kupna/sprzedaży. Liczby nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, co może też wpływać na kwotę zwrotów. 

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych. 

Niekorzystny: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między 2021 i 2022. 

Umiarkowany: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między 2019 i 2020. 

Korzystny: Tego rodzaju scenariusz miał miejsce w przypadku inwestycji między 2012 i 2013. 

 

Co się stanie, jeśli 21Shares AG nie ma możliwości wypłaty? 
 

Producent jest spółką specjalnego przeznaczenia. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez producenta aktywa, które posiada jako zabezpieczenie, mogą 

zostać zrealizowane w celu wywiązania się ze zobowiązań wobec inwestora, a wpływy pieniężne z tego tytułu zostaną wypłacone według kolejności płatności stosownej 

dla produktów. 

Wpływy te mogą nie być wystarczające do spełnienia wszystkich zobowiązań i dokonania wszystkich należnych płatności z tytułu papierów wartościowych. W takich 

okolicznościach mogą nie być Państwo w stanie zrealizować pełnej wartości swoich papierów wartościowych i ponieść stratę na inwestycji. Nie ma programu 

rekompensat czy gwarancji, które mogłyby zrekompensować część lub całość strat. 

 

Jakie są koszty? 

 

Osoba sprzedająca lub doradzająca Państwu w kontekście tego produktu może obciążyć Państwa innymi kosztami. W takim wypadku, osoba ta przedstawi informacje 

odnośnie do tychże kosztów i wykaże wpływy jakie wszystkie koszty będą miały na Państwa inwestycję w czasie. 
 

Koszty w czasie 
 
 

Tabele przedstawiają kwoty pobrane z inwestycji w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od tego, ile zainwestowano i jak długo posiadany jest 

produkt. Kwoty przedstawione tutaj są kwotami orientacyjnymi, opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i okresie inwestycyjnym podobnym do zalecanego okresu 

posiadania. Nasze założenia są następujące: - produkt działa jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym -  zainwestowano 10 000; 
 
 

 

Inwestycja: 10 000 USD Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po 01 Rok 

Całkowite koszty 161 USD 

Wpływ kosztów 1,61 % 

 

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z 

upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 1,61% przed uwzględnieniem kosztów i ,00% po uwzględnieniu 

kosztów. 

 



 

 

Struktura kosztów 

 

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu 
Jeżeli oszczędzający wyjdzie z 

programu po 1 Rok 

Koszty wejścia 
0,05% kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję. Nie pobieramy opłaty wejściowej 

dla tego produktu, ale podmiot sprzedający produkt może to zrobić*.  
 5 USD 

Koszty wyjścia 
0,05% twojej inwestycji, zanim zostanie ci wypłacona. Nie pobieramy opłaty wyjściowej dla 

tego produktu, ale podmiot sprzedający produkt może to zrobić*. 
 5 USD 

Koszty bieżące  

Opłaty za zarządzanie i inne 

koszty administracyjne lub 

operacyjne 

1,49% rocznej wartości inwestycji za zarządzanie inwestycją. Jest to szacunkowa wartość 

oparta na rzeczywistych kosztach w ciągu ostatniego roku. 
151 USD 

Koszty transakcji 

0,00% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych 

przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. 

Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.  

0 USD 

Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach  

Opłaty za wyniki 
Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od wyników inwestycji. Powyższe 

oszacowanie zagregowanych kosztów obejmuje średnią z ostatnich 5 lat. 
 0 USD  

 

 

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? 
 

Zalecany okres utrzymywania: 1 Rok  
 

Jednakże, jako że aktywa bazowe są bardzo zmienne, inwestorzy powinni stale monitorować wartość produktu, ponieważ nagłe zmiany wartości będą częste i nagłe. 

Inwestorzy detaliczni mogą sprzedawać produkt na giełdzie, chyba że wystąpią nadzwyczajne warunki rynkowe lub zakłócenia techniczne. Mogą Państwo również 

poprosić wystawcę o wykup produktu za gotówkę w rocznicę programu wystawiania. 

 

Jak mogę złożyć skargę? 

"Jeśli nie są Państwo profesjonalnymi inwestorami, wszelkie pytania czy uwagi powinni zwracać Państwo do swoich doradców finansowych, lub do brokerów 

wykonawczych. 

Jeśli są Państwo profesjonalnymi inwestorami, w razie uwag odnośnie produktów, postępowania 21Shares AG czy osoby udzielającej porad na temat, czy w odniesieniu 

do produktu." 

Strona internetowa: https://21shares.com/  

E-mail: info@21shares.com  

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

21Shares rozpatrzy Twoją prośbę i przekaże Ci informację zwrotną tak szybko, jak to możliwe. 

 

 

*Inwestorzy detaliczni, którzy kupują produkt na rynku wtórnym, zawierają transakcje bezpośrednio z pośrednikiem uczestniczącym w programie lub za pośrednictwem 

giełdy, w związku z czym mogą obowiązywać dodatkowe koszty. Koszty transakcyjne są publicznie dostępne na giełdach papierów wartościowych, na których produkt 

jest notowany lub można je uzyskać od brokerów internetowych. Powyższe koszty jednorazowe to szacunkowe koszty transakcyjne. Rzeczywiste koszty można uzyskać 

od brokera, doradcy finansowego lub firmy sprzedażowej. 

 

Oprócz tego dokumentu prosimy o zapoznanie się z Prospektem na naszej stronie internetowej. 

 

Historyczne wyniki tego produktu można znaleźć na stronie kneippriips.com lub klikając ten link https://21shares.com/ir/past-performance. 

 

Należy pamiętać, że wcześniejsze wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Nie stanowią one gwarancji, że Państwa inwestycja się w przyszłości zwróci. 

 

Poprzednie wyniki pokazują wyniki funduszu jako procentową stratę lub zysk w ciągu roku w ciągu ostatnich 2 lat. 

Poprzednie obliczenia scenariuszy wydajności można znaleźć na stronie kneippriips.com lub klikając ten link https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios. 

Aktualne i dodatkowe dokumenty dotyczące produktu, w szczególności prospekt emisyjny, ostateczne warunki, suplementy i sprawozdania finansowe publikowane są 

na stronie internetowej spółki (https://21shares.com/ir) zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

Zaleca się przeczytanie tych dokumentów w celu uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności na temat struktury produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem 

w produkt. 

 
 

Inne istotne informacje 


