Essentiële beleggersinformatie
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit belegginsproduct. 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 begripen en u te helpen en u te helpen het met andere producten te
vergelijken.

Product
Productnaam

21Shares Polkadot ETP (ADOT)

ISIN

CH0593331561

Producent

21Shares AG (de Emittent)

Bevoegde autoriteit

Er bestaat geen bevoegde autoriteit met betrekking tot het document met essentiële informatie.

Website

https://21shares.com/

Telefoonnummer

+41 44 260 8660

Deze essentiële informatie is geldig met ingang van 06/05/2021
U staat op het punt een complex product aan te kopen dat mogelijk niet eenvoudig te begrijpen is.

Waaruit bestaat dit product?
Type

Dit product is een niet-rentedragende obligatie, is conform de Zwitserse wetgeving, die volledig wordt gedekt
door het aandeel in Polkadot of andere in de obligatie opgenomen activa. De primaire vermelding van dit
product is SIX Swiss Exchange, maar het kan worden vermeld op andere beurzen en MTF's.

Objectieven

ADOT verbindt zich ertoe om de prestaties van Polkadot (de onderliggende activa) bekend te maken. De
prijsgegevens (in USD) van CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/currencies/polkadot/) worden gehanteerd
om de prijs van het referentie-actief te berekenen. De eﬀecten worden uitsluitend en rechtstreeks uitgegeven
aan erkende participanten (dit zijn doorgaans gereguleerde ﬁnanciële instellingen) in ruil voor de overdracht
van de onderliggende activa die nieuw ingebracht moeten worden of afkomstig dienen te zijn van een vooraf
vastgestelde lijst van cryptocurrency-wisselmarkten. Alle activa die betrekking hebben op de eﬀecten worden in
pand gegeven aan een eﬀectenmakelaar die optreedt namens de beleggers. Van particuliere beleggers wordt
verwacht dat zij eﬀecten aankopen en verkopen op de secundaire markten van normale aandelenbeurzen. U
kunt tevens een verzoek indienen bij de emittent om het product op de vervaldag van het uitgifteprogramma
terug te nemen tegen contanten.
Dit is een complex product en is uitsluitend bedoeld voor voldoende geïnformeerde particuliere beleggers die (i)
kapitaalverlies kunnen dragen, geen kapitaalbehoud nastreven en geen kapitaalgarantie verwachten; (ii)
speciﬁeke kennis van en ervaring hebben in soortgelijke producten en op ﬁnanciële markten; (iii) een product
zoeken dat blootstelling aan de onderliggende activa biedt en een beleggingshorizon heeft die strookt met de
hieronder vermelde aanbevolen bellegingsperiode; en (iv) zich ervan bewust zijn dat de waarde van het product

Beoogde particuliere belegger

aanzienlijk kan variëren als gevolg van de volatiele onderliggende activa en daardoor over voldoende tijd
beschikken om de investering actief op te volgen en te beheren.

Wat zijn de risico's en wat is het mogelijke rendement?
Risico-indicator
1
Lager risico
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2

3

4

5

6

7

Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere
valuta, zodat het deﬁnitief te ontvangen rendement afhangt van de
wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking
genomen in bovenstaande indicator.

Hoger risico

Deze risico-indicator werd berekend met behulp van een proxy omdat er
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u onvoldoende prijsgeschiedenis was voor Polkadot. De gebruikte proxy is de
gedurende 1 jaar belegt in het product. Indien u in een vroeg prijsprestatie van een crypto-activum met vergelijkbare eigenschappen:
stadium het rendement opvraagt kan het werkelijke risico Cosmos (ATOM).
aanzienlijk variëren en daardoor mogelijk minder opbrengst
De materiële risico's die niet zijn opgenomen in de beknopte risico-

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

indicator zijn: gebrek aan consensus over de juridische positie en de
regulatie van crypto-activa en risico's die samenhangen met opkomende
technologieën en cryptoprotocollen.

marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Wanneer we niet in staat zijn om u het verschuldigde bedrag uit te betalen
en de bedragen die na verwezenlijking van het pand aan u moeten worden

We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7; dat is die de hoogste

uitgekeerd onvoldoende zijn, kunt u uw volledige investering verliezen.

risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige
prestaties worden geschat als heel hoog n dat de kans dat wij 21Shares u
niet kunnen betalen wegens een slechte markt heel groot is.
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.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties,
kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
Dit product is een complex product en is alleen bedoeld voor beleggers die
de risico's begrijpen en ervaring hebben in beleggingen in soortgelijke
producten.

Prestatie scenario’s
Investering van USD 10.000

1 jaar

Stressscenario

Mogelijk 1 jaarlijks rendement zonder rekening te houden met provisies

0 USD (-100%)

Ongunstig scenario

Mogelijk 1 jaarlijks rendement zonder rekening te houden met provisies

1963.52 USD (-80.36%)

Gematigd scenario

Mogelijk 1 jaarlijks rendement zonder rekening te houden met provisies

10734.83 USD (7.35%)

Gunstig scenario

Mogelijk 1 jaarlijks rendement zonder rekening te houden met provisies

54853.04 USD (448.53%)

De tabel toont het opbrengstpercentage van de verschillende scenario’s, dat u over een periode van 1 jaar kunt terugkrijgen, ervan uitgaande dat u USD
10.000 investeert.. De getoonde verwachtingen illustreren hoe uw investering mogelijk kan presteren. U kunt deze vergelijken met de scenario’s voor
andere producten. De voorgestelde verwachtingen zijn een schatting van de toekomstige prestaties op basis van eerdere gegevens over hoe de waarde
van deze investering kan variëren en vormen daarom geen exacte indicator. Uw rendement is afhankelijk van de marktprestaties en hoe lang u in de
investering belegt. Het stressscenario toont wat u kunt terugkrijgen onder extreme marktomstandigheden, behoudens een situatie waarin we u niet
kunnen uitbetalen. 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, nog aangekochte of aangeboden spreads.
Er zijn geen andere bronnen van trackingfouten.
Het maximale verlies houdt in dat u de volledige investering verliest. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van
invloed kan zijn op het resultaat.

Wat gebeurt er indien 21Shares AG u niet kan uitbetalen?
De producent is een special purpose vehicle. In geval van niet-uitbetaling door de producent 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 hieraan verbonden kosten?
De opbrengstvermindering (Reduction in Yield - RIY) toont hoe de totale door u betaalde kosten, van invloed zijn op het rendement dat u mogelijk uit de
investering kunt halen. De totale kosten omvatten niet-wederkerende kosten, actuele kosten en overheadkosten. De bedragen die hier worden
weergegeven, zijn de cumulatieve kosten voor het product zelf, binnen de aanbevolen beleggingsperiode. In een vroeg stadium omvatten deze mogelijk
boetelasten. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u USD 10.000 investeert. De cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst
vatbaar zijn voor wijzigingen. 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.
Tabel 1: Lopende kosten
Opgelet: Terwijl het product wordt verhandeld in verschillende valuta, zijn onderstaande cijfers slechts uitgedrukt in USD . De belegger dient zich bewust
te zijn van het aan het product verbonden valutarisico.
Investeringscenario’s van USD 10.000

Indien u wenst te innen na 1 jaar

Totale kosten

317.67

Jaarlijkse impact op het rendement (RIY)

3.18%

Tabel 2: Kostenopbouw
Onderstaande tabel illustreert:
De impact van de verschillende soorten jaarlijkse kosten op het investeringsrendement dat u mogelijk verkrijgt na aﬂoop van de aanbevolen
beleggingsperiode.
De betekenis van de verschillende kostencategorieën.

Instapkosten

0.25%*

omvat de kosten voor de uitgifte van uw product.

Eenmalige kosten

Lopende kosten

Bijkomende
kosten

De impact op de gemaakte kosten bij het aangaan van de
investering. De impact van de kosten zijn in de prijs inbegrepen. Dit

Uitstapkosten

0.25%*

De impact van de uitstapkosten tijdens de beoogde
beleggingsperiode.

Transactiekosten portfolio

0.00%

Kostenimpact voor de aan- en verkoop van de onderliggende
investering in het product.

Overige lopende kosten

2.50%

Jaarlijkse impactkosten voor het beheer van uw investeringen.

Prestatievergoedingen

0.00%

Het product is bedoeld om de prestaties van de onderliggende activa
rechtstreeks op te volgen, zonder outperformance; als gevolg zijn er
geen prestatievergoedingen verschuldigd.

Compensatievergoedingen

0.00%

Er zijn geen compensatievergoedingen van toepassing op dit product.

* Particuliere beleggers die het product op de secundaire markt aankopen, sluiten rechtstreeks transacties af met een participerende makelaar of via een
eﬀectenbeurs, waardoor er bijkomende kosten kunnen ontstaan. De transactiekosten zijn publiekelijk beschikbaar op de eﬀectenbeurzen waarop het
product is genoteerd of kunnen worden opgevraagd bij online eﬀectenmakelaars. Bovenstaande eenmalige kosten zijn schattingen van deze
handelskosten. De werkelijke kosten kunnen worden opgevraagd bij uw eﬀectenmakelaar, ﬁnancieel adviseur of verkoper.

Wat is de beleggingsperiode en kan ik vroegtijdig uitstappen?
Aanbevolen beleggingsperiode: 1 jaar
Particuliere beleggers kunnen het product op de beurs verkopen, behoudens ongebruikelijke marktomstandigheden of in het geval van technische
storingen. U kunt tevens een verzoek indienen bij de emittent om het product op de vervaldag van het uitgifteprogramma terug te nemen tegen
contanten.

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.
Postadres: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland
Website: https://21shares.com/
E-mail: info@21shares.com
21Shares neemt uw aanvraag in behandeling en zal u zo snel mogelijk van feedback voorzien.

Overige relevante informatie
Het is onze plicht om u te voorzien van aanvullende documentatie over het product, zoals de meest recente prospectus en de jaar- en halfjaarlijkse
rapporten. 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.

