Ovaj dokument sadrži ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije s u propisane
zakonom kako bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitaka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam
pomogle da ga usporedite s drugim proizvodima.

Dokument s ključnim informacijama
Proizvod
Naziv proizvoda:
Isin:
Izdavatelj:
Nadležno tijelo:
Kontaktni podaci:

15 FiCAS Active Crypto ETP
CH0548689600
Bitcoin Capital AG
SIX Swiss Exchange
www.ficas.com

Burzovna oznaka (ticker):
Valor broj:
Yahoo Ticker:
Bloomberg Ticker:

BTCA
54868960
BTCA.SW
BTCA.SW
Ove ključne informacije točne su na dan 14.02.2021

Spremate se kupiti proizvod koji nije jednostavan i koji je možda teško razumjeti.

Kakav je ovo proizvod?
Vrsta:

Ovo je proizvod kojim se trguje na burzi (potpuno kolateraliziran perpetualni nekamatonosni dužnički
instrument).

Ciljevi:

Izdani ETP-ovi su vrijednosni papiri vezani na nevlasničke vrijednosne papire, koji repliciraju aktivno
upravljanu strategiju ulaganja u digitalnu imovinu umanjenu za komponentu naknade. Oni ne nose
kamatu i glavnica nije zaštićena. Vrijednost ETP-ova ovisit će o uspješnosti aktivno upravljanog
portfelja digitalne imovine. Rezultati se iskazuju u švicarskim francima (CHF)

Ciljani ulagatelj:

Ovaj je proizvod namijenjen malim i institucionalnim ulagateljima u Švicarskoj i Europi (odabrane
zemlje za male ulagatelje) koji su spremni preuzeti relativno visoku razinu rizika gubitka izvornog
kapitala kako bi ostvarili veći potencijalni povrat i koji planiraju držati ulaganje najmanje 2 godine.
Proizvod će činiti dio portfelja ulaganja i ne preporučuje se da ulagatelji ulože u ovaj proizvod više
o onoga što su spremni u cijelosti izgubiti.

Dospijeće:

Ovo je proizvod otvorenog tipa. Međutim, izdavatelj pridržava pravo ukinuti i otkupiti proizvod, po
vlastitom nahođenju izdavatelja kao i u određenim posebnim slučajevima, u svakom slučaju bez
ikakvog daljnjeg prethodnog pristanka ulagatelja, objavom Obavijesti o prestanku (navodeći datum
otkupa) u skladu s Općim uvjetima.

Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat?
Pokazatelj rizika

događaja na tržištima ili zbog toga što vam nećemo moći platiti.
Ovaj smo proizvod klasificirali kao 7 od 7, što je najviša razina
rizika. Time se potencijalni gubici od buduće uspješnosti
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Niži rizik
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Viši rizik

Pretpostavka je pokazatelja rizika da ćete proizvod držati 2
godine. Stvaran rizik može se znatno razlikovati ako proizvod
unovčite u ranoj fazi i povrat može biti manji.
Zbirni pokazatelj rizika služi kao smjernica za razinu rizika
ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. Pokazuje
koja je vjerojatnost novčanog gubitka zbog kretanja ili

svrstavaju u vrlo visoku kategoriju i nepovoljni uvjeti na tržištu
vrlo će vjerojatno utjecati na mogućnost da ostvarite pozitivan
povrat od svog ulaganja.
Ako vam ne budemo u mogućnosti isplatiti ono što vam
dugujemo, a iznosi koji vam se trebaju isplatiti nakon
unovčavanja kolaterala ne budu dovoljni, mogli biste izgubiti
svoje cjelokupno ulaganje.
Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od buduće uspješnosti
na tržištu tako da biste mogli izgubiti svoje ulaganje djelomično
ili u cijelosti.

Scenariji uspješnosti
Ulaganje 10'000 CHF

2 godine

Scenarij u uvjetima
stresa

Iznos koji biste mogli dobiti po
odbitku troškova
Prosječni povrat svake godine

Nepovoljni scenarij

Iznos koji biste mogli dobiti po
odbitku troškova
Prosječni povrat svake godine

8’000

Umjereni scenarij

Iznos koji biste mogli dobiti po
odbitku troškova
Prosječni povrat svake godine

34’000

Povoljni scenarij

Iznos koji biste mogli dobiti po
odbitku troškova
Prosječni povrat svake godine

88’000
+780 %

0
-100%

-20%

+240%

Ova tablica prikazuje iznos koji biste mogli dobiti tijekom sljedeće 2 godine (preporučeno razdoblje držanja) u različitim scenarijima, pod
pretpostavkom da uložite 10.000 CHF. Prikazani scenariji ilustracija su moguće uspješnosti vašeg ulaganja. Možete ih usporediti sa
scenarijima za druge proizvode. Prikazani scenariji procjena su buduće uspješnosti na temelju prošlih dokaza o tome kako vrijednost ovog
ulaganja varira te nisu točan pokazatelj. Iznosi koji dobivate mijenjat će se ovisno o uspješnosti tržišta i razdoblju držanja ovog ulaganja.
Scenarij u uvjetima stresa pokazuje iznos koji biste mogli dobiti u ekstremnim tržišnim uvjetima te ne uzima u obzir situacije u vam ne
bismo bili u mogućnosti platiti. Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda, ali ne uključuju nužno sve troškove koje plaćate
svojem savjetniku ili distributeru.
Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, koja može utjecati na iznos koji dobivate natrag.

Što se događa ako Bitcoin Capital AG nije u mogućnosti izvršiti isplatu?
Možete pretrpjeti financijski gubitak ako izdavatelj ne ispuni svoje obveze. Taj gubitak može biti djelomično nadoknađen iznosima koji vam
se trebaju isplatiti nakon unovčenja kolaterala. Za dodatne informacije o koracima koje treba poduzeti u slučaju neplaćanja ili stečaja
pogledajte prospekt.
Ne postoji sustav kompenzacije ili jamstva koji bi mogao nadoknaditi ovaj gubitak u cijelosti ili djelomično.

Sastav troškova
U tablici u nastavku prikazano je sljedeće:
učinak koji svake godine imaju različite vrste troškova na povrat od ulaganja koji možete dobiti na kraju preporučenog razdoblja držanja;
značenje različitih troškovnih kategorija.

Ulazni troškovi
Jednokratni
troškovi

Kontinuirani
troškovi

Povremeni
troškovi

Izlazni troškovi
Transakcijski
troškovi portfelja
Troškovi upravljanja
Naknade za
uspješnost
Kamata

0,00 %

Učinak troškova koje plaćate prilikom ulaska u
ulaganje. [To je najviše što ćete platiti, a možda
ćete platiti manje].

0,00 %

Učinak troškova izlaska iz ulaganja po njegovu
dospijeću.

0,1 - 0,4%

Učinak troškova ako kupujemo ili prodajemo temeljna
ulaganja za proizvod.

2%

Učinak troškova koje vam svake godine zaračunavamo
za upravljanje vašim ulaganjem.

20 %

0,00 %

Naknada za uspješnost naplaćuje se ako portfelj
premaši High Watermark. HWM će se odrediti.

Ovaj proizvod ne nosi kamatu.

Napominjemo da su naknade za upravljanje i uspješnost već uključene u NAV/tržišnu cijenu.

Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?
Preporučeno razdoblje držanja: 2 godine
Za ovaj proizvod nema minimalno potrebnog razdoblja držanja. Svoje ulaganje u ovaj proizvod možete bez plaćanja ikakvih penal a prodati na
svaki dan na koji su SIX Swiss Exchange ili BX Swiss otvorene za trgovanje. Za otkup proizvoda po odabiru ulagatelja pogledajte prospekt.

Kako se mogu žaliti?
Ako niste profesionalni ulagatelj, upite ili pritužbe trebate uputiti svom financijskom savjetniku ili izvršnom brokeru.
Pritužbe na proizvod ili ponašanje izdavatelja Bitcoin Capital AG i/ili osobu koja savjetuje o proizvodu ili ga prodaje:
(1) možete uložiti slanjem e-poruke izdavatelju na info@ficas.com
(2) možete poslati svoju pritužbu izdavatelju pisanim putem na adresu Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švicarska.

Druge relevantne informacije
Mi smo vam dužni staviti na raspolaganje dodatne dokumente, kao što su najnoviji prospekt proizvoda te godišnja i polugodišnj a izvješća. Ti i
drugi dokumenti i druge informacije o proizvodu dostupni su na internetskom mjestu www.bitcoincapital.com ili slanjem e-poruke izdavatelju
na info@bitcoincapital.com.
Ovi su proizvodi proizvodi kojima se trguje na burzi, stoga ne ispunjavaju uvjete za udjele plana zajedničkih ulaganja u skladu s relevantnim
odredbama švicarskog Saveznog zakona o planovima za zajednička ulaganja (CISA) s njegovim svakodobnim izmjenama i dopunama, te nisu
registrirani u skladu s tim zakonom. Stoga proizvodima ne upravlja CISA niti su oni pod nadzorom ili odobreni od švicarske agencije za nadzor
financijskih tržišta FINMA (FINMA). Sukladno tome, ulagatelji ne uživaju pogodnost posebne zaštite ulagatelja koju pruža CISA.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švicarska

+41 41 710 04 54

ficas.com

info@ficas.com

