
 

 

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL  

 
 

Finalidade 

O presente documento fornece-lhe a 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 compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos. 
 

Produto  

Produto: 21Shares Solana Staking ETP (ASOL) 

Produtor: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH1114873776  

Site: https://21shares.com/  

Contato: +41 44 260 86 60  

Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) is responsible for supervising 21Shares AG in relation to this Key Information 

Document.  

  

A presente informação fundamental encontra-se correta a 01 janeiro 2023.   
 

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.  

 

Em que consiste este produto? 
 

Tipo: 

Este produto é uma obrigação sem juros nos termos da lei suíça, sendo totalmente garantida por participações de Solana (SOL) ou 

outros ativos aí denominados. A cotação principal deste produto é em SIX Swiss Exchange, mas pode haver cotação noutras bolsas e 

em MTF [multilateral trading facility (sistema de negociação multilateral)]. Normalmente, estes produtos são conhecidos como 

produtos negociados em bolsa (exchange traded products, ETP). 

Prazo: Este produto não está sujeito a qualquer termo fixo. 

Objetivos: 

ASOL foi criado para fornecer exposição ao desempenho de Solana (SOL) (o(s) ativo(s) subjacente(s)). 

São utilizados dados do preço (em USD) de CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/sol/overview/) para calcular o 

preço do ativo de referência. Os títulos são emitidos apenas diretamente para participantes autorizados (que geralmente são 

instituições financeiras regulamentadas) como contrapartida pela entrega do(s) ativo(s) subjacente(s) que tem(êm) de ter sido 

recentemente criado(s) ou ter origem numa lista definida de bolsas de criptomoedas. Todos os ativos relativos aos títulos são 

garantidos por penhor a um agente de garantia que atua em nome dos investidores.Espera-se que os investidores não profissionais 

comprem e vendam títulos nos mercados secundários em bolsas de valores normais. Também pode solicitar ao emissor um resgate do 

produto tendo por contrapartida dinheiro no aniversário do programa de emissão. 

Investidor retalhista visado: 

Este é um produto complexo e destina-se apenas a investidores não profissionais informados que (i) conseguem suportar perda de 

capital, não procuram preservar o capital e não procuram uma garantia de capital; (ii) têm conhecimento específico e experiência em 

investimento em produtos similares e em mercados financeiros; (iii) procuram uma exposição de oferta de produto ao(s) ativo(s) 

subjacente(s) e têm um horizonte de investimento em linha com o período de detenção recomendado indicado abaixo; e (iv) estão 

cientes de que o valor do produto pode alterar-se significativamente devido à volatilidade do ativo e, consequentemente, têm tempo 

suficiente para monitorizar e gerir ativamente o investimento. 

 

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno? 
 

Indicador de risco 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Risco mais baixo Risco mais elevado 

 

O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 

1Ano. O risco real poderá variar significativamente se realizar o 

desinvestimento antes do vencimento e poderá ter um retorno 

inferior.  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. 

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste 
produto quando comparado com outros produtos. Mostra a 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 nível  muito alto e que 

condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade 

para pagar a sua retribuição. 

Atenção ao risco cambial. 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. Este risco não é considerado no indicador acima indicado. 

Os riscos substanciais não incluídos no indicador de risco resumido são: falta de 
consenso sobre o estado legal e a regulação de ativos criptográficos e riscos associados 
à tecnologia nascente e protocolos criptográficos. 

Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, 
pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu investimento. 

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. 



 

 

Cenários de desempenho 

O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão. 

Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho de [o produto / um índice de referência 

adequado] ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. 

Período de detenção recomendado: 01 Ano 

Investimento: 10 000 USD 

Cenários 

Mínimo: Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a 

totalidade do seu investimento. 

01 Ano 

(período de detenção recomendado) 

Cenário de stress 

Valor que poderá receber após dedução 

dos custos 
0 USD 

Retorno percentual - 99,97 % 

Cenário desfavorável 

Valor que poderá receber após dedução 

dos custos 
640 USD 

Retorno percentual - 93,59% 

Cenário moderado 

Valor que poderá receber após dedução 

dos custos 
22 360 USD 

Retorno percentual 123,62% 

Cenário favorável 

Valor que poderá receber após dedução 

dos custos 
1413 280 USD 

Retorno percentual 14 032,83% 
 

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. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também 

influenciar o montante que obterá. 

O cenário de stress apresenta o valor que poderá receber em circunstâncias de mercado extremas. 

Desfavorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2021 e 2022. 

Moderado: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2016 e 2016. 

Favorável: Este tipo de cenário ocorreu para um investimento entre 2020 e 2021. 

 

O que sucede se 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 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. 
 

Custos ao longo do tempo 
 
 

As tabelas mostram os montantes que são retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem de quanto investe e de quanto 

tempo detém o produto. Os montantes aqui apresentados são ilustrações baseadas num exemplo de montante de investimento e num período de investimento semelhante 

ao período de detenção recomendado. Assumimos o seguinte: - O produto tem o desempenho apresentado no cenário moderado.  -  São investidas 10 000 
 
 

 

Investimento: 10 000 USD Se sair após 01 Ano 

Custos totais 277 USD 

Impacto dos custos 2,77 % 

 

(*) “Isto ilustra o modo como os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, mostra que, se sair no período de detenção 

recomendado, a projeção para o seu retorno médio anual é de 2,77% antes dos custos e ,00% depois dos custos. 

 



 

 

Composição dos custos 

 

Custos pontuais de entrada ou saída Se sair após 1 Ano 

Custos de entrada 
0,10% do montante que paga ao entrar neste investimento. Não cobramos uma taxa de entrada 

relativamente a este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto pode fazê-lo*.  
 10 USD 

Custos de saída 
0,10% do seu investimento antes de lhe ser pago. Não cobramos uma taxa de saída 

relativamente a este produto, mas a pessoa que lhe vende o produto pode fazê-lo*. 
 10 USD 

Custos recorrentes  

Comissões de gestão e outros 

custos administrativos ou 

operacionais 

2,50% do valor do seu investimento por ano pela gestão do seu investimento. Trata-se de uma 

estimativa baseada nos custos efetivos do último ano. 
257 USD 

Custos de transação 

0,00% do valor do seu investimento anualmente. Esta é uma estimativa dos custos incorridos 

quando compramos e vendemos os investimentos subjacentes ao produto. O montante efetivo 

irá variar dependendo de quanto compramos e vendemos.  

0 USD 

Custos acessórios cobrados em condições específicas  

Comissões de desempenho 
O montante efetivo irá variar de acordo com o desempenho do seu investimento. A estimativa 

de custos agregados acima inclui a média dos últimos 5 anos. 
 0 USD  

 

 

Por quanto tempo devo manter o PRIIP? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital? 
 

Período de detenção recomendado: 1 Ano  
 

No entanto, como o(s) subjacente(s) é/são muito voláteis, os investidores devem monitorizar constantemente o valor do produto, uma vez que alterações bruscas de valor 

serão frequentes e abruptas. Os investidores não profissionais podem vender o produto em bolsa, exceto em casos de atividade invulgar do mercado ou em caso de 

perturbações técnicas. Também pode solicitar ao emissor um resgate do produto tendo por contrapartida dinheiro 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. 

Site: https://21shares.com/  

E-mail: info@21shares.com  

Endereço: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland 
 

A 21Shares processará o seu pedido e enviar-lhe-á uma resposta com a maior brevidade possível. 

 

 

* Os investidores não profissionais que compram o produto no mercado secundário realizam transações diretamente com um corretor participante ou através de uma 

bolsa e, por conseguinte, podem aplicar-se custos adicionais. Os custos de transação estão disponíveis publicamente nas bolsas de valores nas quais o produto está cotado 

ou podem ser solicitados a corretores online. Os custos de ocorrência única acima são estimativas de tais custos de transação. Poderá conhecer os custos efetivos junto 

do seu corretor, consultor financeiro ou empresa vendedora. 

 

Juntamente com o presente documento, leia por favor o Prospeto no nosso site. 

 

O desempenho passado deste produto está disponível em kneippriips.com ou seguindo o link https://21shares.com/ir/past-performance. 

 

Tenha em atenção que o desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Não consegue fornecer uma garantia de retornos que receberá no futuro. 

 

O desempenho passado mostra o desempenho do fundo em termos de perda ou ganho percentual por ano nos últimos 0 anos. 

Cálculos de cenários de desempenho anteriores podem ser encontrados em kneippriips.com ou seguindo este link https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios. 

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. 

 
 

Outras informações relevantes 


