Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen reclame. De informatie is vereist bij wet om u toe te laten om
de aard, risico’s, kosten, mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen, en om het te vergelijken met andere producten.

Document met belangrijke informatie
Product
Productnaam:
Isin:
Emittent:
Bevoegde autoriteit:
Contacgegevens:

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

Ticker:
Valor:
Yahoo Ticker:
Bloomberg Ticker:

BTCA
54868960
BTCA.SW
BTCA.SW
Deze belangrijke informatie is accuraat op 14.02.2021

U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit product?
Type:

Dit is een op de beurs verhandeld product (altijd niet-interest dragend, een schuldbrief volledig
voorzien van een zakelijk onderpand).
De uitgegeven ETP’s zijn niet aan vermogen gelinkte effecten volgens een actief beheerde

Doelstellingen:

beleggingsstrategie inzake digitale activa min een vergoeding. Ze dragen geen interest en de
hoofdsom is niet beschermd. De waarde van de ETP’s is afhankelijk van de actief beheerde
portefeuille met digitale activa. De resultaten worden opgegeven in Zwitserse frank (CHF)

Dit product is bedoeld voor particuliere en institutionele beleggers in Zwitserland en Europa

Beoogde belegger:

(geselecteerde landen voor particulieren) die bereid zijn om een relatief hoog risico op verlies van
hun oorspronkelijke kapitaal op te lopen om een mogelijk hogere opbrengst te krijgen, en die van
plan zijn om deze belegging ten minste 2 jaar te behouden. Het is ontworpen om deel uit te maken
van een beleggingsportefeuille en het wordt aangeraden dat beleggers niet meer beleggen in dit
product dan wat ze volledig willen verliezen.

Vervaldatum:

Dit product kent geen einddatum. De emittent behoudt zich evenwel het recht voor om volledig
naar eigen keuze en in bepaalde specifieke gevallen het product stop te zetten en af te lossen, in elk
geval zonder enige verdere voorafgaande instemming van de beleggers, door het publiceren van een
kennisgeving van stopzetting (met vermelding van de aflossingsdatum) in overeenstemming met de
algemene voorwaarden.

Welke zijn de risico’s en wat krijg ik mogelijk in de plaats?
gebeurtenissen op de markt, of omdat we u niet zullen kunnen

Risico-indicator

betalen. We hebben dit product geclassificeerd als 7 op 7, wat
“de hoogste” risicocategorie is. Dit cijfer geeft de mogelijke
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2

Lager risico

3
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Hoger risico

verliezen in de toekomst op een zeer hoog niveau, en slechte
marktvoorwaarden zullen zeer waarschijnlijk een impact hebben
op de mogelijkheid dat u een positieve opbrengst gaat krijgen

De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 2 jaar

voor uw belegging.

behoudt. Het actuele risico kan aanzienlijk veranderen als u

Als wij niet in staat zijn u te betalen wat u verschuldigd is, en de te

eerder verzilverd en mogelijk minder terugkrijgt.

betalen bedragen na de realisatie van het zakelijk onderpand

De samenvattende risico-indicator geldt als richtlijn voor het

onvoldoende zijn, kan u mogelijk uw hele belegging verliezen.

risiconiveau van dit product in vergelijking met andere

Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige

producten, en toont hoe waarschijnlijk het is dat het product

marktprestaties, u kunt dus uw volledige belegging of een deel

geld zal verliezen omwille van bewegingen in de markt of

ervan verliezen.

Prestatiescenario’s
Belegging CHF 10'000

2 years
0

Stressscenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten
Gemiddelde opbrengst elk jaar

-100%

Ongunstig scenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten

8’000

Gemiddelde opbrengst elk jaar

-20%

Matig scenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten

Gunstig scenario

Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten

34’000
+240%

Gemiddelde opbrengst elk jaar

88’000
+780 %

Gemiddelde opbrengst elk jaar

Deze tabel toont het geld dat u mogelijk terugkrijgt over een periode van 2 jaar (aanbevolen aanhoudperiode) in de verschillende
scenario’s, ervan uitgaande dat u CHF 10.000 belegt. De getoonde scenario’s illustreren de mogelijke prestatie van uw belegging. U kunt
deze vergelijken met de scenario’s van andere producten. De voorgestelde scenario’s zijn een schatting van de toekomstige prestaties op
basis van bewijzen uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en vormen dus geen exacte indicator. Wat u krijgt zal
afhangen van hoe de markt presteert en hoe lang u uw belegging behoudt. Het stressscenario toont wat u mogelijk terugkrijgt in extreme
marktomstandigheden, en daarbij wordt geen rekening gehouden met de situatie dat wij u niet kunnen betalen. De getoonde cijfers
omvatten alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of verdeler.
De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie die ook een invloed kan hebben op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als Bitcoin Capital AG niet in staat is tot uitbetalen?
U lijdt mogelijk financieel verlies als de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. Dit verlies kan gedeeltelijk gecompenseerd worden door
de bedragen die u betaald moeten worden na verzilvering van het zakelijk onderpand. Zie de prospectus voor bijkomende informatie over
de te ondernemen stappen in het geval van niet-betaling of faillissement.
Er bestaat geen compensatie- of garantieplan om dit verlies geheel of gedeeltelijke te compenseren.

Compositie van kosten
Onderstaande tabel toont:
De jaarlijkse impact van de verschillende soorten kosten op de beleggingsopbrengst die u mogelijk krijgt op het einde van de aanbevolen

.

aanhoudperiode. De betekenis van de verschillende soorten kosten.

Toetredings-kosten

0.00 %

De impact van de kosten voor toetreding i.v.m. uw
belegging. [Dit is het hoogste bedrag dat u betaalt,
mogelijk is het minder].

Uittredings-kosten

0.00 %

De impact van de kosten van uittreding i.v.m. uw
belegging op de vervaldag.

Transactiekosten
voor de portefeuille

0.1 - 0.4%

Beheerkosten

2%

De impact van de kosten die wij elk jaar
aanrekenen voor het beheer van uw beleggingen.

Prestatievergoedingen

20 %

Een prestatievergoeding wanneer de portefeuille
het High Watermark overschrijdt. Het HWM wordt
ingesteld.

Overgedragen
interesten

0.00 %

Dit product heeft geen overgedragen interesten.

Eenmalige
kosten

Terugkerende
kosten

Incidentele
kosten

De impact van de kosten wanneer wij
onderliggende beleggingen voor het product
kopen en verkopen.

Merk a.u.b. op dat beheer- en prestatievergoedingen al zijn inbegrepen in NAV/ markprijs.

Hoe lang moet ik mijn belegging aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugnemen?
Aanbevolen aanhoudperiode: 2 jaar
Dit product heeft geen vereiste minimale aanhoudperiode. U kunt uw belegging in het product zonder enige boete verkopen op elke
willekeurige dag waarop de SIX Swiss Exchange of BX Swiss open is voor handel. Om het product af te lossen naar keuze van de beleggers,
zie de prospectus.

Hoe kan ik klacht neerleggen?
Als u geen beroepsbelegger bent, moet u vragen of klachten richten aan uw financiële adviseur of makelaar.
Als u een beroepsbelegger bent, moet u bij klachten over het product, het gedrag van Bitcoin Capital AG en/of de persoon die u adviseert
of het product verkoopt:
(1 ) uw klacht indienen door deze te e-mailen naar de emittent op info@ficas.com
(2) uw klacht schriftelijk sturen naar de emittent op Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Zwitserland.

Andere toepasselijke informatie
Wij zijn verplicht u alle andere documentatie te bezorgen, zoals de recentste prospectus over het product, jaarlijkse en halfjaarlijkse
rapporten. Deze en andere documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.bitcoincapital.com of door te
e-mailen naar de emittent op info@bitcoincapital.com.
De producten zijn op de beurs verhandelde producten, die niet in aanmerking komen als eenheden van een collectief beleggingsplan in
overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Zwitserse fedetale wet inzake CISA (Collective Investment Schemes of
collectieve beleggingsplannen), zoals gewijzigd, en hebben dienovereenkomstig geen licentie. Daarom worden de producten niet beheerst
door de CISA, noch gecontroleerd of goedgekeurd door de Zwitserse FINMA (Financial Market Supervisory Authority – toezichthoudende
autoriteit voor de financiële markt). Dienovereenkomstig genieten de beleggers niet van het voordeel van de specifieke bescherming voor
beleggers volgens de CISA.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland

+41 41 710 04 54

ficas.com

info@ficas.com

