Avaintietoasiakirja
Tässä asiakirjassa on tärkeimmät tiedot tästä sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Lain edellyttämät tiedot auttavat sinua ymmärtämään
tämän tuotteen luonnetta, riskejä, kustannuksia, potentiaalisia voittoja ja menetyksiä ja auttavat sinua vertaamaan sitä muihin tuotteisiin.

Product
Tuotteen nimi

21Shares Stellar Lumens ETP (AXLM)

ISIN-koodi

CH1109575535

Valmistaja

21Shares AG (liikkeeseenlaskija)

Toimivaltainen viranomainen

Avaintietoasiakirjan yhteydessä ei ole toimivaltaista viranomaista.

Internet-osoite

https://21shares.com/

Puhelinnumero

+41 44 260 8660

Nämä avaintiedot ovat ajantasaisia 29/04/2021
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?
Tyyppi

Tämä tuote on Sveitsin lain mukaan koroton joukkovelkakirja, joka on täysin turvattu Stellar Lumens (XLM)
omistusosuuksilla tai muilla siinä määritellyillä varoilla. Tämän tuotteen ensisijainen listaus on SIX Swiss
Exchange, mutta se voi olla listattu muissa pörsseissä ja monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä.

Tavoitteet

AXLM on suunniteltu tarjoamaan altistuminen Stellar Lumens (XLM) (kohde-etuuden) kehitykselle. Hintatietoja
(USD) CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/coins/xlm/overview/) hintaseurantasivustossa käytetään
referenssiomaisuuden hinnan laskemiseen. Arvopaperit lasketaan liikkeelle vain valtuutetuille osallistujille (jotka
ovat yleensä säänneltyjä rahoituslaitoksia) vastineeksi niiden kohde-etuuksien luovutuksesta, jotka on vasta lyöty
tai hankittu määritetystä kryptovaluutanvaihtoluettelosta. Kaikki arvopapereihin liittyvät varat on pantattu
sijoittajien puolesta toimivalle vakuusasiamiehelle. Yksityissijoittajien odotetaan ostavan ja myyvän arvopapereita
jälkimarkkinoilla normaaleissa pörsseissä.

Tarkoitettu yksityissijoittaja

Tämä tuote on monimutkainen tuote, ja se on tarkoitettu vain tietoisille yksityissijoittajille, jotka (i) kestävät
pääoman menetyksiä, eivät halua säilyttää pääomaa ja jotka eivät etsi pääomatakuuta; ii) omaavat erityistä tietoa
ja kokemusta sijoittamisesta samankaltaisiin tuotteisiin ja rahoitusmarkkinoille; (iii) etsivät tuotetta, joka tarjoaa
altistumisen kohde-etuudelle (kohde-etuuksille) ja jolla on sijoitushorisontti jäljempänä esitetyn suositellun
pitoajan mukaisesti; ja (iv) ovat tietoisia siitä, että tuotteen arvo voi muuttua merkittävästi epävakaan kohdeetuuden vuoksi, ja tämän seurauksena heillä on riittävästi aikaa aktiivisesti seurata ja hallita investointeja.

Mitkä ovat riskit ja mitä voin saada vastineeksi?
Riski-indikaattori
1
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Pienempi riski
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Suurempi riski

Ota valuuttariski huomioon. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa,
mikä tarkoittaa, että valuuttakurssi vaikuttaa hänen lopulliseen
tuottoonsa. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä
indikaattorissa. Jos ostat ja vaihdat tuotetta muussa valuutassa kuin
USD, lopullinen tuotto riippuu kyseisen valuutan ja USD:n välisestä
valuuttakurssista kyseisellä hetkellä.

Riski-indikaattori olettaa, että pidät tuotetta 1 vuoden ja
ajan. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos vaihdat Olennaisia riskejä, joita ei sisälly yhteenvetoriski-indikaattoriin, ovat:
rahaksi varhaisessa vaiheessa ja saatat saada takaisin yksimielisyyden puute kryptovaluutan oikeudellisesta asemasta ja
vähemmän.
sääntelystä sekä kehittyvään tekniikkaan ja kryptokäytäntöihin liittyvät riskit.
Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna
muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella
menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen
kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Jos emme pysty maksamaan sinulle velkaa ja jos sinulle maksettavat määrät
vakuuden toteutumisen jälkeen eivät ole riittäviä, saatat menettää koko
sijoituksesi.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan,
Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 7 määritetty 7, joka on korkein mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko
riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan erittäin korkealle tasolle, sijoituksensa.
ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti kehittäjän
Tämä tuote on monimutkainen, ja se on tarkoitettu vain sijoittajille, jotka
kykyyn maksaa sijoittajalle.
ymmärtävät siihen liittyvät riskit ja joilla on kokemusta sijoittamisesta
Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai saatat joutua myymään sen vastaaviin tuotteisiin.
hintaan, joka on huomattavasti pienempi kuin palautettava summa.

Tulosskenaariot
Sijoitus 10 000 USD

1 vuoden ja

Stressiskenaario

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen (Keskimääräinen tuotto vuosittain)

0 USD (-100%)

Epäsuotuisa skenaario

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen (Keskimääräinen tuotto vuosittain)

725.9 USD (-92.74%)

Kohtuullinen skenaario

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen (Keskimääräinen tuotto vuosittain)

6902.3 USD (-30.98%)

Suotuisa skenaario

Mitä saatat saada takaisin kustannusten jälkeen (Keskimääräinen tuotto vuosittain)

62389.42 USD (523.89%)

Tässä taulukossa esitetään rahat, jotka voit saada takaisin yli 1 vuoden ja aikana eri tilanteissa, olettaen, että sijoitat 10 000 USD. Esitetyt skenaariot
havainnollistavat sijoituksesi mahdollista menestymistä. Voit verrata niitä muiden tuotteiden skenaarioihin. Esitetyt skenaariot ovat arvio tulevasta
kehityksestä, joka perustuu menneisyyden näyttöön siitä, kuinka tämän sijoituksen arvo vaihtelee, eivätkä ne ole tarkka indikaattori. Se, mitä saat, vaihtelee
sen mukaan, miten markkinat toimivat ja kuinka kauan pidät sijoitusta. Stressiskenaario osoittaa, mitä saatat saada takaisin äärimmäisissä
markkinaolosuhteissa, eikä siinä oteta huomioon tilannetta, jossa emme pysty maksamaan sinulle. Esitetyt luvut sisältävät itse tuotteen kaikki
kustannukset, mutta eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi, eikä mahdollisia osto- tai tarjouseroja.
Seurantavirheelle ei ole muita lähteitä.
Suurin menetyksesi olisi, että menetät kaikki sijoituksesi. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotilannettasi, mikä voi myös vaikuttaa siihen,
kuinka paljon saat takaisin.

Mitä tapahtuu, jos 21Shares AG ei pysty maksamaan?
Valmistaja on erityistä tarkoitusta varten perustettu väline. Valmistajan maksukyvyttömyystapauksissa sen vakuutena olevat varat voidaan realisoida, jotta
täytetään valmistajan sijoittajalle asetetut velvoitteet, ja tästä saadut tuotot maksetaan tuotteisiin sovellettavien maksujen tärkeysjärjestyksessä. Nämä
tuotot eivät välttämättä riitä täyttämään kaikkia velvoitteita ja suorittamaan kaikkia arvopapereihin liittyviä maksuja. Näissä olosuhteissa et ehkä pysty
realisoimaan arvopapereidesi koko arvoa ja kärsit tappiota sijoituksestasi. Ei ole olemassa korvaus- tai takausjärjestelmää, joka hyvittäisi tämän vahingon
kokonaan tai osittain.

Millaiset ovat kustannukset?
Tuoton väheneminen (RIY) osoittaa, kuinka suuri vaikutus maksamillasi kokonaiskustannuksilla saattaa olla sijoitustuottoihisi. Kokonaiskustannuksissa
otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvat ja satunnaiset kustannukset. Tässä esitetyt summat ovat itse tuotteen kumulatiivisia kustannuksia suositellulta
pitoajalta. Ne sisältävät mahdolliset ennenaikaisen poistumisen sopimussakot. Luvuissa oletetaan, että sijoitat 10 000 USD. Luvut ovat arvioita ja saattavat
muuttua tulevaisuudessa. Henkilö, joka myy sinulle tai antaa sinulle neuvoja tästä tuotteesta, saattaa veloittaa sinulta muita kustannuksia. Jos näin on,
tämä henkilö antaa sinulle tietoja näistä kustannuksista ja näyttää kaikkien kustannusten vaikutuksen sijoitukseesi ajan myötä.
Taulukko 1: Kustannukset ajan myötä
Varoitus: Tuotteella käydään kauppaa useilla eri valuutoilla, mutta alla olevat numerot lasketaan vain USD. Sijoittajan tulisi olla tietoinen tuotteeseen
liittyvästä valuuttariskistä.
Sijoitusskenaariot USD 10000

Jos vaihdat rahaksi 1 vuoden ja kuluttua

Kulut yhteensä

266.76

Vaikutus tuottoon (RIY) vuodessa

2.67%

Taulukko 2: Kustannusten koostumus
Seuraavassa taulukossa on esitetty:
Erityyppisten kustannusten vaikutus vuosittain mahdollisesti saamaasi sijoitusten tuottoon suositellun pitoajan päättyessä.
Eri kustannusluokkien merkitys.
Vaikutus kustannuksiin, jotka maksat sijoitusta tehtäessä.
Kertaluonteiset
kustannukset

Toistuvat
kustannukset

Satunnaiset
kustannukset

Merkintäkustannukset

0.37%*

Kustannusten vaikutus sisältyy jo hintaan. Tämä sisältää tuotteen
jakelukustannukset.

Poistumiskustannukset

0.37%*

Sijoituksen erääntymisen kustannusten vaikutus.

Salkun tapahtumakustannukset

0.00%

Tekemiemme osto- ja myyntikustannusten vaikutus tuotteen
kohdesijoituksiin.

Muut juoksevat kulut

2.50%

Suorituskykypalkkiot

0.00%

Investointiesi hallintaan vuosittain ottamiemme kustannusten
vaikutus.
Tuote on suunniteltu seuraamaan suoraan kohde-etuuksina olevia
omaisuuseriä ilman parempia tuloksia. Siten suorituskykymaksuja ei
ole.

Toteutetut edut

0.00%

Tällä tuotteella ei ole toteutettuja etuja.

* Vähittäissijoittajat, jotka ostavat tuotteen jälkimarkkinoilta, tekevät kaupan suoraan osallistuvan välittäjän kanssa tai pörssin kautta, joten tästä saattaa
aiheutua lisäkustannuksia. Kaupankäyntikulut ovat julkisesti saatavilla pörsseissä, joissa tuote on listattu, tai niitä voi pyytää verkkovälittäjiltä. Edellä
mainitut kertaluonteiset kustannukset ovat arvioita näistä kaupankäyntikustannuksista.Voit selvittää todelliset kustannukset välittäjältäsi, talousneuvojalta
tai myyntiyhtiöltä.

Kuinka kauan minun pitäisi säilyttää sitä ja voinko ottaa rahani ulos aikaisin?
Suositeltu pitoaika: 1 vuoden ja
Yksityissijoittajat voivat myydä tuotetta pörssissä muulloin kuin epätavallisen markkinatoiminnan tai teknisten häiriöiden sattuessa. Voit myös pyytää
tuotteen lunastamista liikkeellelaskijalta käteisenä liikkeellelaskuohjelman vuosipäivänä.

Kuinka voin valittaa?
Jos tuotteen ymmärtämisessä, kaupassa tai käsittelyssä ilmenee odottamattomia ongelmia, ota rohkeasti yhteyttä suoraan 21Sharesiin.
Postiosoite: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Sveitsi
Verkkosivusto: https://21shares.com/
Sähköposti: info@21shares.com
21Shares käsittelee pyyntösi ja antaa sinulle palautetta mahdollisimman pian.

Muut merkitykselliset tiedot
Meidän on toimitettava sinulle muita asiakirjoja, kuten tuotteen uusin tarjousesite, vuosi- ja puolivuotiskatsaukset. Tuotetta koskevat päivitetyt ja
täydentävät asiakirjat, erityisesti tarjousesite, lopulliset ehdot, liitteet ja tilinpäätökset julkaistaan yhtiön verkkosivustolla https://21shares.com/ir
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti. Suosittelemme, että luet nämä asiakirjat saadaksesi lisätietoja, erityisesti tuotteen rakenteesta ja tuotteeseen
sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

