Dokument ten zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. To nie jest materiał marketingowy. Informacje te są
wymagane przez prawo, aby pomóc ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz pomóc Ci
porównać go z innymi produktami.

Dokument zawierający kluczowe informacje

Produkt
Nazwa produktu:
Isin:
Emitent:
Właściwy organ:
Dane kontaktowe:

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

Ticker:
Wartość:

BTCA
54868960

Yahoo Ticker:
Bloomberg Ticker:

BTCA.SW
BTCA.SW
Te kluczowe informacje są aktualne na dzień 14.02.2021 r

Zamierzasz kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do ogarnięcia.

Co to za produkt?
Rodzaj:

Produkt ten jest produktem notowanym na giełdzie (nieoprocentowany wieczysty, w pełni zabezpieczony
instrument dłużny)
Wyemitowane ETP to papiery wartościowe nie związane z akcjami, powielające aktywnie zarządzaną

Cele:

strategię inwestycyjną w zakresie aktywów cyfrowych bez składnika opłat. Nie są oprocentowane i nie są
objęte ochroną kapitału. Wartość EPT będzie zależeć od wyników aktywnie zarządzanego portfela aktywów
cyfrowych. Wyniki są wyrażone we frankach szwajcarskich (CHF)
Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Szwajcarii i Europie

Docelowy inwestor:

(wybrane kraje obrotu detalicznego), którzy gotowi są podjąć stosunkowo wysokie ryzyko utraty swojego
pierwotnego kapitału w celu uzyskania wyższego potencjalnego zwrotu i którzy planują pozostać przy
inwestycjach przez co najmniej 2 lata. Ma stanowić część portfela inwestycji i nie jest zalecane, aby
inwestorzy inwestowali w ten produkt więcej niż tyle, ile gotowi są całkowicie stracić.
Ten produkt jest otwarty. Jednakże Emitent zastrzega sobie prawo do złożenia wypowiedzenia i wykupu

Termin zapadalności:

produktu, według własnego uznania, a także w określonych sytuacjach, w każdym przypadku bez
uprzedniej zgody inwestorów, poprzez opublikowanie wypowiedzenia (z określeniem daty wykupu) zgodnie
z Warunkami Ogólnymi.

Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian?
Wskaźnik ryzyka

Wartości z powodu zmian na rynkach lub wydarzeń rynkowych lub
dlatego, że nie jesteśmy w stanie ci zapłacić. Sklasyfikowaliśmy
ten produkt jako 7 z 7, co stanowi „najwyższą” klasę ryzyka. Służy
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W yższe ryzyko

Wskaźnik ryzyka zakłada, że przechowujesz produkt przez dwa
lata. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeśli
spieniężasz na wczesnym etapie i możesz odzyskać mniej.
Ogólny wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu
ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami.
Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że product straci na

to do wyceny potencjalnych strat z przyszłych wyników na bardzo
wysokim poziomie, a niekorzystne warunki rynkowe z dużym
prawdopodobieństwem wpłyną na zdolność do uzyskania
dodatniego zwrotu z inwestycji. Jeśli nie będziemy w stanie spłacić
ci zadłużenia, a kwoty do zapłaty po realizacji zabezpieczenia są
niewystarczające, możesz utracić całą swoją inwestycję. Ten
produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami
rynkowymi, więc możesz utracić część lub całość swojej
inwestycji.

Scenariusze wydajno ści
2 lata

Inwestycja 10'000 CHF
Scenariusz warunków
skrajnych

Co możesz odzyskać po kosztach
Średni zwrot każdego roku

Scenariusz niekorzystny

Co możesz odzyskać po kosztach
Średni zwrot każdego roku

8’000

Scenariusz umiarkowany

Co możesz odzyskać po kosztach
Średni zwrot każdego roku

34’000
+240%

Korzystny scenariusz

Co możesz odzyskać po kosztach
Średni zwrot każdego roku

88’000
+780 %

0
-100%

-20%

Tabela ta przedstawia pieniądze, które możesz odzyskać w ciągu najbliższych 2 lat (zalecany okres utrzymywania), w różnych scenariuszac h,
zakładając, że zainwestujesz 10.000 CHF. Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Twoja inwestycja. M ożesz je
porównać ze scenariuszami w przypadku innych produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na danych
z przeszłości dotyczących różnic w wartości tej inwestycji i nie są dokładnym wskaźnikiem. To, co otrzymasz, będzie się różnić w zależności od
tego, jak działa rynek i jak długo utrzymasz inwestycję. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstre malnych
warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie Ci zapłacić. Przedstawione liczby obejmują wszystkie koszty
samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które ponosisz na rzecz swojego doradcy lub dystrybutora.
Dane nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która może mieć również wpływ na wysokość zwrotu.
Co się stanie, jeśli Bitcoin Capital AG nie będzie w stanie wypłacić?

Co się stanie, jeśli Bitcoin Capital AG nie będzie w stanie się wypłacić?
Możesz ponieść stratę finansową, jeśli emitent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań. Strata ta może zostać częściowo skompensowana
kwotami należnymi Państwu po realizacji zabezpieczenia. Dodatkowe informacje na temat kroków, jakie należy podjąć w przypadku braku
płatności lub bankructwa, można znaleźć w prospekcie. Nie ma żadnego systemu rekompensat ani gwarancji, które mogłyby wyrównać tę
stratę w całości ani w części.

Skład kosztów
Poniższa tabela przedstawia:
Wpływ różnych rodzajów kosztów każdego roku na zwrot z inwestycji, jaki możesz uzyskać pod koniec zalecanego okresu
utrzymywania.
Znaczenie różnych kategorii kosztów.

Koszty
jednorazowe

Koszty cvykliczne

Koszty dodatkowe

Koszty wejścia

0.00 %

Wpływ kosztów, które ponosisz przy wejściu do
inwestycji. [To najwięcej, co zapłacisz, i możesz
zapłacić mniej].

Koszty wyjścia

0.00 %

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji, gdy ta
skrystalizuje się

Koszty transakcji
portfela

0.1 - 0.4%

Koszty zarządzania

2%

Opłaty za wyniki

20 %

Dodatkowe
oprocentowanie

0.00 %

Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży wnoszonych przez
nas inwestycji bazowych dla produktu

Wpływ kosztów, które ponosimy każdego roku na
zarządzanie twoimi inwestycjami.
Opłata za wyniki ma miejsce, gdy Portfel przekroczy
High Watermark. HWM zostanie ustawiony.

Z tym produktem nie wiąże się dodatkowe
oprocentowanie

* Należy zauważyć, że opłaty za zarządzanie i wyniki są już uwzględnione w NAV / cenie rynkowej.

Jak długo powinienem go przechowywać i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?
Zalecany olkres przechowywania: 3 lata
Produkt ten nie ma wymaganego minimalnego okresu przechowywania. Możesz sprzedać inwestycję w produkt bez płacenia jakichkolwiek kar
w dowolnym dniu, w którym SIX Swiss Exchange lub BX Swiss są otwarte dla handlu. Informacje na temat wykupu produktów do wyboru dla
inwestorów znajdują się w prospekcie.

Jak mogę reklamować?
Jak mogę reklamować? Jeśli nie jesteś inwestorem profesjonalnym, wszelkie zapytania lub skargi należy kierować do swojego doradcy
finansowego lub maklera realizującego zlecenie. Jeśli jesteś inwestorem profesjonalnym, reklamacje dotyczące produktu, przeprowadzi Bitcoin
Capital AG lub osoby doradzające lub sprzedające produkt:
(1) możesz przekazać swoją skargę wysyłając wiadomość e-mail do wystawcy na adres info@ficas.com
(2) możesz przesłać swoją skargę na piśmie do Emitenta na adres Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Szwajcaria

Inne istotne informacje
Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia dodatkowej dokumentacji, takiej jak najnowszy prospekt produktu, raporty roczne i półroc zne. Te i inne
dokumenty oraz inne informacje o produktach są dostępne w Internecie pod adresem www.bitcoincapital.com lub wysyłając wiadomość e-mail do
wystawcy na adres info@bitcoincapital.com. Produkty te są produktami notowanymi na giełdzie, które nie kwalifikują się jako j ednostki programu
zbiorowego inwestowania zgodnie z odpowiednimi przepisami szwajcarskiej ustawy federalnej o programach zbiorowego inwestowania (CISA) z
późniejszymi zmianami i nie są objęte licencją. W związku z tym Produkty nie podlegają przepisom CISA ani nie są nadzorowane ani
zatwierdzane przez szwajcarski organ nadzoru rynku finansowego FINMA (FINMA). W związku z tym inwestorzy nie korzystają ze szczególnej
ochrony inwestorów zapewnianej w ramach CISA.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Szwajcaria

+41 41 710 04 54

ficas.com

info@ficas.com

