Documento de Informação Fundamental
O presente documento fornece-lhe informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção comercial. A informação
nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo
com outros produtos.

Product
Nome do produto

21Shares Polkadot ETP (ADOT)

ISIN

CH0593331561

Produtor

21Shares AG (emissor)

Autoridade competente

Não existe qualquer autoridade competente relacionada com o documento de informação fundamental.

Sítio Web

https://21shares.com/

N.º de telefone

+41 44 260 8660

A presente informação fundamental encontra-se correta a 06/05/2021
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e pode ser difícil de entender.

Em que consiste este produto?
Tipo

Este produto é uma obrigação sem remuneração de juros ao abrigo da legislação suíça, totalmente garantido
por títulos de Polkadot ou outros ativos aí denominados. A listagem principal deste produto é SIX Swiss
Exchange, mas pode estar listada em trocas e MTFs adicionais.

Objetivos

O ADOT foi concebido para oferecer exposição ao desempenho do Polkadot (o(s) ativo(s) subjacente(s)). Os dados
de preços (em USD) da CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/currencies/polkadot/) são utilizados para
calcular o preço do ativo de referência. Os valores mobiliários são apenas emitidos diretamente a participantes
autorizados (que são geralmente instituições ﬁnanceiras reguladas) em troca do(s) ativo(s) subjacente(s) que
devem ser de cunhagem recente ou provindos de uma lista deﬁnida de negociações de criptomoeda. Todos os
ativos relacionados com valores mobiliários são garantidos por meio de compromisso, com um agente de
garantia que atue em nome dos investidores. Prevê-se que os investidores retalhistas comprem e vendam
valores mobiliários nos mercados secundários em bolsas de valores normais. Também pode solicitar o resgate
do produto junto do emissor, de forma a receber o seu capital no aniversário do programa de emissão.

Investidor retalhista visado

Este produto é um produto complexo e visa apenas investidores retalhistas informados que (i) tenham
capacidade para suportar a perda de capital, não pretendam preservar capital e que não pretendam uma
garantia de capital; (ii) possuam conhecimento especíﬁco de e tenham experiência no investimento de produtos
semelhantes e em mercados ﬁnanceiros; (iii) pretendam um produto que ofereça exposição ao(s) ativo(s)
subjacente(s) e possuam um horizonte de investimento alinhado com o período de detenção recomendado
abaixo designado, e (iv) tenham conhecimento de que o valor do produto pode alterar signiﬁcativamente devido
ao ativo subjacente volátil e, como resultado, tenham tempo suﬁciente para monitorizar e gerir o investimento
ativamente.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de Risco
1

2

3

4

5

Risco mais baixo

6

7
Risco mais elevado

O indicador de risco assume que mantém o produto durante

Atenção ao risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente,
pelo que o retorno obtido depende da taxa de câmbio entre as duas
moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado. Se
comprar e vender este produto numa moeda que não o USD, o retorno
ﬁnal obtido depende da taxa cambial existente entre essa moeda e o
USD na respetiva data

1 ano . O risco real poderá variar signiﬁcativamente se Este indicador de risco foi calculado usando um proxy, pois havia um
realizar o desinvestimento antes do vencimento e poderá ter histórico de preços insuﬁciente para Polkadot. O proxy usado é o
um retorno inferior.
desempenho do preço de um ativo criptográﬁco com propriedades
semelhantes: Cosmos (ATOM).
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de
risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a Os riscos materiais não incluídos no indicador sumário de risco são: falta
probabilidade de o produto sofrer perdas ﬁnanceiras, no futuro, em virtude
de ﬂutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua
retribuição.
Classiﬁcamos este produto na categoria 7 numa escala de 1 a 7, que
corresponde à mais alta categoria de risco. Este indicador avalia as
possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um níve muito
alto, e é muito provável que condições de mercado desfavoráveis tenham
um impacto na nossa capacidade para pagar a sua retribuição.
Poderá não conseguir vender o seu produto de imediato ou poderá ter de
vendê-lo a um preço que é signiﬁcativamente inferior ao montante
auferido.

de consenso acerca do estatuto legal e regulação dos criptoativos, e dos
riscos associados à tecnologia nascente e aos protocolos da criptomoeda.
Se não estivermos aptos a pagar o que devemos e os montantes a pagar
após a concretização da garantia forem insuﬁcientes, poderá perder a
totalidade do seu investimento.
Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro
do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu
investimento.
Este produto é um produto complexo e visa apenas investidores que
compreendam os riscos inerentes e
investimento em produtos semelhantes.

que

tenham

experiência

de

Cenários de desempenho
Investimento de 10.000 USD

1 ano

Cenário de stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos (Retorno Médio por ano)

0 USD (-100%)

Cenário desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos (Retorno Médio por ano)

1963.52 USD (-80.36%)

Cenário moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos (Retorno Médio por ano)

10734.83 USD (7.35%)

Cenário favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos (Retorno Médio por ano)

54853.04 USD (448.53%)

Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo de um ano, em diferentes cenários, pressupondo que investe 10.000 USD. Os cenários
apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários
apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor deste investimento varia
e não são um indicador exato. O seu retorno irá depender do desempenho do mercado e do período de detenção do investimento. O cenário de stress
mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados e não inclui a situação em que não estamos em condições de lhe pagar. Os valores
apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou distribuidor, e
quaisquer custos relacionados com spreads de leilões/ofertas cambiais.
Não existem quaisquer outras fontes de rastreio de erros.
A sua perda máxima consiste em perder todo o seu investimento. Os valores não têm em conta a sua situação ﬁscal pessoal, que pode também
inﬂuenciar o montante que obterá.

O que sucede caso a 21Shares AG não puder pagar?
O produtor assume-se como um veículo de objetivo especial. Caso o produtor ﬁcar insolvente, os ativos detidos pelo mesmo como garantia poderão ser
utilizados como forma de cumprir as suas obrigações para com o investidor e os respetivos lucros em dinheiro serão pagos de acordo com a ordem de
prioridade de pagamentos aplicável aos produtos. Estes lucros podem não ser suﬁcientes para o cumprimento de todas as obrigações e para a efetivação
de todos os pagamentos devidos no âmbito dos respetivos valores mobiliários. Nestas circunstâncias, poderá não conseguir realizar o valor total dos seus
valores mobiliários e poderá sofrer uma perda do seu investimento. O produto não está coberto por um regime de indemnização ou de garantia do
investidor que possa compensar parte ou a totalidade da sua perda.

Quais são os custos?
O Impacto no Retorno Atual (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que pode obter O total dos custos
inclui os custos pontuais, os custos correntes e os custos acessórios. Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto no
período de detenção recomendado. Incluem eventuais penalizações por saída antecipada. Os valores pressupõem que investe 10.000 USD. Os valores
apresentados são estimativas, podendo alterar-se no futuro. O vendedor ou consultor deste produto poderá cobrar-lhe custos diferentes. Se assim for, a
pessoa em causa facultar-lhe-á a informação sobre estes custos e indicar-lhe-á o impacto de todos estes custos no seu investimento no decorrer do
período vigente.

Quadro 1: Custos durante o período vigente
Aviso: O produto é comercializado em inúmeras moedas diferentes, mas os números abaixo são apenas calculados em USD. O investidor deverá ter
conhecimento do risco cambial associado ao produto.
Cenários de investimento de 10.000 USD

Em caso de regaste após 1 ano

Custos totais

317.67

Impacto no retorno anual (RIY)

3.18%

Quadro 2: Composição dos custos
O quadro a seguir indica:
O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no ﬁnal do período de detenção recomendado;
O signiﬁcado das diferentes categorias de custos.

Custos de entrada

0.25%*

O impacto dos custos a pagar quando inicia o seu investimento. O
impacto dos custos já está incluído no preço. Isto inclui o custo de
distribuição do seu produto.

Custos de saída

0.25%*

O impacto dos custos de saída do seu investimento quando este se
vence.

Custos de transação da carteira

0.00%

Outros custos correntes

2.50%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente pela gestão
dos seus investimentos.

Comissões de desempenho

0.00%

O produto foi concebido para rastrear diretamente o(s) ativo(s)
subjacente(s) sem desempenho superior. Assim sendo, não são
aplicáveis comissões de desempenho.

Juros transitados

0.00%

Este produto não tem quaisquer juros transitados.

Custos pontuais

Custos
recorrentes

Custos acessórios

O impacto dos custos de comprarmos e vendermos investimentos
subjacentes ao produto.

* Os investidores retalhistas que comprem o produto no mercado secundário comercializam diretamente com um corretor participante ou através de
uma troca, pelo que podem ser aplicáveis custos adicionais. Os custos de comercialização encontram-se publicamente disponíveis nas bolsas de valores
onde o produto se encontra listado ou podem ser solicitados junto de corretores online. Os custos únicos acima são estimativas desses custos comerciais.
Pode obter a informação sobre os custos reais junto do seu corretor, consultor ﬁnanceiro ou empresa de vendas.

Quanto tempo deverei deter o produto e posso resgatar antecipadamente o meu dinheiro?
Período de detenção recomendado: 1 ano
Os investidores retalhistas podem vender o produto para além dos casos de atividade de mercado invulgar ou no caso de problemas técnicos. Também
pode solicitar o resgate do produto junto do emissor, de forma a receber o seu capital no aniversário do programa de emissão.

Como posso apresentar queixa?
Caso ocorram problemas inesperados no âmbito da compreensão, comercialização ou processamento do produto, contacte da 21Shares diretamente.
Endereço postal: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Suíça
Sítio Web: https://21shares.com/
E-mail: info@21shares.com
A 21Shares processará o seu pedido e enviar-lhe-á uma resposta com a maior brevidade possível.

Outras informações relevantes
Estamos obrigados a facultar-lhe documentação adicional, tal como o mais recente prospeto de produto, e os relatórios anuais e semestrais. Os
documentos atualizados e adicionais sobre o produto, em particular o prospeto, termos ﬁnais, suplementos e extratos ﬁnanceiros são publicados no sítio
Web da empresa https://21shares.com/ir em conformidade com as disposições legais relevantes. Recomendamos que leia estes documentos para obter
informação adicional, em particular sobre a estrutura do produto e os riscos associados ao investimento no produto.

