
 

 

DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI INFORMÁCIAMI  

 
 

Účel 

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych 

predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné zisky a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento produkt s inými. 
 

Produkt  

Produkt: 21Shares Solana Staking ETP (ASOL) 

Tvorca: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH1114873776  

Webová lokalita: https://21shares.com/  

Kontakt: +41 44 260 86 60  

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

Document.  

  

Tieto kľúčové informácie sú presné k 01 januára 2023.   
 

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.  

 

O aký produkt ide? 
 

Typ: 

Tento produkt je neúročený dlhopis podľa švajčiarskeho práva, ktorý je plne zabezpečený držbou Solana (SOL) alebo iných aktív v 

ňom denominovaných. Tento produkt je primárne kótovaný na SIX Swiss Exchange, ale môže byť kótovaný aj na ďalších burzách a 

MTF. Tieto produkty sú zvyčajne známe ako produkty obchodované na burze (Exchange traded products, ETP). 

Doba platnosti: Na tento produkt sa nevzťahuje žiadna fixná lehota. 

Ciele: 

ASOL je určený na zabezpečenie expozície voči výkonnosti Solana (SOL) (podkladové aktívum (aktíva)). 

Na výpočet ceny referenčného aktíva sa používajú údaje o cene (v USD) od CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/). 

Cenné papiere sa vydávajú len priamo oprávneným účastníkom (ktorí sú spravidla regulovanými finančnými inštitúciami) výmenou 

za dodanie podkladového aktíva (aktív), ktoré musí byť novo vyťažené alebo musí pochádzať z vymedzeného zoznamu búrz s 

kryptomenami. Všetky aktíva súvisiace s cennými papiermi sú zabezpečené záložným právom v prospech agenta pre zabezpečenie, 

ktorý koná v mene investorov.Od maloobchodných investorov sa očakáva, že budú nakupovať a predávať cenné papiere na 

sekundárnych trhoch na bežných burzách cenných papierov. V deň výročia emisného programu môžete tiež požiadať emitenta o 

spätné odkúpenie produktu za hotovosť. 

Vhodný retailový investor: 

Tento produkt je zložitý a je určený len pre informovaných maloobchodných investorov, ktorí (i) sú schopní znášať stratu kapitálu, 

nesnažia sa zachovať kapitál a nehľadajú kapitálovú záruku, (ii) majú špecifické znalosti a skúsenosti s investovaním do podobných 

produktov a na finančných trhoch, (iii) hľadajú produkt ponúkajúci expozíciu voči podkladovému aktívu (aktívam) a majú investičný 

horizont v súlade s odporúčanou dobou držby uvedenou nižšie a (iv) sú si vedomí, že hodnota produktu sa môže výrazne zmeniť 

v dôsledku volatility podkladového aktíva, a preto majú dostatok času na aktívne monitorovanie a riadenie investície. 

 

Aké sú riziká a čo môžem získať? 
 

Riziko Ukazovateľ 
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Nižšie riziko Vyššie riziko 

 

Pri určovaní ukazovateľa rizika sa predpokladá, že budete držať 

produkt 1Rok. V prípade, ak produkt vyplatíte predčasne, 

skutočné riziko sa môže výrazne líšiť a výnos môže byť nižší.  

Môže sa stať, že produkt nebudete môcť predať okamžite alebo že 

ho budete musieť predať za výrazne nižšiu cenu, ako je suma, ktorú dostanete 

späť. 

Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní 
s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí príde o 
peniaze z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť. 

Tento produkt sme klasifikovali ako 7 zo 7, čo predstavuje najvyššiu rizikovú 

triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na veľmi 

vysokej úrovni a je veľmi pravdepodobné že nepriaznivé podmienky na trhu 

budú mať vplyv na naše možnosti  platiť vám. 

Nezabudnite na kurzové riziko. Platby budete dostávať v inej mene, konečný výnos 
preto bude závisieť od výmenného kurzu medzi dvomi menami. Toto riziko sa 
v ukazovateli uvedenom vyššie nezohľadňuje. 

Medzi podstatné riziká, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnnom indikátore rizík, patrí: 
nedostatok konsenzu o právnom stave a regulácii krypto aktív a riziká spojené 
s novovznikajúcimi technológiami a krypto protokolmi. 

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti, môžete tak 
prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky. 

Ak nemôžeme splácať svoje dlžoby a splatné sumy po vyplatení záruky nie sú 
dostatočné, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu. 



 

 

Scenáre výkonnosti 

To, čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa presne predvídať. 

Uvedené scenáre nepriaznivého, neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti produktu/vhodnej referenčnej 

hodnoty za posledných 10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný. 

Odporúčané obdobie držby: 01 Rok 

Investícia: 10 000 USD 

Scenáre 

Minimum: Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú 

svoju investíciu alebo jej časť. 

01 Rok 

(odporúčané obdobie držby) 

Stresový scenár 
Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov 0 USD 

Percentuálny podiel návratnosti - 99,97 % 

Nepriaznivý scenár 
Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov 640 USD 

Percentuálny podiel návratnosti - 93,59% 

Neutrálny scenár 
Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov 22 360 USD 

Percentuálny podiel návratnosti 123,62% 

Priaznivý scenár 
Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov 1413 280 USD 

Percentuálny podiel návratnosti 14 032,83% 
 

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi, a 

náklady za rozdiely medzi nákupnou a predajnou cenou. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. 

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok. 

Nepriaznivý: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi 2021 a 2022. 

Neutrálny: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi 2016 a 2016. 

Priaznivý: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi 2020 a 2021. 

 

Čo sa stane, ak 21Shares AG nebude schopný vyplácať? 
 

Produkttillverkaren är ett specialföretag (special purpose vehicle). I händelse av produkttillverkarens fallissemang kan tillgångar som den innehar som säkerhet komma 

att realiseras för att tillverkaren ska kunna uppfylla sina skyldigheter till investerare, och de kontanta intäkterna av detta kommer att betalas ut enligt den betalningsprioritet 

som är tillämplig för produkterna. 

Dessa intäkter kanske inte är tillräckliga för att uppfylla alla skyldigheter och göra alla erforderliga betalningar avseende värdepapperen. Under sådana omständigheter 

kanske du inte kan realisera hela värdet av dina värdepapper och gör en förlust på din investering. Det finns inget kompensations- eller garantischema som kan 

kompensera för hela eller delar av denna förlust. 

 

Aké sú náklady? 

 

Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o 

nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky náklady na vašu investíciu za určitý čas. 
 

Náklady v priebehu času 
 
 

V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa odčítajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Tieto sumy závisia od sumy investície a dĺžky držania produktu. 

Uvedené sumy však predstavujú len ilustračné príklady založené na vzorovej sume investície a investičnom období podobnom odporúčanému obdobiu držby. Sumy sú 

založené na nasledujúcich predpokladoch:  – Produkt funguje tak, ako je uvedené v miernom scenári. -  Investovaných je 10 000 
 
 

 

Investícia: 10 000 USD Ukončenie po 01 Rok 

Celkové náklady 277 USD 

Vplyv nákladov 2,77 % 

 

(*) Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak ukončíte produkt po uplynutí odporúčaného obdobia 

držby, váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 2,77% pred zohľadnením nákladov a ,00% po ich zohľadnení. 

 



 

 

Zloženie nákladov 

 

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady Ukončenie po 1 Rok 

Vstupné náklady 
0,10% zo sumy, ktorú zaplatíte pri vstupe do tejto investície. Za tento produkt neúčtujeme 

vstupný poplatok, ale osoba, ktorá vám produkt predáva, to môže urobiť*.  
 10 USD 

Výstupné náklady 
0,10% z vašej investície pred jej vyplatením. Za tento produkt neúčtujeme výstupný poplatok, 

ale osoba, ktorá vám produkt predáva, to môže urobiť*. 
 10 USD 

Priebežné náklady  

Poplatky za vedenie účtu a iné 

administratívne alebo 

prevádzkové náklady 

2,50% hodnoty vašej investície ročne za správu vašej investície. Ide o odhad na základe 

skutočných nákladov za posledný rok. 
257 USD 

Transakčné náklady 

0,00% hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhad nákladov, ktoré vznikajú, keď nakupujeme 

a predávame podkladové investície pre tento produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti 

od množstva, ktoré nakúpime a predáme.  

0 USD 

Vedľajšie náklady zrážané za osobitných podmienok  

Výkonnostné poplatky 
Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od výkonnosti vašej investície. Uvedený súhrnný 

odhad nákladov zahŕňa priemer za posledných 5 rokov. 
 0 USD  

 

 

Ako dlho mám mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne? 
 

Odporúčané obdobie držby: 1 Rok  
 

Keďže však podkladové nástroje sú veľmi volatilné, investori by mali hodnotu produktu neustále sledovať, pretože náhle zmeny hodnoty budú časté a prudké. Od 

maloobchodných investorov sa očakáva, že budú nakupovať a predávať cenné papiere na sekundárnych trhoch na bežných burzách cenných papierov. V deň výročia 

emisného programu môžete tiež požiadať emitenta o spätné odkúpenie produktu za hotovosť. 

 

Ako sa môžem sťažovať? 

V prípade neočakávaných problémov s pochopením, obchodovaním, alebo zaobchádzaním s produktom kontaktujte priamo 21Shares. Ak ste profesionálny investor, 

sťažnosti týkajúce sa produktu, konania spoločnosti 21Shares AG, resp. osoby poskytujúcej poradenstvo alebo informácie o produkte môžete poslať tvorcovi. 

Webová lokalita: https://21shares.com/  

E-mail: info@21shares.com  

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

21Shares vašu žiadosť spracuje a ozve sa vám čo najskôr späť. 

 

 

* Maloobchodní investori, ktorí si kúpia produkt na sekundárnom trhu, a uzatvoria obchody priamo so zúčastneným maklérom alebo prostredníctvom burzy, a preto sa 

môžu účtovať dodatočné náklady. Obchodné náklady sú verejne dostupné na burzách, na ktorých je produkt kótovaný, alebo si ich možno vyžiadať od online maklérov. 

Uvedené jednorazové náklady sú odhadom takýchto obchodných nákladov. Skutočné náklady môžete zistiť od svojho makléra, finančného poradcu alebo predajnej 

spoločnosti. 

 

Okrem tohto dokumentu si prečítajte aj prospekt na našej webovej stránke. 

 

Minulú výkonnosť tohto produktu nájdete na stránke kneippriips.com alebo na tomto odkaze https://21shares.com/ir/past-performance. 

 

Upozorňujeme, že minulá výkonnosť nie je ukazovateľom budúcej výkonnosti. Nemôže poskytnúť záruku návratnosti produktu v budúcnosti. 

 

Minulá výkonnosť ukazuje výkonnosť fondu ako percento straty alebo zisku za rok za posledné 0 roky. 

Predchádzajúce výpočty výkonnostného scenára nájdete na kneippriips.com alebo na tomto odkaze https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios. 

Aktualizovaná a dodatočná dokumentácia k produktu, a to najmä prospekt, konečné obchodné podmienky, dodatky a výkazy ziskov a strát, je dostupná na firemnej 

webovej stránke (https://21shares.com/ir) v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. 

Odporúčame, aby ste si tieto dokumenty prečítali a podrobnejšie sa oboznámili najmä so štruktúrou produktu a rizikami súvisiacimi s investíciou do produktu. 

 
 

Ďalšie relevantné informácie 


