Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum
Ezen tájékoztató kiemelt információkat tartalmaz ezen befektetési termékről. Ezen dokumentum nem egy marketing anyag. Ezen tájékoztatás megadását a
jogszabályok írják elő, és ennek segítségével Ön megismerheti ezen termék jellemzőit, az ezzel kapcsolatos kockázatokat, költségeket, lehetséges nyereséget és
veszteséget, és ennek segítségével össze tudja hasonlítani a terméket más termékekkel.
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Milyen termékről van szó?

Típus

Célkitűzések

Ezen termék egy nem kamatozó kötvény, amellyel kapcsolatban a svájci jogszabályok alapján teljes körű
fedezetet nyújt a Solana (SOL) állománya vagy az azzal kapcsolatban megnevezett más eszközök állománya. Ezen
terméket elsődlegesen a SIX Swiss Exchange tőzsdén jegyzik, de ezen kívül további tőzsdéken és multilaterális
kereskedelmi rendszerben (MTF) is jegyezhetik.
ASOL célja, hogy a Solana (SOL) (a mögöttes eszköz(ök)) teljesítménye tekintetében kitettséget nyújtson. A
referencia-eszköz ára kiszámításához a USD) CryptoCompare
(https://www.cryptocompare.com/coins/sol/overview/) -on jegyzett adatát használják. Az értékpapírok közvetlenül
a jogosult résztvevők számára kerülnek kibocsátásra (akik jellemzően szabályozott pénzügyi intézmények) a
mögöttes eszköz(ök) átadása ellenében. Ezeknek újonnan készülteknek kell lenniük vagy meghatározott listán
szereplő kriptopénz-tőzsdéről kell származniuk. Az értékpapírokkal kapcsolatos minden eszközt a befektetők
nevében eljáró fedezeti ügynök számára zálog formájában fedeznek. A kisbefektetők az értékpapírokat a normál
tőzsdék másodlagos piacain vásárolhatják meg és adhatják el. Ön azt is kérheti, hogy a kibocsátó a terméket a
kibocsátási program évfordulójának napján készpénzért váltsa vissza.
Az ASOL további hozamot biztosít a Solana (SOL) blokkláncon végrehajtott tranzakciók érvényesítésével a tétes
jutalmak révén.
Ezen termék egy komplex termék, és a befektetői célcsoport olyan tájékozott kisbefektetőket jelent, akik (i) el
tudják viselni a tőke elvesztését, és nem céljuk a tőke megőrzése, és nem várnak tőkegaranciát; (ii)
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek a hasonló termékekkel és pénzügyi piacokkal kapcsolatban; (iii) a

Kisbefektetői célcsoport

mögöttes eszköz(ök)kel kapcsolatos kitettséggel rendelkező terméket keresnek, és az alábbiakban megnevezett
ajánlott tartási időszakkal összhangban levő befektetési időhorizonttal rendelkeznek; és (iv) tudják, hogy a termék
értéke jelentősen változhat a mögöttes eszköz volatilitása miatt, és ennek megfelelően rendelkeznek kellő idővel
arra, hogy aktívan ﬁgyelemmel kísérjék és kezeljék a befektetést.

Milyen kockázatai vannak a terméknek, és mit kaphatok cserébe?
Kockázati mutató
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Alacsonyabb kockázat
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Magasabb kockázat

Előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes a terméket rövid időn belül eladni,
vagy csak olyan áron lesz képes eladni a terméket, amely jelentősen
alacsonyabb annál az összegnél, amelyet Ön kapni fog.
Az

összefoglaló kockázati

mutató nem

tükrözi

a

következő jelentős

kockázatokat: a kriptoeszközök jogállásával és szabályozásával kapcsolatos
A kockázati mutató arra az esetre érvényes, ha Ön a konszenzus hiányát, és a Nascent technológiával és a kripto-protokollokkal
terméket 1 éves időtartamban megtartja. A tényleges kapcsolatos kockázatokat.
kockázat jelentősen eltérhet, ha Ön egy ennél korábbi
Ha nem leszünk képesek arra, hogy kiﬁzessük Önnek a tartozás összegét, és
időpontban értékesíti a terméket, ebben az esetben
az Önnek ﬁzetendő összegek a fedezet realizálását követően elégtelennek
előfordulhat, hogy Ön kevesebb pénzt kap vissza.
bizonyulnának, előfordulhat, hogy Ön a teljes befektetését elveszíti.
Az összesített kockázati mutató iránymutatást ad ezen termék más
Ez a termék nem foglal magába védelmet a jövőbeli piaci teljesítménnyel
termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt mutatja meg, hogy a
szemben, ezért befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok
mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt kiﬁzetni.
Ezen termék egy komplex termék, és csak olyan befektetők számára készült,
akik tisztában vannak a kapcsolódó kockázatokkal, és van tapasztalatuk a
Ezt a terméket a 7 osztály közül a 7. osztályba soroltuk, amely a
hasonló termékekkel való befektetések terén.
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.

Teljesítmény-forgatókönyvek
Befektetés USD 10,000

1 év

Stressz-forgatókönyv

Mit kaphat vissza a költségek levonása után (Átlagos éves hozam)

0 USD (-100%)

Kedvezőtlen forgatókönyv

Mit kaphat vissza a költségek levonása után (Átlagos éves hozam)

907.77 USD (-90.92%)

Mérsékelt forgatókönyv

Mit kaphat vissza a költségek levonása után (Átlagos éves hozam)

5883.93 USD (-41.16%)

Kedvező forgatókönyv

Mit kaphat vissza a költségek levonása után (Átlagos éves hozam)

33481.28 USD (234.81%)

Ez a táblázat bemutatja, hogy mennyi pénzt kaphat vissza a következő 1 évben, különböző forgatókönyvek szerint, feltételezve, hogy 10 000 USD 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 magukba foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem
tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának ﬁzet. A hibák kiszűrésére nincsenek egyéb források. Ön
maximális veszteségként elveszítheti a teljes befektetését.
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?
A Kibocsátó egy projekttársaság. Amennyiben az előállító nem teljesít, az általa fedezetül tartott eszközök értékesítésre kerülhetnek a befektető felé
fennálló kötelezettségek teljesítésére, és az ebből származó készpénzbevétel a termékre irányadó kiﬁzetési rangsor szerint kerül kiﬁzetésre. Előfordulhat,
hogy ezen bevételek nem elegendőek minden kötelezettség teljesítésére, és az értékpapírokkal kapcsolatos minden kiﬁzetés teljesítésére. Ilyen
körülmények között előfordulhat, hogy Ön nem tudja realizálni az értékpapírjai teljes értekét, és a befektetésén veszteséget szenved el. Nem áll
rendelkezésre semmilyen befektetővédelmi rendszer vagy garanciarendszer, amely ellensúlyozhatná ezen veszteséget vagy ennek 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, a javasolt tartási időre vonatkozóan. Ezekkel korai kilépési szankciók járhatnak. A számadatok azon a feltételezésen alapulnak, hogy Ön 10 000
USD-t fektet be. A számadatok becslések, és a jövőben változhatnak.
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.

1. Táblázat: A költségek időbeli alakulása
Figyelmeztetés: Ezen termékkel számos egyéb devizában is kereskednek, az alábbiakban megadott számok kizárólag a USD pénznemben értelmezendők. A
befektetőknek ismerniük kell a termékkel kapcsolatos devizakockázatokat.
Befektetési forgatókönyvek 10,000 USD

Ha Ön a terméket visszaváltja 1 év elteltével

Teljes költség

237.22

Éves hozamra (RIY) gyakorolt hatás

2.37%

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

Belépési költségek

0.30%*

A befektetés megtételekor az Ön által ﬁzetett költségek hatása. Az
árban már szereplő költségek hatása. Ez tartalmazza az Ön terméke
forgalmazásának költségét.

Kilépési költségek

0.30%*

A befektetésből való lejáratkori kilépés költségeinek hatása.

Portfólióügyleti költségek

0.00%

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

Egyéb ismétlődő költségek

2.50%

Teljesítménydíjak

0.00%

A termék a mögöttes eszköz(ök) teljesítményét követi közvetlenül, nem
a túlszárnyaló eredményeket. Ennek során nem merülnek fel
teljesítménydíjak.

Nyereségrészesedés

0.00%

Ezen termékhez nem kapcsolódik nyereségrészesedés.

Ismétlődő
költségek

Járulékos
költségek

Az Ön befektetésének kezelése során a részünkről felmerült költségek
hatása

* A terméket a másodpiacon megvásárló kisbefektetők a résztvevő brókerrel vagy valamely tőzsdén keresztül közvetlenül folytatnak kereskedést, és így
további költségek merülhetnek fel. A kereskedési költségek nyilvánosan megismerhetők a terméket jegyző tőzsdén vagy megtudhatók az online brókerektől.
A fenti egyszeri költségek ezen kereskedési költségek becsült értékén alapulnak. A tényleges költségeket a brókerétől, pénzügyi tanácsadójától vagy
értékesítő cégtől megtudhatja.

Milyen tartamban kell a terméket tartani és kivehetem-e a pénzem korábban?
Ajánlott tartási idő : 1 év
A kisbefektetők a tőzsdén is eladhatják a terméket, kivéve a rendkívüli piaci tevékenységek időszakát vagy az esetleges technikai akadályokat. Ön azt is
kérheti, hogy a kibocsátó a terméket a kibocsátási program évfordulójának napján készpénzért váltsa vissza.

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.
A 21Shares cég kezeli az Ön kérését, és a lehető leghamarabb válaszol Önnek.

További fontos információk
Kötelesek vagyunk további dokumentációkat, így a termék legfrissebb tájékoztatóját, és a féléves beszámolókat az Ön rendelkezésére bocsátani. A
termékre, és különösen a tájékoztatóra, a végleges feltételekre, kiegészítésekre és pénzügyi beszámolókra vonatkozó frissített és további dokumentumok a
társaság weboldalán (https://21shares.com/ir) kerülnek közzétételre a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. Javasoljuk, hogy további részletekért,
különösen a termék szerkezetére és a termékbe való befektetéssel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó tájékoztatókat ﬁgyelmesen olvassa el.

