Dette dokument giver dig nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er påkrævet ved
lov, for at hjælpe dig med at forstå dette produkts art, risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab, og for at hjælpe dig med at
sammenligne det med andre produkter.
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Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være svært at forstå.

Hvad er dette produkt?
Type:

Dette produkt er et børshandlet produkt (ikke -rentebærende for evigt, fuldt sikkerhedsstillet
gældsinstrument).

Mål:

De udstedte ETP'er er værdipapirer, der ikke er knyttet til kapital, og som replikerer en aktivt styret
investeringsstrategi for digitale aktiver, minus en gebyrkomponent. De er ikke rentebærende og er
ikke beskyttet af hovedstolen. Værdien af ETP'erne afhænger af udførelsen af den aktivt forvaltede
portefølje af digitale aktiver. Resultaterne er denomineret i schweiziske franc (CHF)

Tilsigtet investor:

Dette produkt er beregnet til detail- og institutionelle investorer i Schweiz og Europa (udvalgte
lande til detailhandel), der er parat til at påtage sig en relativt høj risiko for tab af deres
oprindelige kapital, for at få et højere potentielt afkast, og som planlægger at opretholde
investeringen i mindst 2 år. Det er designet til at indgå i en portefølje af investeringer, og det
anbefales ikke, at investorer investerer mere end det, de er parat til helt at miste i dette produkt.

Modenhed:

Dette produkt er open ended. Imidlertid forbeholder Udsteder sig retten til at opsige og indløse
produktet efter Udstederens eget skøn, såvel som i visse specificerede tilfælde, i hvert enkelt
tilfælde uden yderligere forudgående samtykke fra investorerne ved at offentliggøre en
opsigelsesmeddelelse (med angivelse af indløsningsdatoen) i overensstemmelse med de generelle
vilkår og betingelser.

Hvilke risici er der, og hvad kan jeg få til gengæld?
mister penge på grund af bevægelser på markederne eller

Risikoindikator

markedsbegivenhederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale
dig. Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, hvilket er
”den højeste” risikoklasse. Dette vurderer de potentielle tab fra
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Lavere risiko
risi ko
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Højere

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i 2 år.
Den faktiske risiko kan variere betydeligt, hvis du indløser på et
tidligt tidspunkt, og du får måske mindre tilbage.
Den opsummerende risikoindikator er en vejledning til
risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre
produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er at produktet

fremtidig performance på et meget højt niveau, og dårlige
markedsforhold vil sandsynligvis påvirke din evne til at modtage
et positivt afkast på din investering..
Hvis vi ikke er i stand til at betale det skyldige, og de beløb, der
skal betales til dig efter realiseringen af sikkerheden, er
utilstrækkelige, kan du miste hele din investering.
Dette produkt inkluderer ikke nogen beskyttelse mod
fremtidig markedsydelse, så du kan miste en del af eller hele
din investering.

Ydelsesscenarier
Investering CHF 10'000

2 år

Stressscenarie

Hvad du muligvis får tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

Ugunstigt scenarie

Hvad du muligvis får tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

8’000

Moderat scenarie

Hvad du muligvis får tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

34’000

Gunstigt scenario

Hvad du muligvis får tilbage efter
omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

88’000
+780 %

0
-100%

-20%

+240%

Denne tabel viser de penge, du kunne få tilbage i løbet af de næste 2 år (anbefalet holdeperiode) under forskellige scenarier ,
forudsat at du investerer 10.000 CHF. De viste scenarier illustrerer, hvordan din investering kunne yde. Du kan sammenligne dem med
scenarierne for andre produkter. De præsenterede scenarier er et skøn over fremtidige resultater baseret på tidligere beviser om,
hvordan værdien af denne investering varierer og er ikke en nøja gtig indikator. Hvad du får, varierer afhængigt af, hvordan markedet
yder, og hvor længe du beholder investeringen. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold, o g det
tager ikke højde for situationen, hvor vi ikke er i stan d til at betale dig. De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve
produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler til din rådgiver eller distributør.
Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Bitcoin Capital AG ikke er i stand til at udbetale?
Du kan blive udsat for et økonomisk tab, hvis udstederen misligholder sine forpligtelser. Dette tab kan delvist modregnes i de beløb, der skal betales
til dig efter realiseringen af sikkerheden. Se prospekt for yderligere oplysninger om de skridt, der skal tages i tilfælde af manglende betaling eller
konkurs.
Der er ingen kompensations- eller garantiordning på plads, der kan udligne, hele ell er noget af dette tab.

Omkostningernes sammensætning
Tabellen nedenfor viser:
Virkningen af de forskellige omkostningstyper hvert år på det investeringsafkast, du kan få i slutningen af den anbefalede
holdeperiode. Betydningen af de forskellige omkostningskategorier.

Indgangsomkostninger
Engangsomkostni
nger

Tilbagevendende
omkostninger

Tilfældige
omkostninger

Udgangsomkostninger
Omkostninger til
porteføljetransakti
oner

0.00 %

Effekten af omkostningerne, du betaler, når du går
ind i din investering. [Dette er det højeste du
betaler, og du kunne betale mindre].

0.00 %

Effekten af omkostningerne ved at afslutte din
investering, når den modnes.

0.1 - 0.4%

Effekten af omkostningerne ved at vi køber og
sælger underliggende investeringer for produktet.

Forvaltningsomkost
ningerne

2%

Effekten af de omkostninger, vi hvert år tager for at
forvalte dine investeringer.

Ydelsesgebyrer

20%

Et ydelsesgebyr opstår, når porteføljen overstiger
High Watermark. HWM vil blive sat.

Forrentning

0.00 %

Dette produkt har ingen forrentning.

Bemærk, at administrations- og ydelsesgebyrer allerede er inkluderet i NAV / markedspris.

Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage mine penge ud tidligt?
Anbefalet holdeperiode: 2 år
Dette produkt har ingen krævet minimums holdeperiode. Du kan sælge din investering i produktet uden straf på enhver dag, hvor SIX
Swiss Exchange eller BX Swiss er åben for handel. Se prospektet for indløsning af produkter e fter investorernes valg.

Hvordan kan jeg klage?
Hvis du ikke er en professionel investor, skal du rette spørgsmål eller klager til din økonomiske rådgiver eller din udførend e mægler.
Hvis du er en professionel investor, kan klager over produktet, Bitcoin Capital AG og/eller den person, der rådgiver om eller sælger
produktet:
(1) du kan logge din klage ved at sende en e-mail til udstederen på info@ficas.com
(2) du kan sende din klage skriftligt til udstederen på Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.

Andre relevante oplysninger
Vi er forpligtet til at give dig yderligere dokumentation, såsom produktets seneste prospekt, års- og halvårsrapporter. Disse og andre
dokumenter og anden produktinformation er tilgængelig online på www.bitcoincapital.com eller ved at sende en e-mail til udstederen på
info@bitcoincapital.com.
Produkterne er børshandlede produkter, der ikke kvalificeres som enheder i en kollektiv investeringsordning i henhold til de relevante
bestemmelser i den schweiziske føderale lov om kollektive investeringsordninger (CISA), som ændret, og er ikke licenseret derunder. Derfor
styres produkterne hverken af CISA eller overvåges eller godkendes af det schweiziske finanstilsyn FINMA (FINMA). Derfor har investorer ikke
fordelen af den specifikke investorbeskyttelse, der leveres under CISA.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Schweiz

+41 41 710 04 54

ficas.com

info@ficas.com

