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Milyen termékről van szó?
Típusa

A termék tőzsdén kereskedett termék (nem kamatozó folyamatos, teljesen értékpapírosított
adósságinstrumentum).

Célkitűzések

Ezen termék célja a Polkadot kriptodeviza teljesítményének lekövetése.

Befektetői célcsoport

A termék intézményi és svájci lakossági befektetőknek szól, amelyek és akik készek vállalni azt, hogy viszonylag
magas annak kockázata, hogy eredeti tőkéjüket elveszítik, annak érdekében, hogy magasabb lehetséges hozamot
érjenek el, és amelyek/akik készek a befektetésüket legalább egy évre megtartani. A termék befektetési portfólió
részeként való tartásra szolgál.

Lejárat

A termék nyíltvégű. Az Előállító azonban fenntartja a jogot arra, hogy a terméket megszüntesse és visszaváltsa,
az Előállító kizárólagos döntésének függvényében, valamint bizonyos meghatározott esetekben, minden esetben
a befektetők előzetes engedélye nélkül, a Megszüntetési Értesítés útján (amelyben megjelöli a Visszaváltás
időpontját) az üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?
Kockázati mutató
1

2

vagy azért, mert nem tudjuk Önt kiﬁzetni.
3

4
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Alacsony kockázat
Jellemzően alacsony hozam

6

7

Magas kockázat
Jellemzően magas hozam

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 7. osztályba soroltuk, amely a
legmagasabb kockázati osztály. Ez a jövőbeli teljesítményből eredő
potenciális veszteségeket nagyon magas szintre sorolja, és a rossz piaci
feltételek igen valószínű, hogy hatással lesznek azon képességünkre, hogy
Önt pozitív hozamot kapjon a befektetése után.

A kockázati mutató szerint Ön a terméket 1 éven át tartja
meg. A tényleges kockázat jelentős mértékben változhat, ha Ha nem leszünk képesek arra, hogy kiﬁzessük Önnek a tartozás összegét, és
Ön a befektetés korai szakaszában visszaváltja a befektetést, az Önnek ﬁzetendő összegek a fedezet realizálását követően elégtelennek
bizonyulnának, előfordulhat, hogy Ön a teljes befektetését elveszíti.
és előfordulhat, hogy alacsonyabb összeget fog kapni.
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad e termék más termékekhez
viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a termék milyen
valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok mozgása miatt

Ez a termék nem foglal magában védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel
szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Teljesítmény-forgatókönyvek
10 000 USD befektetés

1 év

Stresszforgatókönyv

Milyen összeget kaphat a költségek levonása után (Átlagos évenkénti hozam)

0 USD (-100%)

Kedvezőtlen forgatókönyv

Milyen összeget kaphat a költségek levonása után (Átlagos évenkénti hozam)

1963.52 USD (-80.36%)

Mérsékelt forgatókönyv

Milyen összeget kaphat a költségek levonása után (Átlagos évenkénti hozam)

10734.83 USD (7.35%)

Kedvező forgatókönyv

Milyen összeget kaphat a költségek levonása után (Átlagos évenkénti hozam)

54853.04 USD (448.53%)

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő (ajánlott tartási idő) 1 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy 10
000 USD-t fektet be. A bemutatott forgatókönyvek szemléltetik, hogy befektetése hogyan teljesíthet. Összehasonlíthatja őket más termékek
forgatókönyveivel. A bemutatott forgatókönyvek a jövőbeli teljesítmény múltbeli, a befektetés értékének változására vonatkozó tényeken alapuló becslését
jelentik, és nem szolgálnak pontos mutatóként. Az Ön által kapott összeg a piac teljesítményétől és attól függően változik, hogy Ön meddig tartja meg a
befektetést. A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza, és nem veszi ﬁgyelembe azt az
esetet, amikor nem vagyunk képesek Önt kiﬁzetni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de
előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának ﬁzet.
A számadatok nem veszik ﬁgyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát.

Mi történik, ha az 21Shares AG nem tud ﬁzetni?
Előfordulhat, hogy Ön pénzügyi veszteséget szenved el, ha az előállító nem teljesíti kötelezettségeit. Ezen veszteséget részben ellensúlyozhatják a fedezet
realizálása után az Önnek kiﬁzetett összegek. Lásd a tájékoztatót, amelyben további információk találhatók arról, hogy milyen lépéseket lehet tenni a
nemﬁzetés vagy csőd esetén. Nem áll rendelkezésre semmilyen befektetővédelmi rendszer vagy garanciarendszer, amely ellensúlyozhatná ezen
veszteséget vagy annak egy részét.

Milyen költségek merülnek fel?
A hozamcsökkenés (Reduction in Yield, RIY) megmutatja, hogy az Ön által ﬁzetett teljes költség milyen hatással lesz az Ön által elérhető befektetési
hozamra. A teljes költség ﬁgyelembe veszi az egyszeri, a folyó és a járulékos költségeket. Az itt bemutatott összegek magának a terméknek a kumulatív
költségei, három különböző tartási időre vonatkozóan. Ezekkel kilépési szankciók járhatnak. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön
10 000 USD-t fektet be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.
1. Táblázat: A költségek időbeli alakulása
A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja Önt
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére.
10 000 (USD) befektetés

Ha Ön a terméket visszaváltja 1 év elteltével

Teljes költség

317.67

Éves hozamra (RIY) gyakorolt hatás

3.18%

2. Táblázat: A költségek összetétele
Az alábbi táblázat bemutatja:
A különböző költségtípusok által az ajánlott tartási idő végén Ön által elérhető befektetési hozamra gyakorolt éves hatást.
A különböző költségkategóriák jelentését:

Egyszeri
költségek

Ismétlődő
költségek

Járulékos
költségek

A termékkel kapcsolatban a befektetés megtételekor semmilyen

Belépési költségek

0.25%*

Kilépési költségek

0.25%*

A termékkel kapcsolatban a befektetés megszüntetésekor semmilyen
költséget nem kell megﬁzetni.

Portfólióügyleti költségek

0.00%

A termék mögöttes eszközeinek megvásárlása és eladása során a
nálunk felmerült költségek becsült hatása.

Egyéb ismétlődő költségek

2.50%

Az Ön befektetésének kezelése során a részünkről felmerült költségek
hatása

Teljesítménydíjak

0.00%

A terméknek nincsenek teljesítménydíjai

Nyereségrészesedés

0.00%

A termékkel kapcsolatban nincs semmilyen nyereségrészesedés

költséget nem kell megﬁzetni.

Milyen tartamban kell a terméket tartani és kivehetem-e a pénzem korábban?
Ajánlott tartási idő: 1 év
Ön jogosult a termék-befektetését minden szankciók nélkül bármely olyan napon eladni, amikor a SIX Svájci tőzsde kereskedésre nyitva van. A termékek
befektető részéről történő visszaváltásával kapcsolatos tájékoztatás a tájékoztatóban található.

Hogyan tehetek panaszt?
Ha Ön nem professzionális befektető, kérjük, hogy kérdésével vagy panaszával az Ön pénzügyi tanácsadójához vagy eljáró brókeréhez forduljon.
Ha Ön professzionális befektető, a termékkel, az 21Shares AG eljárásával és/vagy a termékre vonatkozó tájékoztatást adó személlyel kapcsolatos panaszát:
1. az előállítónak az info@21shares.com emailcímre is megküldheti.
2. írásban az előállítónak is megküldheti a 21Shares AG , Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland címre.

További fontos információk
Kötelesek vagyunk további dokumentációt, így a termék legfrissebb tájékoztatóját, és a féléves beszámolókat az Ön rendelkezésére bocsátani. Ezen és más
dokumentumok és más terméktájékoztatók a www.21shares.com weboldalon elérhetők vagy az Előállítótól megkérhetők az info@21shares.com emailcímen.
A termékek tőzsdén kereskedett termékek, amelyek nem minősülnek kollektív befektetési formák egységeinek a mindenkori Svájci Szövetségi Kollektív
Befektetési Formákról szóló Törvény (Collective Investment Schemes Act) rendelkezései szerint, és ezen termékek nincsenek engedélyezve ezen törvény
szerint. Így a termékekre nem vonatkozik a CISA, és nincsenek is a Svájci Pénzpiaci Felügyelő Hatóság (FINMA) felügyelete alatt, és nem rendelkezik annak
engedélyével. Ennek megfelelően, a befektetők nem élvezik a CISA alapján fennálló egyedi befektetővédelmet.

