
 

 

AVAINTIETOASIAKIRJA  

 
 

Tarkoitus 

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta 

sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin. 
 

Tuote  

Tuote: 21Shares Terra Classic ETP (LUNA) 

Valmistaja: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH1145931015  

Verkkosivusto: https://21shares.com/  

Yhteystiedot: +41 44 260 86 60  

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

Document.  

  

Nämä avaintiedot ovat ajantasaisia 01 tammikuuta 2023.   
 

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.  

 

Mikä tämä tuote on? 
 

Tyyppi: 

Tämä tuote on Sveitsin lain mukainen koroton velkakirja, joka on täysin suojattu Terra Classic (LUNC) tai muiden siinä nimettyjen 

varojen omistuksella. Tämä tuote noteerataan ensisijaisesti SIX Swiss Exchange-pörssissä, mutta se voidaan noteerata muissakin 

pörsseissä ja MTF:issä. Näitä tuotteita kutsutaan yleensä pörssikauppatuotteiksi (ETP). 

Sijoitusaika: Tähän tuotteeseen ei sovelleta mitään määräaikaa. 

Tavoitteet: 

LUNA on suunniteltu tarjoamaan positio Terra Classic (LUNA) (kohde-etuuden/kohde-etuuksien) arvonkehitykselle. 

CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/) hintatietoja (USD) käytetään viitevarojen hinnan laskentaan. Arvopaperit 

lasketaan liikkeeseen vain valtuutetuille osallistujille (jotka ovat yleisesti säänneltyjä finanssilaitoksia) vastineeksi kohde-

etuudesta/kohde-etuuksista, jotka on louhittava tai hankittava määrätystä kryptovaluuttapörssien listasta. Kaikki arvopapereihin 

liittyvät varat turvataan sijoittajien puolesta toimivalle vakuusasiamiehelle tehtävällä panttauksella.Vähittäissijoittajien odotetaan 

ostavan ja myyvän arvopapereita jälkimarkkinoilla tavanomaisissa pörsseissä. Voit myös pyytää liikkeeseenlaskijalta tuotteen 

lunastusta käteiseksi liikkeeseenlaskuohjelman vuosipäivänä. 

Tarkoitettu yksityissijoittaja: 

Tämä tuote on monimutkainen tuote, ja se on tarkoitettu vain asiantunteville vähittäissijoittajille, jotka (i) kestävät pääoman 

menetyksen, eivät pyri säilyttämään pääomaa ja eivät etsi pääomatakausta, (ii) joilla on erityistietämystä ja -kokemusta 

samankaltaisiin tuotteisiin ja rahoitusmarkkinoihin sijoittamisesta, (iii) jotka etsivät tuotetta, joka tarjoaa sijoitusta kohde-

etuuteen/kohde-etuuksiin ja joiden sijoitushorisontti on alla ilmoitetun suositellun pitoajan mukainen ja (iv) jotka ovat tietoisia siitä, 

että tuotteen arvo voi muuttua merkittävästi volatiilisen kohde-etuuden vuoksi, ja tämän vuoksi sijoittajalla on riittävästi aikaa valvoa 

ja hallita sijoitusta aktiivisesti. 

 

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 
 

Riski-indikaattori 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Vähäinen riski Suuri riski 

 

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta 

1Vuosi. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos vaihdat 

rahaksi varhaisessa vaiheessa ja saatat saada takaisin vähemmän.  

Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai saatat joutua 

myymään sen hintaan, joka on huomattavasti pienempi kuin palautettava 

summa. 

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. 

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 7, joka on korkein 

riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan erittäin korkealle tasolle, ja 

heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti kehittäjän [X:n] 

kykyyn maksaa sijoittajalle 

Ota valuuttariski huomioon. Jos ostat ja vaihdat tuotetta muussa valuutassa kuin USD, 
lopullinen tuotto riippuu kyseisen valuutan ja USD:n välisestä valuuttakurssista 
kyseisellä hetkellä. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa. 

Olennaisia riskejä, joita ei ole sisällytetty yhteenvetoriski-indikaattoriin, ovat 
konsensuksen puuttuminen kryptovarojen oikeudellisesta tilasta ja sääntelystä sekä 
kehittyvään teknologiaan ja kryptoprotokolliin liittyvät riskit. 

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä 
tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa. 

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



 

 

Tuottonäkymät 

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. 

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen / sopivan vertailuarvon huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa 

viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa. 

Suositeltu sijoitusaika: 01 Vuosi 

Sijoitus: 10 000 USD 

Näkymät 

Vähintään: Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää 

sijoituksensa kokonaan tai osittain. 

01 Vuosi 

(suositeltu sijoitusaika) 

Stressinäkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 

jälkeen 
0 USD 

Voittoprosentti - 100 % 

Epäsuotuisa näkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 

jälkeen 
0 USD 

Voittoprosentti - 100% 

Kohtuullinen näkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 

jälkeen 
19 600 USD 

Voittoprosentti 96,05% 

Suotuisa näkymä 

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen 

jälkeen 
957 240 USD 

Voittoprosentti 9 472,39% 
 

Esitetyt luvut sisältävät itse tuotteen kaikki kustannukset, mutta eivät välttämättä sisällä kaikkia kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jakelijallesi, eikä 

mahdollisia osto- tai tarjouseroja. Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista verotilannettasi, mikä voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin. 

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa. 

Epäsuotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2021 ja 2022. 

Kohtuullinen näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2015 ja 2016. 

Suotuisa näkymä: Tämäntyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä 2012 ja 2013. 

 

Mitä tapahtuu, jos 21Shares AG on maksukyvytön? 
 

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. 

 

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 

 

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. 
 

Ajan myötä kertyvät kulut 
 
 

Taulukoissa esitetään summat, jotka otetaan sijoituksestasi kattamaan erityyppisiä kustannuksia. Nämä summat riippuvat siitä, kuinka paljon sijoitat ja kuinka kauan 

pidät tuotteen. Tässä esitetyt summat ovat havainnollistustarkoituksissa esitettyjä, ja ne perustuvat esimerkkisijoitusmäärään ja suositeltua pitoaikaa vastaavaan 

sijoitusjaksoon. Olemme olettaneet, että  - Tuotteen arvonkehitys seuraa maltillista skenaariota, kuten esitetty. -  10 000 sijoitetaan 
 
 

 

Sijoitus: 10 000 USD Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 01 Vuosi 

Kokonaiskulut 277 USD 

Kulujen vaikutus 2,77 % 

 

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sijoitusaikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sijoittaja irtautuu suositeltuna sijoitusaikana, 

sijoittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 2,77 prosenttia ennen kuluja ja ,00 prosenttia kulujen jälkeen. 

 



 

 

Kulujen rakenne 

 

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä 
Jos sijoittaja irtautuu jälkeen 1 

Vuosi 

Osallistumiskulut 
0,10% summasta, jonka sijoittaja maksaa tämän sijoituksen tekemisen yhteydessä. Emme 

veloita liittymismaksua tästä tuotteesta, mutta tuotetta myyvä henkilö saattaa tehdä niin*.  
 10 USD 

Irtautumiskulut 
0,10% prosenttia sijoituksesta ennen sen maksamista sijoittajalle. Emme veloita 

poistumismaksua tästä tuotteesta, mutta tuotetta myyvä henkilö saattaa tehdä niin*. 
 10 USD 

Jatkuvaluonteiset kulut  

Hallinnolliset maksut ja muut 

hallinto- tai toimintakulut 

2,50% sijoituksesi arvosta vuodessa sijoituksesi hallintaan. Tämä on arvio, joka perustuu 

viime vuoden todellisiin kustannuksiin. 
257 USD 

Liiketoimikulut 

0,00% sijoituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen 

kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, 

kuinka paljon ostamme ja myymme.  

0 USD 

Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut  

Tulosperusteiset palkkiot 
Todellinen summa vaihtelee sen mukaan, kuinka hyvin sijoitus tuottaa. Edellä esitetty 

kokonaiskuluarvio sisältää viiden viime vuoden keskiarvon. 
 0 USD  

 

 

Miten pitkäsi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa? 
 

Suositeltu sijoitusaika: 1 Vuosi  
 

Koska kohde-etuus on / kohde-etuudet ovat kuitenkin hyvin volatiileja, sijoittajien tulee seurata tuotteen arvoa jatkuvasti, sillä äkillisiä arvonmuutoksia esiintyy usein ja 

äkillisesti. Vähittäissijoittajat voivat myydä tuotetta pörssissä lukuun ottamatta epätavallista markkina-aktiviteettia tai teknisiä häiriötilanteita. Voit myös pyytää 

liikkeeseenlaskijalta tuotteen lunastusta käteiseksi liikkeeseenlaskuohjelman vuosipäivänä. 

 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 

Jos tuotteen ymmärtämisessä, kaupassa tai käsittelyssä ilmenee odottamattomia ongelmia, ota rohkeasti yhteyttä suoraan 21Sharesiin. 

Verkkosivusto: https://21shares.com/  

Sähköposti: info@21shares.com  

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

21Shares käsittelee pyyntösi ja antaa sinulle palautetta mahdollisimman pian. 

 

 

*Vähittäissijoittajat, jotka ostavat tuotteen jälkimarkkinoilta, sopivat kaupoista suoraan osallistuvan välittäjän kanssa tai pörssin kautta, joten tästä voi aiheutua 

lisäkustannuksia. Kaupankäyntikulut ovat julkisesti saatavilla pörsseistä, joissa tuote on noteerattu, tai niitä voidaan pyytää verkkovälittäjiltä. Yllä olevat kertaluontoiset 

kustannukset ovat arvioita näistä kaupankäyntikuluista. Voit selvittää todelliset kustannukset välittäjältäsi, rahoitusneuvojaltasi tai myyntiyhtiöltäsi. 

 

Lue tämän asiakirjan ohella verkkosivustoltamme oleva esite. 

 

Tämän tuotteen aiempi arvonkehitys on nähtävillä osoitteessa kneippriips.com tai tässä linkissä https://21shares.com/ir/past-performance. 

 

Huomaa, että aiempi arvonkehitys ei ole osoitus tulevasta arvonkehityksestä. Sen perusteella ei voi antaa takuita voitoista, jotka saat tulevaisuudessa. 

 

Aiempi arvonkehitys ilmaisee rahaston arvonkehityksen prosenttitappiona tai -voittona vuodessa viimeisten 0 vuoden aikana. 

Aiemmat suorituskykyskenaariolaskelmat löytyvät osoitteesta kneippriips.com tai tästä linkistä https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios. 

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. 

 
 

Muut olennaiset tiedot 


