
 

 

SDĚLENÍ KLIČOVÝCH INFORMACÍ  
  

Účel 
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon s 
cílem pomoci Vám porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty. 
 

Produkt  
Produkt: 21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC) 

Előállító: 21Shares AG (the Issuer)  

ISIN CH0514065058  

Internetové stránky: https://21shares.com/  

Kapcsolatfelvétel: +41 44 260 86 60  

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

A kulcsinformációs dokumentum (KID) a 02 január 2023 állapot szerint pontos.   
 

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.  
 

O jaký produkt se jedná? 
 

Typ: 

Ez a termék a svájci jog szerint nem kamatozó kötvény, amelyet az Bitcoin (BTC) napi inverz teljesítményének való 
kitettség vagy az abban denominált egyéb eszközök teljes mértékben biztosítanak. E termék elsődlegesen a SIX Swiss 
Exchange-n jegyzett, de szerepelhet további tőzsdéken és multilaterális kereskedési rendszereken (MTF-eken). Ezek a 
termékek általában tőzsdén forgalmazott termékek (exchange traded products, ETP-k) néven ismertek. 

Doba trvání: E termékre nem vonatkozik semmilyen rögzített időtartam. 

Cíle: 

SBTC célja Bitcoin (BTC) (a mögöttes eszköz(ök)) napi inverz teljesítményének való kitettség biztosítása. 
A CryptoCompare (https://www.cryptocompare.com/) áradatait (USD-ban) használják a referenciaeszköz árának 
kiszámításához. Ez a termék naponta egyszer újra egyensúlyba kerül a napi hozam követése érdekében. A termék egy 
napnál hosszabb ideig történő tartása valószínűleg a referenciaindex hozamának -1-szeresétől eltérő hozamot 
eredményez az adott tartási időszak alatt. Ezt a különbséget, az úgynevezett „összevonó hatást” a termék napi 
újraegyensúlyozása okozza, és azt a hosszabb tartási időszakok felnagyítják. Az összevonás pozitív vagy negatív 
hatással lehet a termék hozamára, de általában negatív hatással jár, minél magasabb a referenciaérték volatilitása. Az 
értékpapírokat kizárólag közvetlenül a jogosult résztvevők (amelyek általában szabályozott pénzügyi intézmények) 
részére bocsátják ki USD átadása ellenében. Az értékpapírokhoz kapcsolódó valamennyi eszközt a befektetők nevében 
eljáró biztosítéki ügynöknek nyújtott zálogjog biztosítja.A lakossági befektetők várhatóan a másodlagos piacokon, a 
szokásos tőzsdéken vásárolnak és adnak el értékpapírokat. Ön a termék visszaváltását is kérheti a kibocsátótól 
készpénzre a kibocsátási program évfordulóján. 

Célzott befektető: 

Ez a termék összetett termék, és kizárólag olyan tájékozott lakossági befektetők számára készült, akik (i) képesek 
elviselni a tőkeveszteséget, nem törekszenek a tőke megőrzésére, és nem keresnek tőkegaranciát; (ii) a hasonló 
termékekbe és pénzügyi piacokra történő befektetések terén szerzett konkrét ismeretekkel és tapasztalattal 
rendelkeznek; (iii) olyan terméket keresnek, amely a mögöttes eszköz(ök)nek való kitettséget kínál, és befektetési 
horizontja megfelel az alább megadott ajánlott tartási időnek; és (iv) tudatában vannak annak, hogy a termék értéke az 
ingadozó mögöttes eszköz miatt jelentősen változhat, és ezért elegendő idővel rendelkeznek a befektetés aktív 
megfigyelésére és kezelésére. 

 

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? 
 

Ukazatel rizik 
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Nižší riziko Vyšší riziko 

 
Ukazatel rizik předpokládá, že si produkt ponecháte po dobu 
0,00273973Roky. A tényleges kockázat jelentősen eltérhet, ha 
Ön egy ennél korábbi időpontban értékesíti a terméket, ebben 
az esetben előfordulhat, hogy Ön kevesebb pénzt kap vissza.  

Előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes a terméket rövid időn belül eladni, 
vagy csak olyan áron lesz képes eladni a terméket, amely jelentősen 
alacsonyabb annál az összegnél, amelyet Ön kapni fog. 

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve 
srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde 
o peníze kvůli pohybům na trzích nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit. 

Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizik. Ez a 
jövőbeli teljesítményből eredő potenciális veszteségeket nagyon magas 

szintre sorolja, és a rossz piaci feltételek igen valószínű, hogy hatással 
lesznek azon képességünkre hogy kifizessük Önt 

Felhívjuk figyelmét az árfolyamkockázatra. A kifizetéseket egy másik 
pénznemben kapja, így az Ön által kapott végleges hozam a két pénznem 
közötti átváltási árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fenti mutató nem veszi 
figyelembe. 

Az összefoglaló kockázati mutatóban nem szereplő lényeges kockázatok a 
következők: a kriptoeszközök jogi helyzetére és szabályozására vonatkozó 
konszenzus hiánya, valamint a kialakulóban lévő technológiával és 
kriptoprotokollokkal kapcsolatos kockázatok. 

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, 
takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny. 

Ha nem leszünk képesek arra, hogy kifizessük Önnek a tartozás összegét, és 
az Önnek fizetendő összegek a fedezet realizálását követően elégtelennek 
bizonyulnának, előfordulhat, hogy Ön a teljes befektetését elveszíti. 



 

 

Scénáře Výkonnosti 

Co z tohoto produktu získáte, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej s přesností předvídat. 
Uvedený nepříznivý, umírněný a příznivý scénář jsou příklady znázorňující nejhorší, průměrný a nejlepší výkonnost produktu / příslušného srovnávacího 
ukazatele za posledních 10 let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet velmi odlišně. 

Doporučená doba držení: 0.00273973 Rok 
Investice: 10 000 USD 

Scénáře 
Minimální: Minimální výnos není zaručen. Mohli byste přijít o část svých 
investic nebo o všechny. 

0.00273973 Rok 
(doporučená doba držení) 

Stresový scénář 
Co byste mohli získat zpět po odečtení 
nákladů 0 USD 

Százalékos hozam - 100 % 

Nepříznivý scénář 
Co byste mohli získat zpět po odečtení 
nákladů 0 USD 

Százalékos hozam - 100% 

Umírněný scénář 
Co byste mohli získat zpět po odečtení 
nákladů 10 000 USD 

Százalékos hozam 0,01% 

Příznivý scénář 
Co byste mohli získat zpět po odečtení 
nákladů 826470 600 USD 

Százalékos hozam 8264 605,97% 
 

A bemutatott számadatok magukba foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan 
költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely 
szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. 

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek. 

Nepříznivý: K tomuto typu scénáře došlo u investice mezi 2021 až 2021. 

Umírněný: K tomuto typu scénáře došlo u investice mez 2016 až 2016. 

Příznivý: K tomuto typu scénáře došlo u investice mez 2021 až 2021. 

 

Co se stane, když 21Shares AG není schopen uskutečnit výplatu? 
 

A Kibocsátó egy projekttársaság. Amennyiben az előállító nem teljesít, az általa fedezetül tartott eszközök értékesítésre kerülhetnek a befektető felé 
fennálló kötelezettségek teljesítésére, és az ebből származó készpénzbevétel a termékre irányadó kifizetési rangsor szerint kerül kifizetésre. 

Előfordulhat, hogy ezen bevételek nem elegendőek minden kötelezettség teljesítésére, és az értékpapírokkal kapcsolatos minden kifizetés 
teljesítésére. Ilyen körülmények között előfordulhat, hogy Ön nem tudja realizálni az értékpapírjai teljes értekét, és a befektetésén veszteséget 
szenved el. Nem áll rendelkezésre semmilyen befektetővédelmi rendszer vagy garanciarendszer, amely ellensúlyozhatná ezen veszteséget vagy 
ennek egy részét. 
 

S jakými náklady je investice spojena? 
 

A terméket Önnek értékesítő vagy arról Önnek tanácsot adó személy egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben az adott személy tájékoztatja 
Önt 
ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy az összes költség idővel milyen hatással lesz az Ön befektetésére. 
 

Náklady v čase 
 
 

A táblázatok bemutatják azokat az összegeket, amelyeket az Ön befektetéséből vonnak le a különböző típusú költségek fedezésére. Ezek az összegek 
attól függenek, hogy Ön mennyit fektet be, és mennyi ideig tartja a terméket. Az itt látható összegek egy például szolgáló befektetési összegen és az 
ajánlott tartási időszakhoz hasonló befektetési időszakon alapuló illusztrációk. Azt feltételeztük, hogy:  - A termék a mérsékelt forgatókönyv szerint 
teljesít. -   befektetett összeg 10 000 
 
 

 

Investice: 10 000 USD Pokud investici [ukončíte] po 0.00273973 Rok 

Náklady celkem 31 USD 

Dopad nákladů 0,31 % 
 

(*) Tento údaj uvádí, jak náklady každoročně za dobu držení snižují Váš výnos. Například ukazuje, že pokud investici ukončíte v doporučené době držení, 
bude Váš předpokládaný průměrný roční výnos činit ,31 % před odečtením nákladů a ,00 % po odečtení nákladů. 
 



 

 

Skladba nákladů 

 

Jednorázové náklady při vstupu nebo výstupu 
Pokud investici [ukončíte] po 1 

Rok 

Náklady na vstup 
Azon összeg 0,15%-a, amelyet Ön fizet a befektetésbe való belépéskor. Erre a 
termékre nem számítunk fel belépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy 
számíthat fel díjat Önnek*.  

 15 USD 

Náklady na výstup 
Az Ön befektetésének 0,15%-a, mielőtt azt kifizetnék Önnek. Erre a termékre nem 
számítunk fel kilépési díjat, de a terméket Önnek értékesítő személy számíthat fel 
díjat Önnek*. 

 15 USD 

Průběžné náklady  

Poplatky za vedení a jiné 
správní nebo provozní náklady 

Az Ön éves befektetése értékének 2,50%-a az Ön befektetésének kezeléséért. Ez 
egy becslés, amely az elmúlt év tényleges költségein alapul. 1 USD 

Transakční náklady 
0,00% hodnoty Vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů vzniklých při nákupu 
a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v 
závislosti na nakupovaném a prodávaném objemu.  

0 USD 

Vedlejší náklady za určitých podmínek  

Výkonnostního poplatky 
Skutečná částka se bude lišit v závislosti na výkonnosti Vaší investice. Výše uvedený 
odhad souhrnných nákladů zahrnuje průměr za posledních pět let.  0 USD  

 

 

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? 
 

Doporučená doba držení: 0.00273973 Rok  
 

Mivel azonban a mögöttes alap(ok) nagyon volatilis(ek), a befektetőknek folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a termék értékét, mivel a hirtelen 
értékváltozások gyakoriak és hirtelenek lesznek. A lakossági befektetők a terméket a tőzsdén értékesíthetik, kivéve szokatlan piaci aktivitás vagy 
technikai zavarok esetén. Ön a termék visszaváltását is kérheti a kibocsátótól készpénzre a kibocsátási program évfordulóján. 

 

Jakým způsobem mohu podat stížnost? 
Ha Ön nem professzionális befektető, kérjük, hogy kérdésével vagy panaszával az Ön pénzügyi tanácsadójához vagy eljáró brókeréhez forduljon. Ha Ön 
professzionális befektető, a termékkel, az 21Shares AG eljárásával és/vagy a termékre vonatkozó tájékoztatást adó személlyel kapcsolatos panaszát. 

Internetové stránky: https://21shares.com/  
E-mail: info@21shares.com  
Adresa: 21Shares AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland 
 

A 21Shares cég kezeli az Ön kérését, és a lehető leghamarabb válaszol Önnek. 
 

 

*A másodlagos piacon a terméket megvásárló lakossági befektetők közvetlenül a résztvevő brókerrel vagy tőzsdén keresztül kötnek ügyletet, ezért 
további költségek merülhetnek fel. A kereskedési költségek nyilvánosan elérhetők azokon tőzsdéken, amelyeken a terméket jegyzik, vagy online 
brókerektől igényelhetők. A fenti egyszeri költségek ezen kereskedési költségek becsült értékei. A tényleges költségekről brókerétől, pénzügyi 
tanácsadójától vagy értékesítési vállalatától tájékozódhat. 

 

A jelen dokumentum mellett kérjük, olvassa el a weboldalunkon található tájékoztatót is. 

 

A termék múltbeli teljesítménye megtalálható a kneippriips.com weboldalon vagy a következő linken érhető el: https://21shares.com/ir/notices/link1. 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a múltbeli teljesítmény nem utal a jövőbeli teljesítményre. Az nem nyújt garanciát a jövőben realizálható megtérülésre. 

 

A múltbeli teljesítmény az alap teljesítményét mutatja az elmúlt 1 év százalékos veszteségeként vagy nyereségeként évenkénti bontásban. 

A korábbi teljesítmény-forgatókönyvek számításai megtalálhatók a kneippriips.com oldalon vagy ezen a linken https://21shares.com/ir/previous-
performance-scenarios. 

A termékre, és különösen a tájékoztatóra, a végleges feltételekre, kiegészítésekre és pénzügyi beszámolókra vonatkozó frissített és további 
dokumentumok a társaság weboldalán (https://21shares.com/ir) kerülnek közzétételre a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

Javasoljuk, hogy további részletekért, különösen a termék szerkezetére és a termékbe való befektetéssel kapcsolatos kockázatokra vonatkozó 
tájékoztatókat figyelmesen olvassa el. 
 
 

Jiné relevantní informace 


