
Какво представлява този продукт?

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Тип:

Цели:

Предполагаем инвеститор:

Падеж:

Индикатор на риска

Този продукт е продукт, търгуван на борса (безлихвен, вечен, напълно обезпечен дългов 

инструмент).

Индикаторът на риска предполага, че съхранявате продукта 2 

години. Действителният риск може да варира значително, ако 

осребрите на ранен етап и може да си възвърнете по-малко.

Обобщеният показател на риска е ориентир за нивото на риск 

на този продукт в сравнение с други продукти. Това показва 

колко е вероятно

 

продуктът да загуби пари поради движение на пазарите или 

пазарни събития или защото не сме в състояние да ви платим. 

Класифицирахме този продукт като 7 от 7, което е „най-високият“ 

клас на риск. Той оценява потенциалните загуби от бъдещи 

резултати на много високо ниво, а лошите пазарни условия е много 

вероятно да повлияят на възможността да получите положителна 

възвръщаемост на инвестицията си.

Ако не сме в състояние да ви изплатим дължимото и сумите, 

дължими към вас след реализиране на обезпечението, са 

недостатъчни, можете да загубите цялата си инвестиция.

Този продукт не включва никаква защита от бъдещи пазарни 

резултати, така че можете да загубите инвестициите си изцяло или 

частично.

Емитираните продукти, търгувани на борсата, са ценни книжа, които не са свързани с акции, 

възпроизвеждащи активно управлявана инвестиционна стратегия за цифрови активи, намалена 

с компонент на такса. Те не носят лихва и не са защитени от главница. Стойността на 

продуктите, търгувани на борса, ще зависи от ефективността на активно управляваното 

портфолио от цифрови активи. Резултатите са деноминирани в швейцарски франкове (CHF)

Този продукт е предназначен за инвеститори на дребно и институции в Швейцария и Европа 

(избрани страни за търговия на дребно), които са готови да поемат относително високо ниво на 

риск от загуба на първоначалния си капитал, за да получат по-висока потенциална 

възвръщаемост и които планират да запазят инвестицията поне 2 години. Той е проектиран да 

формира част от портфейл от инвестиции и не се препоръчва инвеститорите да инвестират в 

този продукт повече от това, което са готови да загубят изцяло.

Този продукт е с отворен край. Емитентът обаче си запазва правото да прекрати и изкупи 

продукта, по собствено усмотрение на Емитента, както и в определени конкретни случаи, във 

всеки отделен случай от които без никакво по-нататъшно предварително съгласие на 

инвеститорите, чрез публикуване на известие за прекратяване (с посочване на датата на 

обратно изкупуване) в съответствие с Общите условия.

Основен информационен документ

Име на продукта:
Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN):
Емитент:
Компетентен орган:
Данни за контакт:

Тази ключова информация е точна към 14.02.2020 г

На път сте да закупите продукт, който не е прост и може да е труден за разбиране.

Биткойн Кепитъл Актив ЕТП

CH0548689600

Биткойн Кепитъл АГ

Швейцарска борса SIX

www.ficas.com

Обозначение:
Valor №:
Обозначение в Yahoo:
Обозначение в Bloomberg:

BTCA

54868960

BTCA.SW

BTCA.SW

Product

1 2 3 4 5 6 7

По-нисък риск По-висок риск

Настоящият документ ви представя основната информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. Информацията се изисква по 
закон, за да ви помогне да разберете същността, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт и да ви помогне да го 
сравните с други продукти.



Какво се случва, ако Биткойн Капитал АГ не е в състояние да осъществи плащане?

Тази таблица показва парите, които бихте могли да получите обратно през следващите 2 години (препоръчителен период на 

държане), при различни сценарии, при условие че инвестирате 10 000 швейцарски франка. Показаните сценарии илюстрират какви 

резултати може да има вашата инвестиция. Можете да ги сравните със сценариите на други продукти. Представените сценарии са 

оценка на бъдещите резултати въз основа на доказателства от миналото за това как варира стойността на тази инвестиция и не са 

точен показател. Това, което получавате, ще варира в зависимост от това как се представя пазарът и колко дълго задържате 

инвестицията. Сценарият при ситуация на стрес показва какво може да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства и не 

отчита ситуацията, в която не сме в състояние да ви платим. Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт, но може 

да не включват всички разходи, които плащате на вашия консултант или дистрибутор.

Цифрите не отчитат вашето лично данъчно положение, което също може да повлияе на това колко ще получите обратно.

Може да се сблъскате с финансова загуба, ако Емитентът не изпълни задълженията си. Тази загуба може да бъде компенсирана 

частично от сумите, дължими към вас след реализиране на обезпечението. Вижте проспекта за допълнителна информация относно 

стъпките, които трябва да се предприемат в случай на неплащане или фалит.

Няма въведена схема за обезщетение или гаранция, която да компенсира изцяло или каквато и да е част от тази загуба.

Инвестиция 10’000 швейцарски франка

Сценарий при ситуация на стрес

2 години

Сценарии за резултатите

Какво може да получите обратно след разходи
Средна възвръщаемост всяка година

Какво може да получите обратно след разходи
Средна възвръщаемост всяка година

Какво може да получите обратно след разходи
Средна възвръщаемост всяка година

Неблагоприятен сценарий

Благоприятен сценарий

Умерен сценарий

Моля, обърнете внимание, че таксите за управление и изпълнение вече са включени в нетната стойност на активите/пазарната цена.

Таблицата по-долу показва:

      Въздействието всяка година от различните видове разходи върху възвръщаемостта на инвестицията, която може да получите в   

края на препоръчания период на държане.

      Значението на различните категории разходи.

Състав на разходите

Входни разходи

Еднократни
разходи

0.00 %

0.00 %
Разходи

за излизане

Въздействие на разходите, които плащате при 
въвеждане на вашата инвестиция. [Това е 
най-голямата сума, която ще платите и бихте могли да 
платите по-малко].

Въздействието на разходите за излизане върху 
вашата инвестиция, когато тя достигне падежа.

Портфейлни
транзакционни

разходи
Повтарящи
се разходи

0.1 - 0.4%

2 %
Разходи

за управление

Такси
за изпълнение

Случайни
разходи

 20 %  

0.00 %Натрупана лихва

Въздействие на разходите, свързани с покупката и 
продажбата от наша страна на основните 
инвестиции за продукта.

Въздействие на разходите, които поемаме всяка 
година за управление на вашите инвестиции.

Такса за изпълнение се получава, когато 
портфолиото надвишава най-високата достигната 
стойност на активите. Най-високата достигната 
стойност ще бъде фиксирана.

Този продукт няма натрупани лихви.

Какво може да получите обратно след разходи
Средна възвръщаемост всяка година

-100%

0

34’000 

88’000
+780 %

+240%

8’000

-20%



Колко време да ги държа и мога ли да извадя парите си по-рано?

Този продукт няма изискван минимален период на държане. Можете да продадете инвестицията си в продукта, без санкция, във всеки 

ден, в който Швейцарската борса SIX или борсата BX Swiss са отворени за търговия. За обратно изкупуване на продукти по избор на 

инвеститорите вижте проспекта.

От нас се изисква да ви предоставим допълнителна документация, като най-новия проспект на продукта, годишни и полугодишни 

отчети. Тези и други документи и друга информация за продукта са достъпни онлайн на адрес www.bitcoincapital.com или чрез 

изпращане на имейл до емитента на info@bitcoincapital.com. 

Продуктите са борсово търгувани продукти, които не се квалифицират като единици на колективна инвестиционна схема съгласно 

съответните разпоредби на Швейцарския федерален закон за схемите за колективни инвестиции (CISA), с последните изменения, и не 

са лицензирани по силата на същия. Следователно Продуктите не се управляват от CISA, нито се контролират или одобряват от 

Швейцарския орган за надзор на финансовия пазар (FINMA). Съответно инвеститорите нямат предимството на специфичната защита 

на инвеститорите, предоставена съгласно CISA.

Ако не сте професионален инвеститор, трябва да отправяте всякакви въпроси или оплаквания към вашия финансов консултант или 

вашия изпълняващ брокер.

Ако сте професионален инвеститор, оплаквания относно продукта, поведението на Биткойн Кепитъл АГ и/или лицето, което 

осъществява консултации за или продава продукта:

Как мога да се оплача?

Друга приложима информация

можете да регистрирате оплакването си, като изпратите имейл на Емитента на адрес info@ficas.com 

можете да изпратите оплакването си в писмена форма до Емитента на адрес ул. Губел [Gubelstrasse] 24, 6300 Цуг, Швейцария.

Швейцария ficas.com

+41 41 710 04 54 Ул. Губел [Gubelstrasse] 24, 6300 Цуг, 

info@ficas.com

Препоръчителен период на държане: 2 години

(1 )

(2)


