Dokument s kľúčovými informáciami
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe
právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento
produkt s inými produktmi.

Produkt
Názov produktu

21Shares Solana ETP (ASOL)

ISIN

CH1114873776

Tvorca

21Shares AG (emitent)

Príslušný orgán

Tento dokument s kľúčovými informáciami neprislúcha žiadnemu príslušnému orgánu.

Webová stránka

https://21shares.com/

Telefónne číslo

+41 44 260 8660

Tieto kľúčové informácie sú presné k 28/06/2021
Kupujete si komplikovaný produkt, ktorý je zložitý na pochopenie.

O aký produkt ide?
Produkt je bezúročný fond v zmysle švajčiarskeho právneho poriadku plne zabezpečený Solana (SOL) alebo inými
aktívami uvedenými v tomto dokumente. Tento produkt je kótovaný primárne na SIX Swiss Exchange, no môže
byť kótovaný aj na ďalších burzách a v mnohostranných obchodných systémoch.

Typ

ASOL bol vytvorený s cieľom získať expozíciu voči výkonnosti Solana (SOL) (podkladové aktívum/-a). Údaje o cene
v USD) z CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/sol/overview/) slúžia na výpočet ceny
referenčného aktíva. Cenné papiere sú priamo emitované výhradne oprávneným účastníkom (spravidla
regulované ﬁnančné inštitúcie) výmenou za dodanie podkladového aktíva/aktív, ktoré musia byť nadobudnuté na
burze s kryptomenami zo stanoveného zoznamu. Všetky aktíva súvisiace s cennými papiermi sú zabezpečené
záložným právom v prospech zabezpečovacieho agenta, ktorý koná v mene investorov. Očakáva sa, že retailoví
investori budú nakupovať a predávať cenné papiere na sekundárnych trhoch na obvyklých burzách. K dátumu
výročia emisie máte právo požiadať emitenta o vyplatenie produktu.

Ciele

ASOL poskytuje dodatočný výnos prostredníctvom odmien za stávkovanie overovaním transakcií na blockchaine
Solana (SOL).
Tento produkt je komplexný a je určený výhradne pre informovaných retailových investorov, ktorí (i) sú schopní
znášať stratu kapitálu, ich úmyslom nie je udržanie kapitálu a ktorí nepožadujú garanciu investovaného vkladu,
(ii) majú konkrétne znalosti alebo skúsenosti s investovaním do podobných produktov a na ﬁnančných trhoch,
(iii) majú záujem o produkt s expozíciou voči podkladovým aktívam a ich investičný horizont zodpovedá nižšie
uvedenému odporúčanému obdobiu držby, (iv) sú si vedomí, že hodnota produktu sa môže v dôsledku volatility

Vhodný retailový investor

podkladového aktíva značne zmeniť, a preto majú dostatok času na aktívne sledovanie a správu investície.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
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Nižšie riziko
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Vyššie riziko

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.
Podstatné riziká, ktoré nie sú zahrnuté v súhrnnom ukazovateli rizika sú

nedostatočná zhoda na právnom stave a regulácii kryptoaktív a riziká
Pri ukazovateli rizika sa predpokladá obdobie držby súvisiace so vznikajúcimi technológiami a kryptoprotokolmi.
produktu 1 rok. V prípade, ak produkt vyplatíte predčasne,
Ak nemôžeme splácať svoje dlžoby a splatné sumy po vyplatení záruky nie
skutočné riziko sa môže výrazne líšiť a výnos môže byť nižší.
sú dostatočné, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.
Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto
Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti,
produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je
môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.
pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch
alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.
Tento produkt je komplexný a je určený výhradne investorom, ktorí
rozumejú súvisiacim rizikám a majú skúsenosti s investovaním do
Tento produkt sme klasiﬁkovali ako 7 zo 7, čo predstavuje najvyššiu rizikovú
podobných produktov.
triedu. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na vysokej
úrovni a je veľmi pravdepodobné, že nepriaznivé trhové podmienky budú
mať vplyv na kladný výnos vašej investície.

Scenáre výkonnosti
Investícia 10 000 USD

1 rok

Stresový scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Priemerný každoročný výnos)

0 USD (-100%)

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Priemerný každoročný výnos)

907.77 USD (-90.92%)

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Priemerný každoročný výnos)

5883.93 USD (-41.16%)

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Priemerný každoročný výnos)

33481.28 USD (234.81%)

Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v období 1 roka, pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete 10 000 USD.
Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre
predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto investícií, a nepredstavujú exaktný
ukazovateľ. To, čo dostanete, sa bude líšiť v závislosti od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju investíciu. Stresový scenár
ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme môcť vyplatiť. 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. Žiadne ďalšie príčiny chyby sledovania neexistujú. Vašou maximálnou stratou môže byť strata
celej vašej investície.
Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti.

Čo sa stane, ak 21Shares AG nebude schopná vyplácať?
Tvorca je účelovo vytvorený subjekt. V prípade neplnenia tvorcu sa aktíva, ktoré sú použité ako zábezpeka (kolaterál), môžu použiť na splnenie záväzkov
tvorcu voči investorom, a ﬁnančné prostriedky z uplatnenia zábezpeky sa použijú na vyplatenie platieb v poradí podľa priority za jednotlivé produkty. Tieto
ﬁnančné prostriedky nemusia byť dostatočné na splnenie všetkých záväzkov a úhradu všetkých splatných platieb týkajúcich sa cenných papierov. Za týchto
okolností je možné, že nedostanete plnú hodnotu vašich cenných papierov a dôjde k strate vašej investície. Žiadny systém náhrad ani systém záruk
nekompenzuje celú stratu ani jej časť.

Aké sú náklady?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z investície, ktorý môžete získať. Celkové náklady zohľadňujú
jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady. Znázornené sumy sú kumulatívne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú
potenciálne sankcie za skoré ukončenie. Údaje predpokladajú, že investujete 10 000 (USD). Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnosti zmeniť.
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.
Tabuľka 1: Náklady v priebehu času
Varovanie: tento produkt je obchodovaný vo viacerých menách, no nižšie uvedené náklady sú vypočítané len v USD. Investor by mal zohľadniť menové
riziko súvisiace s týmto produktom.
Investícia 10 000 (USD)

Vyplatenie po 1 roku

Celkové náklady

237.22

Vplyv na výnos (RIY) za rok

2.37%

Tabuľka 2: Zloženie nákladov
Nasledujúca tabuľka znázorňuje:
Vplyv každého roku rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby.
Význam rôznych kategórií nákladov.

0.30%*

Výstupné náklady

0.30%*

Transakčné náklady portfólia

0.00%

Vplyv našich nákladov na kúpu a predaj podkladových investícií
produktu.

Ostatné priebežné náklady

2.50%

Vplyv našich každoročných nákladov na správu vašich investícií

Jednorazové
náklady

Opakujúce sa
náklady

Vplyv nákladov, ktoré sú splatné pri uzavretí investície. Vplyv nákladov
je už zahrnutý v cene. Tieto náklady zahŕňajú aj náklady na
distribúciu produktu.

Vstupné náklady

Vplyv nákladov za vystúpenie z investície v čase nadobudnutia
splatnosti.

* Retailoví investori, ktorí si produkt zakúpia na sekundárnom trhu, uzatvárajú obchody priamo s maklérom alebo na burze, a preto im môžu vzniknúť
ďalšie náklady. Náklady za obchody sú verejne dostupné na burzách, na ktorých je produkt kótovaný, alebo je možné požiadať o sprístupnenie výšky
nákladov online maklérov. Vyššie uvedené jednorazové náklady predstavujú odhadovanú výšku týchto nákladov za obchody. Výšku skutočných nákladov
vám poskytne maklér, ﬁnančný poradca alebo predávajúca spoločnosť.

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe?
Odporúčané obdobie držby : 1 rok
Retailoví investori môžu produkt predať na burze okrem prípadov neobvyklej činnosti trhu alebo technických porúch. K dátumu výročia emisie máte právo
požiadať emitenta o vyplatenie produktu.

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:
1. e-mailom na adresu info@21shares.com
2. písomne na adresu 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Švajčiarsko.
21Shares vašu žiadosť spracuje a ozve sa vám čo najskôr späť.

Ďalšie relevantné informácie
Sme povinní poskytnúť vám ďalšiu dokumentáciu, ako napr. najnovší prospekt produktu, výročné a polročné správy. 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.

