Dokument dot. Informacji Kluczowych
Dokument ten dostarcza kluczowe informacje odnośnie do tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Są to informacje wymagane prawnie,
mające na celu pomóc Państwu zrozumieć naturę, ryzyko, koszty, potencjalne zyski oraz straty związane z produktem, a także pomóc Państwu porównać go z innymi
produktami.

Produkt
Nazwa Produktu

21Shares Solana ETP (ASOL)

ISIN

CH1114873776

Producent

21Shares AG

Właściwy organ

Nie ma właściwego organu w związku z dokumentem zawierającym kluczowe informacje.

Strona

www.21shares.com

Numer telefonu

+41 44 260 8660

Te kluczowe informacje są aktualne na dzień 28/06/2021
Mają Państwo zamiar zakupić produkt, który nie jest oczywisty i może być trudny w zrozumieniu.

Czym jest ten produkt?
Typ

Cele

Produkt ten jest produktem będącym przedmiotem obrotu giełdowego (wieczyste nieoprocentowane, w pełni
zabezpieczony instrument dłużny).
ASOL zaprojektowany jest z myślą o tym aby zapewnić ekspozycję na wyniki Solana (SOL) (bazowe składniki
aktywów). Dane o cenach (w USD) z CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/sol/overview/)
wykorzystuje się aby obliczać cenę aktywów referencyjnych. Papiery wartościowe wystawia się jedynie
bezpośrednio upoważnionym uczestnikom (którymi zazwyczaj są regulowane instytucje ﬁnansowe) w zamian za
dostarczenie aktywów bazowych, które muszą być świeżo wydane lub pochodzące z określonej listy giełd
kryptowalut. Wszystkie aktywa związane z papierami wartościowymi zabezpieczane są za pomocą zastawu u
agenta zabezpieczającego, działającego w imieniu inwestorów. Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą
kupować i sprzedawać papiery wartościowe na rynkach wtórnych normalnych giełd. Można także poprosić o
wykupienie produktu od wystawcy za gotówkę na rocznicę rozpoczęcia programu.
ASOL umożliwia dodatkowy zysk dzięki nagrodom za staking poprzez walidację transakcji na blockchainie Solana
(SOL).
Produkt ten jest złożonym projektem i jest przeznaczony tylko dla świadomych inwestorów detalicznych, którzy (i)
są w stanie ponieść straty w kapitale, nie muszą chronić kapitału oraz nie szukają gwarancji kapitału; (ii) mają

Docelowy inwestor detaliczny

konkretną wiedzę oraz doświadczenie na temat inwestowania w podobne produkty oraz na rynkach ﬁnansowych;
(iii) szukają produktu oferującego ekspozycję na aktywa bazowe oraz mają horyzont inwestycyjny zgodny z
zalecanym okresem utrzymywania opisanym poniżej; oraz (iv) mają świadomość że wartość produktu może ulec
poważnym zmianom ze względu na zmienne aktywa bazowe, i w związku z tym, mają czas aby aktywnie
monitorować i zarządzać inwestycjami.

Jakie są ryzyka i co można uzyskać w zamian?
Wskaźnik Ryzyka
1

2

3

4

5

6

7

Należy być świadomym ryzyka walutowego. Kupując i handlując tym
produktem w walucie innej niż USD, ostateczny otrzymany zwrot zależy
od kursu wymiany między tą walutą a USD w tym czasie. To ryzyko nie
jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.

Niskie ryzyko

Wysokie ryzyko

Ten wskaźnik ryzyka został obliczony przy użyciu proxy, ponieważ historia
cen dla Solana (SOL) była niewystarczająca. Użyty serwer proxy to wydajność
Faktyczne ryzyko może mocno od niego odbiegać jeśli cenowa zasobu kryptograﬁcznego o podobnych właściwościach: Cosmos
zdecydują się Państwo na spieniężenie na wczesnym etapie i (ATOM).
mogą Państwo wtedy odzyskać znacznie mniej środków.
Istotne ryzyka nie uwzględnione w ogólnym wskaźniku ryzyka to: brak zgody
Sumaryczny wskaźnik ryzyka ma na celu wykazać poziom ryzyka danego co do stanu prawnego oraz regulacji krypto-aktywów oraz ryzyka związane z
produktu
w
porównaniu
do innych
produktów.
Wykazuje
jak powstającymi technologiami oraz krypto-protokołami.
Wskaźnik ryzyka zakłada zachowanie produktu przez 1 rok.

prawdopodobne jest że produkt straci na wartości ze względu na ruchy na
rynkach, lub ze względu na to że nie będziemy w stanie wypłacić
powierzonych środków.

Jeśli nie będziemy w stanie wypłacić Państwu należności, a kwoty należne
po realizacji zabezpieczenia będą niewystarczające, mogą Państwo stracić
całą inwestycję.

Zaklasyﬁkowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co jest "najwyższą" klasą ryzyka.
Produkt ten nie bierze pod uwagę ochrony przed przyszłymi wynikami
Ocenia to potencjalne straty z przyszłych wyników na bardzo wysokim
rynkowymi, więc mogą Państwo stracić część lub całość inwestycji.
poziomie, a złe warunki rynkowe mają duże prawdopodobieństwo wpłynąć
na możliwość otrzymania pozytywnych zwrotów z inwestycji.
Jest to produkt złożony i kierowany jest on wyłącznie do inwestorów którzy
rozumieją związane z tym ryzyka i mają doświadczenie w inwestowaniu w
Może się zdarzyć, że nie będą mogli Państwo łatwo sprzedać swojego
podobne produkty.
produktu lub będą Państwo musieli sprzedać go po cenie, która jest
znacznie niższa niż kwota, którą otrzymają Państwo z powrotem.

Scenariusze dotyczące wyników
Investycja 10 000 USD

1 rok

Scenariusz warunków skrajnych

Co można odzyskać po kosztach (Średni roczny zwrot)

0 USD (-100%)

Scenariusz niekorzystny

Co można odzyskać po kosztach (Średni roczny zwrot)

907.77 USD (-90.92%)

Scenariusz umiarkowany

Co można odzyskać po kosztach (Średni roczny zwrot)

5883.93 USD (-41.16%)

Scenariusz korzystny

Co można odzyskać po kosztach (Średni roczny zwrot)

33481.28 USD (234.81%)

Tabela ta pokazuje kwoty jakie można odzyskać w przeciągu 1 roku, przy różnych scenariuszach, zakładając inwestycję 10 000 USD.
Ukazane scenariusze ilustrują potencjalne wyniki Państwa inwestycji. Można je porównywać ze scenariuszami dla innych produktów. Ukazane scenariusze
są oszacowaniem przyszłych wyników opartych na dowodach z przeszłych transakcji odnośnie do wahań wartości inwestycji i nie są dokładnymi
wskaźnikami. Zyski zależne są od funkcjonowania rynku i tego jak długo zamierza się inwestować. Ten scenariusz warunków skrajnych wykazuje co można
zyskać przy skrajnych warunkach rynkowych i nie bierze pod uwagę sytuacji gdzie nie byliśmy w stanie wypłacić Państwu zainwestowanych środków.
Ukazane dane uwzględniają wszystkie koszty samego produktu, mogą jednak nie obejmować wszystkich kosztów należnych doradcom czy dystrybutorom,
czy takowych na giełdowych spreadach kupna/sprzedaży. Nie ma innych źródeł aktywnego ryzyka. Maksymalną stratą byłaby utrata wszystkich inwestycji.
Nie ma innych źródeł śledzenia błędu.
Liczby nie uwzględniają osobistej sytuacji podatkowej, co może też wpływać na kwotę zwrotów.

Co się stanie jeśli 21Shares AG nie będzie w stanie wypłacić kwoty?
Producent jest spółką specjalnego przeznaczenia. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez producenta aktywa, które posiada jako
zabezpieczenie, mogą zostać zrealizowane w celu wywiązania się ze zobowiązań wobec inwestora, a wpływy pieniężne z tego tytułu zostaną wypłacone
według kolejności płatności stosownej dla produktów. Wpływy te mogą nie być wystarczające do spełnienia wszystkich zobowiązań i dokonania wszystkich
należnych płatności z tytułu papierów wartościowych. W takich okolicznościach mogą nie być Państwo w stanie zrealizować pełnej wartości swoich
papierów wartościowych i ponieść stratę na inwestycji. Nie ma programu rekompensat czy gwarancji, które mogłyby zrekompensować część lub całość
strat.

Jakie są koszty?
Zmniejszenie Rentowności (RIY) wykazuje jaki wpływ całkowite koszty poniesione przez Państwa będą miały na potencjalny zwrot z inwestycji. Całkowite
koszty uwzględniają koszty jednorazowe, stałe oraz przypadkowe. Kwoty tutaj wykazane są skumulowanymi kosztami samych produktów, w trzech różnych
okresach utrzymywania. Uwzględniają one potencjalne kary za przedwczesne zerwanie umowy. Zakłada się inwestycję w wysokości 10 000 USD. Dane
wykazują przybliżone obliczenia i mogą ulec zmianom w przyszłości.
Osoba sprzedająca lub doradzająca Państwu w kontekście tego produktu może obciążyć Państwa innymi kosztami. W takim wypadku, osoba ta przedstawi
informacje odnośnie do tychże kosztów i wykaże wpływy jakie wszystkie koszty będą miały na Państwa inwestycję w czasie.

Tabela 1: : Koszty w czasie
Uwaga: Produkt jest sprzedawany w wielu różnych walutach, ale poniższe liczby obliczane są tylko w USD. Inwestor powinien zawsze mieć na uwadze
ryzyko walutowe związane z produktem.
Inwestycja 10 000 (USD)

Spieniężenie po 1 roku

Całkowity koszt

237.22

Wpływ na zwrot (RIY) rocznie

2.37%

Tabela 2: Skład Kosztów
W poniższej tabeli przedstawiono:
Wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwroty z inwestycji, które możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w ujęciu rocznym.
Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Koszty
jednorazowe

Koszty wejścia

0.30%*

Wpływ kosztów, które ponosisz przy wejściu do inwestycji. Wpływ
kosztów jest już uwzględniony w cenie. Obejmuje to koszt dystrybucji
Państwa produktu.

Koszty wyjścia

0.30%*

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji, gdy ta dojrzeje.

Koszty transakcji portfelowych

0.00%

Szacowany wpływ kosztów zakupu i sprzedaży aktywów bazowych dla
produktu

Inne koszty bieżące

2.50%

Koszty
powtarzające się

Wpływ kosztów ponoszonych każdego roku na zarządzanie
inwestycjami.

* Inwestorzy indywidualni, którzy kupują produkt na rynku wtórnym, zawierają transakcje bezpośrednio z brokerem uczestniczącym w programie lub za
pośrednictwem giełdy, a w związku z tym obowiązywać mogą dodatkowe koszty. Koszty transakcji są publicznie dostępne na giełdach, na których produkt
jest notowany, można je też uzyskać od brokerów internetowych. Powyższe koszty jednorazowe są szacunkami tych kosztów handlowych. O faktycznych
kosztach dowiesz się od swojego brokera, doradcy ﬁnansowego lub ﬁrmy zajmującej się sprzedażą.

Jak długo powinienem utrzymywać i czy mogę spieniężyć wcześniej?
Zalecany okres utrzymywania : 1 rok
Inwestorzy indywidualni mogą sprzedawać produkt na giełdzie w przypadku innym niż nietypowa aktywność rynkowa lub w przypadku zakłóceń
technicznych. Można także poprosić o wykupienie produktu od wystawcy za gotówkę na rocznicę rozpoczęcia programu.

Jak mogę złożyć reklamację?
Jeśli nie są Państwo profesjonalnymi inwestorami, wszelkie pytania czy uwagi powinni zwracać Państwo do swoich doradców ﬁnansowych, lub do brokerów
wykonawczych.
Jeśli są Państwo profesjonalnymi inwestorami, w razie uwag odnośnie produktów, postępowania 21Shares AG czy osoby udzielającej porad na temat, czy w
odniesieniu do produktu:
1. Uwagi można zgłaszać drogą mailową do producenta pod adresem info@21shares.com
2. Uwagi można przesyłać w formie pisemnej do Producenta, pod adres 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland.

Inne istotne informacje
Mamy obowiązek zapewnić Państwu dalszą dokumentację, w tym najnowsze prospekty produktu, oraz roczne i półroczne raporty. Aktualne i dodatkowe
dokumenty dotyczące produktu, w szczególności prospekt emisyjny, ostateczne warunki, suplementy i sprawozdania ﬁnansowe publikowane są na stronie
internetowej spółki (https://21shares.com/ir) zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Zaleca się przeczytanie tych dokumentów w celu uzyskania
dodatkowych informacji, w szczególności na temat struktury produktu i ryzyka związanego z inwestowaniem w produkt.

