
Tämä asiakirja tarjoaa avaintiedot siinä kuvaillusta sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia, vaan asiakirjaa vaaditaan lain nojalla tarjoamaan 

tiedot tuotteen luonteesta, riskeistä, kustannuksista, mahdollisista tuotoista ja tappioista, sekä sen vertaamiseksi muihin tuotteisiin.  

 

Avaintietoasiakirja 
 
 
 

Tuote 

Tuotteen nimi: 15 FiCAS Active Crypto ETP 

ISIN-koodi: CH0548689600 

Liikkeeseenlaskija: Bitcoin Capital AG 

Toimivaltainen viranomainen: SIX Swiss Exchange 

Yhteystiedot: www.ficas.com 

Ticker-koodi: BTCA 

VALOR-numero: 54868960 

Yahoo Ticker -koodi: BTCA.SW 

Bloomberg-ticker -koodi: BTCA.SW 

Avaintiedot ovat paikkaansa pitäviä 14.02.2021  

Tuote, jonka ostat, ei ole yksiselitteinen, ja se voi olla vaikeaselkoinen. 
 
Mikä tuote on? 

 

Tyyppi: 
 
 
Tavoitteet: 

 
 
 
 
Tarkoitettu 
sijoittaja: 

 
 
 
 
 
Maturiteetti: 

 
Tuote on pörssissä noteerattu sijoitustuote eli ETP-tuote (koroton pitkäaikainen täysin vakuudellinen 
velkainstrumentti). 
 
 

Liikkeeseenlasketut ETP-tuotteet ovat ei-osakesidonnaisia arvopapereita. Ne jäljittelevät aktiivisesti 

hoidettua digitaalisten hyödykkeiden sijoitusstrategiaa ilman palkkio-osaa. Ne ovat korottomia ja ne 

eivät ole pääomasuojattuja. ETP-tuotteiden arvo riippuu aktiivisesti hoidetun digitaalisia hyödykkeitä 

sisältävän portfolion suorituksesta. Tuotot ilmaistaan Sveitsin frangeissa (CHF) 

 
Tuote on tarkoitettu yksityisille ja institutionaalisille sijoittajille Sveitsissä ja Euroopassa 

(yksityisten sijoittajien osalta valikoiduissa maissa), jotka ovat valmiita verraten suureen 

tappioriskiin alkupääomaan nähden saadakseen korkeampaa mahdollista tuottoa ja jotka 

suunnittelevat sijoitusten pitämistä ainakin 2 vuoden ajan. Se on suunniteltu osaksi 

sijoitusportfoliota. Emme suosittele, että tuotteeseen sijoitetaan enempää kuin ollaan valmiita 

menettämään. 

Tuote on avoin. Liikkeeseenlaskija pidättää kuitenkin oikeuden lopettaa ja lunastaa tuote omalla 

päätöksellään sekä tietyissä erikseen määritellyissä tapauksissa, kussakin tapauksessa ilman 

edeltävää erillistä suostumusta sijoittajilta, julkistamalla Lopettamisilmoituksen (jossa määritetään 

Lunastuspäivä) Yleisten ehtojen mukaisesti. 

 

Mitkä ovat riskit ja millaista tuottoa voin saada?

Riski-indikaattori 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Matala riski Korkea riski  

 
Riski-indikaattorissa oletetaan, että pidät tuotetta 2 vuotta. 

Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos lunastat tuotteet 

tätä aikaisemmin, ja tuotot voivat olla oletettua vähäisempiä. 

Yhteenveto-riski-indikaattori kertoo tuotteen riskitasosta 

muihin tuotteisiin verrattuna. Se osoittaa, miten 

todennäköisesti 

tuotteesta aiheutuu tappioita markkinoiden liikkeestä tai 

markkinatapahtumista johtuen tai koska emme voi suorittaa 

maksuja sinulle. Olemme antaneet tuotteelle luokituksen 7/7, 

mikä edustaa korkeinta riskiluokitusta. Tuotteen tulevan 

suorituskyvyn aiheuttamien tappioiden mahdollisuus on arvioitu 

korkeaksi, ja huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat hyvin 

todennäköisesti siihen, saatko sijoituksestasi positiivista tuottoa. 

Jos emme maksa sinulle kuuluvia osuuksia ja vakuuden 

realisoinnin jälkeen sinulle maksettava summa on riittämätön, 

voit menettää koko sijoituksesi. 

Tuotteeseen ei liity suojaa tulevalta markkinoiden kehitykseltä, 

joten on mahdollista, että menetät koko sijoituksesi tai osan 

siitä. 



 
 
 
 
 

Suorituskykyskenaariot 

10'000 CHF:n sijoitus 2 vuotta  

Stressiskenaario Mitä voit saada takaisin kulujen 
jälkeen 
Keskimääräinen vuosittainen tuotto 

 

 

Epäsuosiollinen 
skenaario 

Mitä voit saada takaisin kulujen 
jälkeen 
Keskimääräinen vuosittainen tuotto 

 

 

Maltillinen skenaario Mitä voit saada takaisin kulujen 
jälkeen 
Keskimääräinen vuosittainen tuotto 

 

 

Suosiollinen skenaario Mitä voit saada takaisin kulujen 
jälkeen 
Keskimääräinen vuosittainen tuotto 

 
 

Taulukko näyttää varat, jotka voisit saada takaisin seuraavien 2 vuoden aikana (suositeltu pitoaika) eri skenaariossa, olettaen, että sijoitat 

10 000 Sveitsin frangia. Skenaarioissa osoitetaan, miten sijoituksesi voisi pärjätä. Voit verrata niitä muita tuotteita koskeviin skenaarioihin. 

Tässä esitellyt skenaariot ovat arvio tulevasta suorituskyvystä, joka perustuu menneeseen aineistoon siitä, miten sijoituksen arvo vaihtelee. 

Ne eivät toimi tarkkana indikaattorina. Tuottosi saattaa vaihdella riippuen markkinoiden kehityksestä ja siitä, miten pitkään säilytät 

sijoitusta. Stressiskenaario kertoo, mitä voit saada takaisin äärimmäisten markkinaolosuhteiden jälkeen, ja siinä ei huomioida tilannetta, 

jossa emme voi suorittaa sinulle maksuja. Näytetyt luvut sisältävät kaikki tuotteen itsensä aiheuttamat kustannukset, mutta eivät 

välttämättä kustannuksia, jotka maksat neuvonantajallesi tai jälleenmyyjällesi. 

Luvuissa ei ole huomioitu henkilökohtaista verotilannettasi, mikä voi myös vaikuttaa saamisiisi. 

 
Mitä tapahtuu, jos Bitcoin Capital AG on maksukyvytön?  
Jos liikkeeseenlaskija jättää sitoumuksensa maksamatta, saatat kärsiä tappioita. Vakuuden tulouttamisen jälkeen sinulle maksettavat 

summat voivat kattaa tappiot osittain. Ohjelmaesite tarjoaa lisää tietoa siitä, miten toimia maksukyvyttömyyden tai konkurssin tapahtuessa. 

Meillä ei ole minkäänlaista korvaus- tai takuujärjestelyä, joka kattaisi tällaista tappiota kokonaan tai osittain. 

 
  Kustannusten koostumus  

Alla oleva taulukko näyttää: 

Eri kustannusten vaikutuksen sijoituksen mahdolliseen tuottoon suositellun pitokauden lopussa. 

Eri kustannuskategorioiden tarkoituksen. 

 
 
 

Yksittäis-
kustannukset 

 
Alkukustannukset 

 
0,00 % 

Sijoitusta tehdessäsi maksamiesi kustannusten 
vaikutus [Enimmäismäärä, saatat maksaa 
vähemmän]. 

Markkinoilta 
poistumisesta 

aiheutuvat kustannukset 

 
0,00 % 

 
Markkinoilta sijoitusten osalta poistumisesta 
aiheutuvat kustannukset arvopaperien erääntyessä. 

 
 

Toistuvat 
kustannukset 

Portfolion 
tapahtumakustannukset 

 
0,1 - 0,4 % 

 
Tuotteen taustalla olevien sijoitusten toimestamme 
myymisen ja ostamisen vaikutus. 

 
Hallintakustannukset 

 
2 % 

 
Vuosittaisten sijoitustesi hallinnointiin ottamiemme 
kustannusten vaikutus. 

 
 

Ajoittaiset 
kustannukset 

 
Suorituspalkkiot 

 
20 % 

 
Suorituspalkkio maksetaan, kun Portfolio ylittää High 
Watermark -arvon. Arvo asetetaan erikseen. 

 
Voitonjako-osuudet 

 
0,00 % 

 
Tuotteeseen ei liity voitonjako-osuuksia. 

Huomaa, että hallinto- ja tuottokulut on jo laskettu osaksi nettoarvoa/markkinahintaa.
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Miten pitkään tuotetta tulisi pitää, ja voinko rahastaa sen etuajassa? 
 

   Suositeltu pitoaika: 2 vuotta  

Tuotteella ei ole vaadittua vähimmäispitoaikaa. Voit myydä sijoituksesi tuotteeseen seuraamuksetta minä tahansa päivänä, jona SIX Swiss 

Exchange -pörssi tai BX Swiss on avoin kaupanteolle. Lisää tietoa tuotteiden lunastuksesta sijoittajan omasta valinnasta saat 

omistajaesitteestä. 

 
 
Minne voin jättää valituksen? 
Jos et ole Ammattisijoittaja, jättää kyselysi tai valituksesi rahoitusneuvojallesi tai suorittavalle välittäjälle. 

Jos olet Ammattisijoittaja, valitukset tuotteesta, Bitcoin Capital AG:n tekemisistä ja/tai neuvottavasta henkilöstä tai tuotteen myynnistä: 

(1) voi lähettää sähköpostitse liikkeeseenlaskijalle osoitteeseen info@ficas.com  

(2) voi lähettää valituksesi kirjallisesti Liikkeeseenlaskijalle osoitteeseen Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Sveitsi. 
 
 

Muut oleelliset tiedot 
Meidän on tarjottava sinulle myös lisämateriaaleja, kuten tuotteen uusin ohjelmaesite sekä vuosittaiset ja puolivuosittaiset kertomukset. 

Nämä ja muut asiakirjat ja muut tuotetiedot voi saada verkosta osoitteessa www.bitcoincapital.com tai sähköpostitse liikkeeseenlaskijalta 

osoitteesta info@bitcoincapital.com. 

Tuotteet ovat ETP-tuotteita, eivät yksiköitä sijoitustoimintaa harjoittavassa järjestelmässä Sveitsin liittovaltion sijoitustoimintaa harjoittavia 

järjestelmiä koskevan lain mukaan (CISA) siihen tehtyine muutoksineen, eikä niitä ole lisensoitu sen mukaisesti. Täten Tuotteita ei hallinnoida 

CISA:n alaisina, eikä niitä ole hyväksytty Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen FINMA:n toimesta, ja Sijoittajilla ei ole CISA:n 

alaisena tarjottua erityisen sijoittajasuojan etua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Sveitsi 

ficas.com  

 
+41 41 710 04 54 

 
info@ficas.com  


