Dokument s kľúčovými informáciami

Produkt
Názov produktu

21Shares Short Bitcoin ETP (SBTC)

ISIN

CH0514065058

Skratka pre Bloomberg

SBTC

Tvorca

21Shares AG

Príslušný orgán

V súvislosti s dokumentom s kľúčovými informáciami neexistuje žiadny príslušný orgán.

Kontaktné údaje

www.21shares.com

Tieto kľúčové informácie sú presné k 29/04/2021

O aký produkt ide?
Typ

Produkt je obchodovaný na burze (bezúročný, večný, plne zabezpečený dlhový nástroj).

Ciele

Tento produkt je určený pre investorov na získanie „krátkej“ expozície voči celkovej návratnosti investície
sledovaním vývoja výkonnosti Bitcoinu. Tento produkt bol vytvorený pre investorov na získanie zápornej alebo
inverznej expozície voči celkovému výnosu z bitcoinu. Výnos z produktu za dlhšie obdobia ako jeden deň nie je
rovnaký ako celkový výnos z výkonnosti vynásobený faktorom mínus jeden, pretože tento faktor sa vynuluje každý
deň. Tým sa vytvára tzv. efekt zloženého úročenia, t. j. čím volatilnejšia je výkonnosť bitcoinu, tým viac sa bude
líšiť od výkonnosti celkového výnosu za určité obdobie.

Vhodný investor

Tento produkt je určený informovaným (švajčiarskym) retailovým a kvaliﬁkovaným investorom, ktorí (i) sú
pripravení znášať vysoké riziko a stratu svojho pôvodného kapitálu s cieľom získať vyšší potenciálny výnos, (ii)
majú konkrétne znalosti alebo skúsenosti s investovaním do podobných produktov a na ﬁnančných trhoch, (iii)
majú záujem o produkt s krátkou expozíciu voči výkonnosti podkladových aktív a ich investičný horizont
zodpovedá nižšie uvedenému odporúčanému obdobiu držby.

Splatnosť

Produkt je síce otvorený, no jeho tvorca si vyhradzuje právo zrušiť a vyplatiť produkt podľa svojho uváženia a v
určitých prípadoch bez predchádzajúceho súhlasu investorov vydaním oznámenia o zrušení produktu, v ktorom
sa uvádza aj dátum vyplatenia, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?
Ukazovateľ rizika
1

2

3

Nízke riziko
Spravidla nižší výnos

4

5

6

7

Vysoké riziko
Spravidla vyšší výnos

Tento produkt sme klasiﬁkovali ako 7 zo 7, čo predstavuje najvyššiu rizikovú
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.
Ak nemôžeme splácať svoje dlžoby a splatné sumy po vyplatení záruky nie
sú dostatočné, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.

Pri ukazovateli rizika sa predpokladá obdobie držby
produktu 1 deň. V prípade, ak produkt vyplatíte predčasne, Produkt je učený len investorom, ktorí sú si vedomí rizík súvisiacich s
skutočné riziko sa môže výrazne líšiť a výnos môže byť nižší. investíciou do produktu s krátkou expozíciou.

Ukazovateľ súhrnného rizika je príručkou k úrovni rizika tohto Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v budúcnosti,
môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je
pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze z dôvodu pohybov na trhoch
alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť.

Scenáre výkonnosti
Investícia 10 000 USD

1 deň

Stresový scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Percentuálny podiel návratnosti)

6910.02 USD (-30.9%)

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Percentuálny podiel návratnosti)

9762.37 USD (-2.38%)

Neutrálny scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Percentuálny podiel návratnosti)

9828.75 USD (-1.71%)

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli dostať späť po zaplatení nákladov (Percentuálny podiel návratnosti)

10092.64 USD (0.93%)

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť v odporúčanom období
držby (1 deň), 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.

Čo sa stane, ak 21Shares AG nebude schopná vyplácať?
V dôsledku zlyhania tvorcu plniť svoje záväzky môžete čeliť ﬁnančnej strate, ktorú možno čiastočne kompenzovať vyplatením splatnej sumy po uplatnení
záruky. Ďalšie informácie o postupe v prípade nevyplatenia alebo úpadku sú uvedené v prospekte. 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.
Tabuľka 1: Náklady v priebehu času
Predajca, ktorý vám predáva alebo odporúča tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto
nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky náklady na vašu investíciu za určitý čas.
Investícia 10 000 (USD)

Vyplatenie po 1 dni

Celkové náklady

76.78

Vplyv na výnos (RIY)

0.77%

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.
Jednorazové
náklady

Vstupné náklady

0.38%*

Tento produkt nemá žiadne vstupné poplatky

Výstupné náklady

0.38%*

Tento produkt nemá žiadne výstupné poplatky

Opakujúce sa
náklady

Transakčné náklady portfólia

0.10%

Odhadovaný vplyv nákladov na kúpu a predaj podkladových aktív
produktu

Ostatné priebežné náklady

8.5%

Vplyv našich každoročných nákladov na správu vašich investícií

Výkonnostné poplatky

0.00%

Produkt nemá žiadne výkonnostné poplatky

Podiely na zisku

0.00%

Produkt nemá žiadne podiely na zisku

Vedľajšie náklady

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe?
Odporúčané obdobie držby: 1 deň
Tento produkt nemá žiadne odporúčané minimálne obdobie držby. Svoju investíciu do produktu môžete predať bez sankcie kedykoľvek, keď je švajčiarska
burza SIX otvorená. Viac informácií o vyplatení produktov na žiadosť investora je uvedených v prospekte.

Ako sa môžem sťažovať?
Ak nie ste profesionálny investor, s otázkami alebo sťažnosťami by ste sa mali obrátiť na svojho ﬁnančného poradcu alebo makléra.
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.

Ďalšie relevantné informácie
Sme povinní poskytnúť vám ďalšiu dokumentáciu, ako napr. najnovší prospekt produktu, výročné a polročné správy. Tieto a iné dokumenty a informácie o
produkte sú dostupné na webovej stránke www.21shares.com alebo vám ich tvorca poskytne na e-mailovej adrese info@21shares.com
Produkty sú obchodované na burze a nepovažujú sa za subjekty kolektívneho investovania v zmysle príslušných ustanovení Federálneho zákona o
kolektívnom investovaní (CISA) v znení neskorších predpisov Švajčiarskej konfederácie a nemajú udelenú licenciu v zmysle tohto zákona. Produkty sa preto
neriadia zákonom CISA a nie sú schválené Finančným dozorným úradom Švajčiarska (FINMA), ktorý nevykonáva dohľad. Investori obdobne nemajú nárok
na špeciálnu ochranu investora poskytovanú podľa tohto zákona.

