
Dokument med Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. <i) (i>Det er ikke materiale for markedsføring. <i) (i>Det er lovpålagt å gi deg denne
informasjonen for å hjelpe deg å forstå typen risiko, kostnadene og den potensielle fortjenesten eller tapene dette produktet kan påføre deg, samt å gjøre det
enklere å sammenligne produktet med andre produkter.

Produkt
Produktnavn 21Shares Ethereum ETP (AETH)

ISIN CH0454664027

Produsent 21Shares AG (Utgiveren)

Ansvarlig Myndighet
Den svenske finansinspektionen Finansinspektionen ("SFSA"), som er den kompetente myndigheten i henhold til
forordning (EU) 2017/1129

Nettside https://21shares.com/

Telefonnummer +41 44 260 8660

Denne nøkkelinformasjonen er oppdatert 10/05/2022

Du er i ferd med å anskaffe et produkt som ikke er enkelt, og som kan være vanskelig å forstå

Hva er dette produktet?

Type
Dette produktet er et rentefritt bindeledd under sveitsisk lov som i sin helhet er sikret av beholdninger av
invers daglig ytelse av Ethereum (ETH) eller andre eiendeler denominert deri. Dette produktet er primært notert
i SIX Swiss Exchange, men det kan også noteres i andre valutaer og MTFer.

Målsetning

AETH er designet for å avsløre ytelsen til Ethereum (ETH) (de underliggende aktivum/aktive). Data om pris (i USD)
fra Sammenligning av CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/eth/overview/) blir brukt til å
beregne prisen på referanse aktivum. Sikkerhetene blir bare utstedt direkte til autoriserte deltagere (som
vanligvis er regulerte finansinstitusjoner) i bytte mot utlevering av de underliggende aktivum/aktiva, som må
være nylig myntet, eller hentet fra en definert liste over veksling av kryptovaluta. Alle aktiva som er relatert til
sikkerhet, er sikret i form av et pant til en agent i gjeldssikkerhet som handler på vegne av investorer.
Detaljhandel investorer forventes å kjøpe og selge sikkerheter i de sekundære markedene, til normale
standardkurser. Du kan også be om innløsning av produktet fra utgiver mot kontanter, på årsdagen for
utstedelseprogrammet.

Vordende detalj investor

Dette produktet er et komplekst produkt, og er bare ment for detalj investorer som er informert om dette, og
som (i) kan tåle å tape kapital, som ikke søker å bevare kapital og som ikke søker en kapitalgaranti; (ii) har
spesiell kjennskap til og erfaring med investering i lignende produkter og på finansmarkeder; (iii) søker et
produkt som tilbyr avsløring av de underliggende aktivum/aktiva, og som har en investeringshorisont som
stemmer overens med den perioden for holdingselskaper som anbefales lenger ned; og (iv) er oppmerksom på
at produktets verdi kan endres betydelig grunnet de ustabile aktivaene og, som et resultat av dette, har
tilstrekkelig tid til å aktivt følge med på og forvalte investeringen sin.



Hva er risikoene og hva har jeg å vinne?

Prestasjons-scenarioer

Investering 10,000 USD 1 år

Stress scenario Hva du kan få tilbake etter kostnader (Gjennomsnittlig årlig utbytte) 0 USD (-100%)

Ikke fordelaktig scenario Hva du kan få tilbake etter kostnader (Gjennomsnittlig årlig utbytte) 2775.74 USD (-72.24%)

Gjennomsnittlig scenario Hva du kan få tilbake etter kostnader (Gjennomsnittlig årlig utbytte) 10978.9 USD (9.79%)

Fordelaktig scenario Hva du kan få tilbake etter kostnader (Gjennomsnittlig årlig utbytte) 41966.93 USD (319.67%)

Denne tabellen viser pengesummene du kan få tilbake i løpet av 1 år, under forskjellige scenarioer, gitt at du investerer 10,000 USD

Scenarioene som vises illustrerer hvilket utbytte investeringen din kan gi. Du kan sammenligne dem med scenarioene til andre produkter. Scenarioene
som presenteres er et estimat for fremtidig utbytte, basert på erfaring og bevis fra tidligere vedrørende hvordan verdien av denne investeringen kan
variere, og er ikke en nøyaktig indikator. Hva du får vil variere avhengig av hvordan markedet oppfører seg, og av hvor lenge du beholder investeringen.
Stress scenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold, og det tar ikke hensyn til situasjonen når vi ikke er i stand til å betale deg.
Figurene som er vist omfatter alle kostnadene for selve produktet, men de omfatter kanskje ikke alle kostnadene du måtte ha med hensyn til å betale
rådgiver (e) eller distributører, og kostnader for valuta bud/tilbud og spredning av slike.

Det er ingen andre kilder til relativ volatilitet.

Ditt maksimale tap vil være at du mister alt du har investert. Figurene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke
størrelsen på beløpet du får tilbake.

Hva skjer hvis 21Shares AG ikke har betalingsevne?

Produsenten er et redskap for et særskilt formål. Hvis produsenten ikke kan betale, kan aktivumene den besitter som er underordnet, realiseres for å
dekke de forpliktelsene den har til investorene, og beløpene vil bli utbetalt i prioritert rekkefølge, i henhold til den gjeldende summen for de enkelte
produktene. Disse utbetalingene er kanskje ikke tilstrekkelig for å oppfylle alle forpliktelsene eller utbetale alle beløpene den skylder i henhold til
kausjonen. Under disse omstendighetene vil du kanskje ikke kunne få tilbake hele verdien av sikkerheten din, og du vil tape noe av investeringen din. Det
finnes ingen kompensasjon eller garantiskjema som kan kompansere deg for dette tapet, eller for deler av det.

Hva er kostnadene?

Reduksjon i utbytte (RIY) viser hvordan de totale kostnadene du har, vil påvirke det utbyttet du kan få. Totalkostnadene omfatter både periodevise, faste
og tilfeldige kostnader. Summene som vises her er de samlede kostnadene for selve produktet, for den anbefalte holding-perioden. De inkluderer
potensielle straffegebyrer for tidlig oppsigelse av avtalen. Figurene tar utgangspunkt i at du investerer 10,000 USD. Figurene er estimater, og de kan bli
endret i fremtiden. Personen som selger deg eller gir deg råd om dette produktet, kan pålegge deg andre kostnader. Hvis så skjer, vil denne personen
informere deg om disse kostnadene, og vise deg hvordan alle kostnader vil påvirke investeringen din over tid.

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko Høyere risiko

Risikoindikatoren baseres på at du beholder produktet i 1 år.
Den reelle risikoen kan avvike signifikant hvis du tar ut
kontantene på et tidlig tidspunkt, og du kan få tilbake
betydelig mindre.

Den oppsummerte risikoindikatoren er en veiledning for å måle risikoen
med dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser
sannsynligheten for at dette produktet vil tape penger grunnet bevegelser i
markedet, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste
risikoklassen Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidig prestasjon
på et meget høyt nivå, og det er meget sannsynlig at dårlige betingelser på
markedet vil påvirke vår evne til å betale deg.

Det kan skje at du ikke vil greie å selge dette produktet i første omgang,
eller du vil måtte selge det til en pris som er betydelig lavere enn det
beløpet du vil få tilbake.

annen valuta enn USD, vil det endelige utbyttet ditt avhenge av
vekslingskursen for denne valutaen og USD på dette tidspunktet. Denne
risikoen blir det ikke tatt hensyn til.

Materielle risikoer som ikke er inkludert i oppsummeringen av
risikoindikatorer er: manglende konsesus vedrørende den legale statusen
og regulering av kryptoaktiva og risikoer forbundet med ny teknologi og
kryptoprotokoller.

Hvis vi ikke er i stand til å betale deg det vi skylder, og hvis summen som
utbetales til deg etter realisering av gjeldssikkerhet er utilstrekkelig, kan du
miste hele investeringen din.

Dette produktet inkluderer ikke noen beskyttelse mot fremtidig ytelse på
markedet, så du kan miste deler av eller hele investeringen din.

Dette produktet er et komplekst produkt, og det er bare ment for investorer
som forstår risikoene som er involvert, og som har erfaring med investering
i lignende produkter.



Tabell 1: Kostnader over tid

Advarsel: Dette produktet forhandles i mange forskjellige valutaer, men tallene nedenfor beregnes bare i USD. Investoren bør være klar over den valuta-
relaterte risikoen som er forbundet med dette produktet.

Investering scenarioer 10,000 USD Hvis du tar ut utbyttet etter 1 år

Totale kostnader 186.44

Påvirkning på årlig utbytte (RIY) 1.86%

Tabell 2: Samlede kostnader
Tabellen nedenfor viser:

Virkningen hvert år med de forskjellige typene kostnader på investeringsutbytte du kan få på slutten av den anbefalte holdingperioden Betydningen
av de ulike kostnadskategoriene.

Engangskostnad

Inngangskostnader 0.13%*
Effekten av de kostnadene du betaler når du går inn med
investeringen din. Effekten av kostnader er allerede inkludert i
prisen. Dette omfatter kostnadene for distribusjon av produktet ditt.

Utgangskostnader 0.13%*
Effekten av kostnadene for å forlate investeringen din når den
begynner å modnes.

Gjentakende
kostnader

Portefølge transakjonskostnader 0.00%
Effekten av kostnadene av at vi kjøper og selger underliggende
investeringer for produktet.

Andre løpende kostnader 1.49%
Effekten av kostnadene som vi har ved å behandle investeringene
våre i løpet av et år.

* Detalj investorer som kjøper produktet på sekundær-markedet, forhandler direkte med en deltagende aksjeforhandler eller via veksling til annen valuta,
derfor kan andre kostnader påløpe. Kostnadene for valutakurser er offentlig tilgjengelig på vekslingskursene produktet er oppført på, eller de kan
innhentes fra valutaforhandlere på nettet. Periodevise kostnader over er estimater for disse handelskostnadene. Du kan finne de faktiske kostnadene ved
å spørre aksjemegleren din, din finansrådgiver eller et selskap som driver med salg.

Hvor lenge bør jeg beholde det, og kan jeg ta ut pengene mine på et tidlig tidspunkt?

Anbefalt holdingperiode: : 1 år

Detalj investorer vil kunne selge produktet på børsen, med mindre det er uvanlig markedsaktivitet eller hvis det er tekniske forstyrrelser. Du kan også be
om en innløsning av produktet fra utgiver mot kontanter, på årsdagen for utstedelseprogrammet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du opplever noen uventede problemer med å forstå eller handle med produktet, ikke nøl med å kontakte 21Shares direkte. 

Postaddresse: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland
Nettside: https://21shares.com/
E-post: info@21shares.com
21Shares vil behandle forespørselen din, og du vil få en tilbakemelding så raskt som mulig.

Annen relevant informasjon

Vi er forpliktet til å gi deg utfyllende dokumentasjon, så som produktets siste prospekter, årlige og halvårlige reporter. Oppdaterte og tilleggsdokumenter
til produktet, særskilt prospektet, de endelige fristene, tillegg og finansavregninger blir publisert på selskapets nettside https://21shares.com/ir i henhold
til de relevante juridiske vilkår. Det anbefales at du leser disse dokumentene for ytterligere informasjon, spesielt det som angår produktets struktur og
risikoene som er knyttet til investeringer i produktet.

https://21shares.com/
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