Käesolevas dokumendis esitatakse investorile antav põhiteave selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega
nõutav, et aidata teil mõista toote olemust, riske, kulusid, selle toote võimalikku kasu ja kahju ning aidata teil võrrelda seda teiste toodetega.

Põhiteabe dokument
Toode
Tootenimi:
Isin:
Väljaandja:
Pädev asutus:
Kontaktandmed:

15 FiCAS Active Crypto ETP
CH0548689600
Bitcoin Capital AG
Šveitsi börs SIX
www.ficas.com

Tunnus:
Valor:
Yahoo tunnus:
Bloombergi tunnus:

BTCA
54868960
BTCA.SW
BTCA.SW
See põhiteave on täpne 14.02.2021 seisuga

Olete ostmas toodet, mis pole lihtne ja mida võib olla raske mõista.

Mis tootega on tegemist?
Tüüp:

See toode on börsil kaubeldav toode (intressi mittekandev püsiv, täielikult tagatud
võlainstrument).

Eesmärgid:

Emiteeritud ETPd on omakapitaliga mitteseotud väärtpaberid, mis kordavad aktiivselt hallatud
digivara investeerimisstrateegiat, millest on maha arvatud tasu komponent. Neil pole intressi ja nad
ei ole põhikaitsega kaitstud. ETPde väärtus sõltub aktiivselt hallatava digivara portfelli toimivusest.
Tulemused on nomineeritud Šveitsi frankides (CHF)

Kavandatud
investor:

See toode on mõeldud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Šveitsis ja Euroopas (valitud riikide
jaemüük), kes on valmis võtma suhteliselt kõrge tasemega kahju tekkimise riski nende algse kapitali
osas, et saada suuremat potentsiaalset tulu, ja kes plaanivad jääda investeerima vähemalt kaheks
(2) aastaks. See on mõeldud moodustama osa investeerimisportfellist ning ei ole soovitatav, et
investorid investeeriksid sellesse tootesse rohkem, kui nad on valmis täielikult kaotama.

See toode on tähtajatu. Emitent jätab endale siiski õiguse toode lõpetada ja see lunastada nii

Tähtaeg:

emitendi ainuisikulisel äranägemisel kui ka teatud kindlatel juhtudel, igal juhul ilma investorite
edasise eelneva nõusolekuta, avaldades lõpetamisteate (täpsustades lunastamiskuupäeva) vastavalt
üldtingimustele.

Millised on riskid ja mida saan vastutasuks?
Riskinäitaja

et toodekaotab raha liikumiste tõttu turgudel või
turusündmuste tõttu või seetõttu, et me ei ole suutelised teile
maksma. Oleme klassifitseerinud selle toote tasemele 7/7, mis
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Suurem a

on kõrgeim riskiklass. See võimalike kaotuste määr tulevaselt
tootluselt on väga kõrgel tasemel ning kehvad turutingimused
mõjutavad väga tõenäoliselt teie võimalust saada oma
investeeringult positiivset tootlust.
Kui me ei saa teile võlgnevust maksta ja pärast tagatise

Riskiindikaator eeldab, et hoiate toodet kaks (2) aastat. Tegelik oht

realiseerimist teile makstavad summad on ebapiisavad, võite

võib oluliselt varieeruda, kui te võtate raha välja varases

kaotada kogu oma investeeringu.

staadiumis ja võite saada tagasi vähem.

See toode ei sisalda mingit kaitset tuleviku turuolukorra eest,

Kogu riskiindikaator on teejuht selle toote riskitaseme juurde

nii et te võite kaotada osa oma investeeringust või kogu

võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline see on,

investeeringu.

Toimivusstsenaariumid
Investeering 10'000 Šveitsi franki

2 aastat

Stressistsenaarium

Kui palju võite pärast kulusid tagasi
saada
Keskmine tootlus igal aastal

Ebasoodne stsenaarium

Kui palju võite pärast kulusid tagasi
saada
Keskmine tootlus igal aastal

8’000

Mõõdukas stsenaarium

Kui palju võite pärast kulusid tagasi
saada
Keskmine tootlus igal aastal

34’000

Soodne stsenaarium

Kui palju võite pärast kulusid tagasi
saada
Keskmine tootlus igal aastal

88’000
+780 %

0
-100%

-20%

+240%

Selles tabelis näidatakse raha, mille võite järgmise kahe (2) aasta jooksul (soovitatav hoiuperiood) erinevate stsenaariumide korral
tagasi saada, eeldades, et investeerite 10 000 Šveitsi franki. Esitatud stsenaariumid näitavad, kuidas teie investeering võiks toimida.
Saate neid võrrelda teiste toodete stsenaariumidega. Esitatud stsenaariumid on hinnangulised tulevase tootluse tõendusmaterjali
põhjal, mis põhinevad mineviku tõenditel selle kohta, kuidas investeeringu väärtus varieerub, ega kujuta endast täpset näitajat. See,
kui palju saate, sõltub sellest, kuidas turg toimib ja kui kaua investeeringut hoiate. Stressistsenaarium näitab, kui palju võite saada
tagasi turu ekstreemsetel asjaoludel ja see ei võta arvesse olukorda, kus me ei suuda teile maksta. Näidatud arvud sisaldavad kõiki
toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mille maksate oma nõustajale või edasimüüjale.
Arvudes ei võeta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib mõjutada ka seda, kui palju te tagasi saate.

Mis juhtub, kui Bitcoin Capital AG ei suuda teile välja maksta?
Kui emitent ei täida oma kohustusi, võib teil tekkida rahaline kahju. Selle kahju võib osaliselt kompenseerida summadega, mis makstakse
teile pärast tagatise realiseerimist. Vaadake prospekti täiendavat teavet sammude kohta, mis võetakse ette maksmatajätmise või pankroti
korral.
Puudub kompensatsiooni- või tagatisskeem, mis võiks selle kahju täielikult või osaliselt kompenseerida.

Kulude koosseis
Alltoodud tabelis näidatakse:
Erinevate kululiikide iga-aastane mõju investeeringutasuvusele, mille võite saada soovitatud hoiuperioodi lõpus. Eri kululiikide
tähendus.

Sisenemiskulud

0,00%

Väljumiskulud

0,00%

Ühekordsed kulud

Portfellitehingukulud

0,1–0,4%

Halduskulud

2%

Tulemustasud

20%

Investeeringute tegemisel makstavate kulude mõju.
[Kõige rohkem, mida maksate, ja võite maksta
vähem].
Kulude mõju investeeringu lõpptähtaja saabumisel.

Toote alusinvesteeringute ostmise ja müümise
kulude mõju.

Korduvad kulud
Teie investeeringute haldamiseks igal aastal
võetavate kulude mõju.

Tulemustasu tekib siis, kui portfell ületab suure
vesimärgi. Seatakse HWM.

Kõrvalkulud
Kantud intressid

0,00%

Pange tähele, et haldus- ja tulemustasud sisalduvad juba puhasväärtuses/turuhinnas.

Sellel tootel pole mingeid kaasnevaid intresse.

Kui kaua peaksin seda hoidma ja kas ma saan oma raha varakult välja võtta?
Soovitatav hoidmisaeg: 2 aastat
Sellel tootel pole nõutavat minimaalset hoidmisaega. Te võite müüa oma investeeringu tootesse trahvivabalt mis tahes päeval, mil Šveitsi
börs SIX või BX Swiss on kauplemiseks avatud. Toodete lunastamise võimalus investoritele, vt prospekti.

Kuidas ma saan kaevata?
Kui te pole professionaalne investor, peaksite pöörduma mis tahes küsimuste või kaebuste korral oma finantsnõuniku või oma teostava
maakleri poole.
Kui olete professionaalne investor, võite esitada kaebusi toote, Bitcoin Capital AG käitumise ja/või toodet nõustava või müüva isiku kohta:
(1) postitades kaebusee-kirjagaaadressile info@ficas.com
(2) saates kaebuse posti teel kirjalikult emitendile aadressile Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Šveits.

Muu asjakohane teave
Peame esitama teile täiendavad dokumendid, näiteks toote uusima prospekti, aasta- ja poolaastaaruanded. Need ja muud dokumendid ning
muu tooteteave on saadaval veebilehel www.bitcoincapital.com või saates emitendile e-kirja aadressile info@bitcoincapital.com.
Tooted on börsil kaubeldavad tooted, mis ei kuulu Šveitsi föderaalse ühisinvesteerimisskeemide seaduse (CISA) (muudetud kujul) asjakohaste
sätete kohaselt ühisinvesteerimisskeemi osakuteks ega ole selle alusel litsentsitud. Seetõttu ei reguleeri tooteid ei CISA ega nende üle ei
teostata Šveitsi finantsturu järelevalveameti FINMA poolset järelevalvet, samuti puudub neil sealne heakskiit. Sellest tulenevalt ei saa
investorid CISA raames pakutavat konkreetset investorite kaitset kasutada.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Šveits

+41 41 710 0454

ficas.com

info@ficas.com

