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Produkt
Nazwa Produktu

21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL)

ISIN

CH0445689208

Bloomberg Ticker

HODL

Producent

21Shares AG

Właściwy organ

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

Dane kontaktowe

www.21shares.com

Te kluczowe informacje są aktualne na dzień 29/04/2021

Czym jest ten produkt?
Typ

Produkt ten jest produktem będącym przedmiotem obrotu giełdowego (wieczyste nieoprocentowane, w pełni
zabezpieczony instrument dłużny).

Cele

Produkt ten ma na celu śledzenie wyników ﬁnansowych największych natywnych aktywów oryginalnych
protokołów. Wyniki wyświetlane są w USD.

Docelowy inwestor

Produkt ten kierowany jest do instytucjonalnych oraz Szwajcarskich inwestorów indywidualnych, którzy
przygotowani są podejmować relatywnie wysokie ryzyko strat oryginalnego kapitału, aby uzyskać potencjalnie
wyższe zwroty, oraz którzy planują inwestować dalej przez przynajmniej 1 rok. Ma to na celu tworzyć część
portfelu inwestycji.

Zapadalność

Jest to produkt otwarty. Jednakże Producent zastrzega sobie prawo aby wypowiedzieć i zrealizować produkt, przy
wyłącznym uznaniu ze strony Producenta, a także, w pewnych sprecyzowanych przypadkach, a w każdym
przypadku bez wcześniejszej zgody ze strony inwestorów, poprzez publikację Wypowiedzenia (określającego Datę
Wykupu) zgodnie z Warunkami Ogólnymi.

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

2

na to że nie będziemy w stanie wypłacić kwoty.
3

4

5

Niskie ryzyko

6

7
Wysokie ryzyko

Zazwyczaj niższy zwrot

Zazwyczaj wyższy zwrot

Zaklasyﬁkowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co jest "najwyższą" klasą ryzyka.
Ocenia to potencjalne straty z przyszłych wyników na bardzo wysokim
poziomie, a złe warunki rynkowe mają duże prawdopodobieństwo wpłynąć
na możliwość otrzymania pozytywnych zwrotów z inwestycji.

Wskaźnik ryzyka zakłada zachowanie produktu przez 1 rok. Jeśli nie będziemy w stanie wypłacić Państwu należności, a kwoty należne
Faktyczne ryzyko może wahać się znacząco w przypadku po realizacji zabezpieczenia będą niewystarczające, mogą Państwo stracić
spieniężenia na wczesnym etapie, co wiąże się z potencjalnie całą inwestycję.
niższymi zwrotami.

Produkt ten nie bierze pod uwagę ochrony przed przyszłymi wynikami
Sumaryczny wskaźnik ryzyka ma na celu wykazać poziom ryzyka danego rynkowymi, więc mogą Państwo stracić część lub całość inwestycji.
produktu w porównaniu do innych produktów. Wykazuje jak możliwe jest że
produkt straci na wartości ze względu na ruchy na rynkach, lub ze względu

Scenariusze dotyczące wyników
Investycja 10 000 USD

1 rok

Scenariusz warunków skrajnych

Co można odzyskać po kosztach (Przeciętny roczny zwrot)

0 USD (-100%)

Scenariusz niekorzystny

Co można odzyskać po kosztach (Przeciętny roczny zwrot)

6511.3 USD (-34.89%)

Scenariusz umiarkowany

Co można odzyskać po kosztach (Przeciętny roczny zwrot)

24809.12 USD (148.09%)

Scenariusz korzystny

Co można odzyskać po kosztach (Przeciętny roczny zwrot)

92927.56 USD (829.28%)

Tabela ta wykazuje pieniądze jakie można odzyskać przez okres 1 roku (zalecany okres utrzymywania), w różnych scenariuszach, przyjmując inwestycję w
wysokości 10 000 (USD). Scenariusze te ilustrują potencjalne wyniki inwestycji. Można je porównywać ze scenariuszami dla innych produktów.
Przedstawione scenariusze są oszacowaniami przyszłych wyników, opartymi o dowody z przeszłych transakcji, odnośnie tego jak wartość danej inwestycji
może się wahać, i nie są one 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 kwoty. Pokazane liczby uwzględniają koszta samego produktu, mogą jednak nie uwzględniać wszystkich kosztów należnych doradcom czy
dystrybutorom.
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?
Mogą Państwo ponieść stratę ﬁnansową jeśli producent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Straty te mogą być częściowo zrekompensowane przez
kwoty należne Państwu, po realizacji zabezpieczeń. Proszę odnieść się do prospektu aby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie kroków jakie można
podjąć w przypadku braku zapłaty czy bankructwa. Nie ma programu rekompensat czy gwarancji, które mogłyby zrekompensować część lub całość strat.

Jakie są koszta?
Zmniejszenie Rentowności (RIY) wykazuje że jaki wpływ całkowite koszta poniesione przez Państwa będą miały na potencjalny zwrot z inwestycji. Całkowite
koszta uwzględniają jednorazowe, stałe oraz przypadkowe koszta. Kwoty tutaj wykazane są skumulowanymi kosztami samych produktów, w trzech różnych
okresach utrzymywania. Uwzględniają one potencjalne przedwczesne kary za zerwanie umowy. Zakłada się inwestycję w wysokości 10 000 (USD). Dane
wykazują przybliżone obliczenia i mogą ulec zmianom w przyszłości.
Tabela 1: : Koszty w czasie
Osoba sprzedająca lub doradzająca Państwu w kontekście tego produktu może obciążyć Państwo innymi kosztami. W takim wypadku, osoba ta przedstawi
informacje odnośnie tychże kosztów i wykaże wpływy jakie wszystkie koszta będą miały na Państwa inwestycję w czasie.
Inwestycja 10 000 (USD)

Spieniężenie po 1 roku

Całkowity koszt

576.99

Wpływ na zwrot (RIY) rocznie

5.77%

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

0.27%*

Produkt ten nie obarcza kosztami przy wejściu inwestycji.

Koszty wyjścia

0.27%*

Produkt ten nie obarcza kosztami przy wyjściu inwestycji.

Koszty
powtarzające się

Koszty Transakcji Portfelowych

0.10%

Inne koszty bieżące

2.50%

Wpływ corocznych kosztów zarządzania. Twoja inwestycja

Koszty
dodatkowe

Opłaty za wyniki

0.00%

Produkt ten nie obejmuje opłat za wyniki

Premie motywacyjne

0.00%

Produkt ten nie obejmuje udziałów w zyskach

Szacowany wpływ kosztów zakupu i sprzedaży aktywów bazowych dla
produktu

Jak długo powinienem utrzymywać i czy mogę spieniężyć wcześniej?
Zalecany okres utrzymywania: 1 rok
Produkt ten nie posiada minimalnego okresu utrzymywania. Możesz sprzedać swoje inwestycje produktu bez żadnych kar, każdego dnia kiedy SIX Swiss
Exchange jest otwarte. Aby zapoznać się z wykupem produktów według uznania inwestorów, przejdź do prospektu.

Jak mogę złożyć uwagę?
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. Te i inne dokumenty,
oraz informacje o innych produktach uzyskać można na stronie www.21shares.com lub pisząc email do producenta na adres info@21shares.com
Są to produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego, które nie kwaliﬁkują się jako jednostki w programie zbiorowego inwestowania, zgodnie ze
stosownymi przepisami Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes (CISA), ze zmianami, i nie są zgodnie z tym licenjonowane. Dlatego też
Produkty nie podlegają CISA, ani nie są nadzorowane czy zatwierdzane przez Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA (FINMA). W związku z
tym, Inwestorzy nie odnoszą korzyści płynących z konkretnej szczególnej ochrony inwestorów zapewnianej przez CISA.

