
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje 
zákon a jejich účelem je pomoci vám pochopit podstatu, rizika, náklady, potenciální zisk a ztrátu související s tímto produktem a pomoci vám 
porovnat jej s jinými produkty. 

 

Klíčové informace pro investory 
 
 
 

Produkt 

Název produktu: 15 FiCAS Active Crypto ETP 

ISIN: CH0548689600 

Emitent: Bitcoin Capital AG 

Příslušný orgán: SIX Swiss Exchange 

Kontaktní údaje: www.ficas.com 

Ticker: BTCA 

Valor: 54868960 

Yahoo Ticker: BTCA.SW 

Bloomberg Ticker: BTCA.SW 

Tyto klíčové informace jsou správné k 14.02.2021  

Chystáte se zakoupit produkt, jehož podstata není jednoduchá a může být složitá na pochopení. 
 
O jaký produkt se jedná? 

 

Druh: 
 
 

Cíle: 
 
 
 
 

Zamýšlený investor: 
 
 
 
 
 

Splatnost: 

 
Tento produkt je produkt obchodovaný na burze (neúročený plně zajištěný dluhový nástroj bez 

stanovené splatnosti). 

 
Produkty obchodované na burze (ETP) jsou nekapitálové cenné papíry, jejichž obchodování se řídí 

strategií aktivní správy investic do digitálních aktiv a které zahrnují i poplatky. Produkty nejsou úročeny 

a neposkytují garanci výnosu vložené investice. Hodnota ETP závisí na výkonnosti aktivně spravovaného 

portfolia digitálních aktiv. Výnosy jsou denominovány ve švýcarském franku (CHF). 

 
Tento produkt je určen pro retailové a institucionální investory ze Švýcarska a Evropy (vybraných zemí 

u retailových investorů), kteří jsou ochotni přijmout relativně vysokou úroveň rizika ztráty 

investovaného kapitálu za účelem získání vyššího potenciálního výnosu a plánují si investici ponechat 

alespoň 2 roky. Produkt je navržen tak, aby tvořil část investičního portfolia, a investorům se 

nedoporučuje, aby do tohoto produktu investovali větší částku, než o kterou jsou ochotni zcela přijít. 

 

Tento produkt je otevřený. V souladu se Všeobecnými podmínkami si však Emitent vyhrazuje právo dle 

svého výhradního uvážení a rovněž v určitých stanovených případech produkt ukončit a provést zpětný 

odkup, v každém případě bez předchozího souhlasu investorů, uveřejněním Oznámení o ukončení (s 

uvedením Data odkupu). 

 

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout? 
 

Ukazatel rizika 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Nižší riziko Vyšší riziko  

 
Ukazatel rizika předpokládá, že produkt budete držet 2 roky. 

Skutečné riziko se může výrazně lišit v případě, že cenné papíry 

prodáte brzy po nákupu a obdržíte za ně méně. 

Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto 

produktu ve srovnání s jinými produkty. Udává, jak je 

pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na 

trzích či tržních událostí, nebo protože vám nejsme schopni 

zaplatit. Zařadili jsme tento produkt do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší 

třída rizik. To oceňuje možné ztráty budoucí výkonnosti na velmi 

vysokou úroveň a je velmi pravděpodobné, že vaši možnost získat 

pozitivní výnos z investice ovlivní nepříznivé tržní podmínky. 

Pokud nebudeme schopni splatit částku, kterou vám dlužíme, a 

výtěžek zpeněžení zajištění nebude dostatečný k pokrytí dlužné 

částky, můžete přijít o celou investici. 

Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí 

výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic 

nebo o všechny. 



 
 
 
 
 

Scénář výkonnosti 

Investice ve výši 10'000 CHF 2 roky 

Stresový scénář Co můžete získat po odečtení 
nákladů 
Průměrný roční výnos 

 

 

Nepříznivý scénář Co můžete získat po odečtení 
nákladů 
Průměrný roční výnos 

 

 

Umírněný scénář Co můžete získat po odečtení 
nákladů 
Průměrný roční výnos 

 

 

Příznivý scénář Co můžete získat po odečtení 
nákladů 
Průměrný roční výnos 

 
 

 

Tato tabulka uvádí peníze, které byste mohli získat zpět za příští 2 roky (doporučená doba držení) podle různých scénářů za p ředpokladu, 

že investujete 10 000 CHF. Uvedené scénáře ilustrují, jak by vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných 

produktů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na důkazech z minulosti o tom, jak variuje hodnota této 

investice, a nejsou přesným ukazatelem. Co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak je trh výkonný a jak dlouho si investici 

ponecháte. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu, a nebere v potaz situaci,  kdy 

vám nejsme schopni zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, 

které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi.  

Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. 
 

Co se stane, když společnost Bitcoin Capital AG není schopna uskutečnit 
výplatu?  
Pokud emitent nebude schopen plnit své závazky, můžete čelit finanční ztrátě. Ztráta může být částečně kompenzována z výtěžku zpeněžení 

zajištění. Další informace ohledně kroků, které je třeba učinit v případě selhání či platební neschopnosti, jsou uvedeny v prospektu. 

Na tuto ztrátu ani její část se nevztahuje systém odškodnění nebo záruk.  

 
  Složení nákladů  

 
Tabulka níže ukazuje: 

 Dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení. 
 Význam různých kategorií nákladů. 

 

Jednorázové náklady 

Náklady na vstup 0,00 % 
Dopad nákladů, které platíte při vstupu do investice. 
[Toto je maximum, které zaplatíte, můžete zaplatit 
méně.] 

Náklady na výstup 0,00 % Dopad nákladů, které platíte při ukončení investice 
v den splatnosti. 

Opakované náklady 

Transakční náklady 
portfolia 0,1–0,4 % 

Dopad nákladů, které platíte za nákup a prodej 
podkladových investic produktu, které 
provedeme. 

Náklady na správu 2 % Dopad nákladů, které vám účtujeme každý rok za 
správu vašich investic. 

Vedlejší náklady 

Výkonnostní 
poplatky 20 % 

Výkonnostní poplatek je účtován tehdy, přesáhne-
li hodnota portfolia nejvyšší úroveň hodnoty 
portfolia ve všech předchozích dnech hodnocení 
(tzv. High Watermark). Hodnota High Watermark 
bude stanovena. 

Odměna za 
zhodnocení kapitálu 0,00 % U tohoto produktu se odměna za zhodnocení 

kapitálu neúčtuje. 

Upozorňujeme, že výkonnostní poplatky a poplatky za správu jsou již zahrnuty v čisté hodnotě aktiv / tržní ceně.  
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Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?  
 

   Doporučená doba držení: 2 roky  

U tohoto produktu není stanovena požadovaná minimální doba držení. Svou investici do produktu můžete bez sankce zrušit v jaký koliv 

obchodní den burzy SIX Swiss Exchange nebo BX Swiss.  Informace o vyplacení produktů na žádost investorů naleznete v prospektu.  

 
 
Jakým způsobem mohu podat stížnost?    
Pokud nejste Profesionální investor, obraťte se se svými dotazy a stížnostmi na svého finančního poradce či makléře.  

Pokud jste Profesionální investor, můžete své stížnosti ohledně produktu nebo ohledně jednání společnosti Bitcoin Capital AG a/nebo 

osoby, která poskytuje poradenství o produktu nebo tento produkt prodává, zaslat emitentovi:  

(1) elektronicky na adresu info@ficas.com;  

(2) písemně na adresu Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švýcarsko. 
 
 

Jiné relevantní informace 
Jsme povinni vám poskytnout další dokumentaci, jako např. aktuální prospekt k produktu nebo výroční či pololetní zprávy. Tyto  a další 

dokumenty společně s dalšími informacemi o produktu jsou dostupné on-line na adrese www.bitcoincapital.com nebo po zaslání e-mailu 

emitentovi na adresu info@bitcoincapital.com. 

Popisované produkty jsou produkty obchodované na burze a nepovažují se za podílové jednotky kolektivního investování podle př íslušných 

ustanovení švýcarského federálního zákona o kolektivním investování (CISA), ve znění pozdějších předpisů, a nejsou podle něj licencovány. Na 

Produkty se tedy nevztahují ustanovení zákona CISA ani povinnost dohledu či schválení ze strany švýcarského Orgánu dohledu nad finančním 

trhem (FINMA). Investoři proto nepožívají zvláštní ochrany investorů podle zákona CISA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švýcarsko 

ficas.com  

 
+41 41 710 04 54 

 
info@ficas.com  


