Este documento fornece-lhe informações chave sobre este produto de investimento. Não constitui material de promoção comercial. A informação
nele contida é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do produto e para o
ajudar a compará-lo com outros produtos.

Documento de Informações
Chave
Produto
Nome do produto:
Isin:

15 FiCAS Active Crypto ETP
CH0548689600

Emitente:
Autoridade Competente:
Dados de contacto:

Bitcoin Capital AG
SEIS Bolsa Suíça
www.ficas.com

Ticker:
Valor:
Ticker Yahoo:
Ticker Bloomberg:

BTCA
54868960
BTCA.SW
BTCA.SW
Esta informação fundamental é exata em 14.02.2021

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

Em que consiste este produto?

Este produto é um produto transa cionado em bolsa eletrónica (instrumento de dívida sem juros,
perpétuo, totalmente garantido).

Tipo:
Objetivos:

Os ETP emitidos são valores mobiliários não representantes de capital que reproduzem uma
estratégia de investimento em ativos digitais geridos ativamente sem uma componente de comissão.
Não vencem juros e não são protegidos pelo capital. O valor dos ETP dependerá do desempenho da
carteira de ativos digitais geridos de forma ativa. Os resultados são denominados em Francos Suíços
(CHF)

Investidor
pretendido:

Este produto destina-se a investidores de retalho e institucionais na Suíça e na Europa (países
selecionados para o retalho) que estejam preparados para assumir um nível relativamente elevado
de risco de perda do seu capital original, a fim de obter um retorno potencial mais elevado, e que
planeiam permanecer investidos durante pelo menos 2 anos. Foi concebido para integrar uma
carteira de investimentos e não é recomendado que os investidores invistam neste produto mais do
que aquilo que estão dispostos a perder totalmente.
Este produto tem uma duração indeterminada. Contudo, o Emitente reserva-se o direito de rescindir

Maturidade:

e resgatar o produto, a critério exclusivo do Emitente, bem como em certos casos especificados, em
cada caso sem o consentimento prévio dos investidores, através da publicação de um Aviso de
Rescisão (especificando a Data de Resgate) de acordo com os Termos e Condições Gerais.

Quais são os riscos e qual é o meu potencial retorno sobre o investimento?

Indicador sumário de risco
retribuição. Classificamos este produto na categoria 7 numa
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escala de 1 a 7, que corresponde à categoria de risco mais
elevada. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de
um desempenho futuro com um nível muito alto, e é provável
que condições desfavoráveis de mercado tenham um impacto na

O indicador sumário de risco pressupõe que o produto seja detido
durante 2 anos. O risco efetivo pode variar significativamente em
caso de resgate antecipado podendo ser recebido um valor
inferior.
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o
nível de risco deste produto quando comparado com outros
produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas
financeiras no futuro, em virtude de flutuações dos
mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua

capacidade

de

receber

um

retorno

positivo

do

seu

investimento.
Se não formos capazes de lhe pagar o que lhe é devido, e os
montantes a pagar após a realização da garantia forem
insuficientes, poderá perder todo o seu investimento.
Este

produto

não

prevê

qualquer

proteção

contra

o

desempenho futuro do mercado, pelo que poderá perder
algum ou todo o seu investimento.

Cená rios de desempenho
Investimento CHF 10'000

2 anos
Valor que poderá receber após a
dedução dos custos
Retorno médio anual

Cenário de stress

0
-100%

Valor que poderá receber após a
dedução dos custos
Retorno médio anual

8’000

Cenário moderado

Valor que poderá receber após a
dedução dos custos
Retorno médio anual

34’000
+240%

Cenário favorável

Valor que poderá receber após a
dedução dos custos
Retorno médio anual

88’000
+780 %

Cenário desfavorável

-20%

Este quadro mostra o montante que poderia recuperar ao longo dos próximos 2 anos (período de detenção recomendado), em
diferentes cenários, pressupondo um investimento de CHF 10.000. Os cenários apresentados ilustram qual pode ser o desempenho do
seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho
futuro com base na experiência do passado sobre a forma como o valor deste investimento varia, e não são um indicador exato. O valor
que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o produto. O cenário de stress
mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não tem em conta a situação em que não estamos em condições
de lhe pagar. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga
ao seu consultor ou distribuidor.
Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também pode influenciar o valor que obterá.

O que sucede se a Bitcoin Capital AG não puder pagar?
O investidor poderá sofrer uma perda financeira caso o Emitente não cumpra as suas obrigações. Esta perda pode ser parcialmente
compensada pelos montantes a pagar após a realização da garantia. Consulte o prospeto para informações adicionais sobre as medidas a
tomar em caso de não pagamento ou falência. Este produto não está abrangido qualquer sistema de compensação ou garantia que lhe
possa compensar, total ou parcialmente, esta perda.

Composição dos custos
O quadro a seguir indica:
O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção
recomendado.
O significado das diferentes categorias de custos.

Custos pontuais

Custos recorrentes

Custos assessórios

Custos de entrada

0.00 %

O impacto dos custos a pagar ao entrar no seu
investimento. [Este é o valor máximo que pagará, e
poderá pagar menos].

Custos de saída

0.00 %

O impacto dos custos de saída do seu investimento
quando este se vence.

Custos de
transação da carteira

0.1 - 0.4%

O impacto dos custos de comprarmos e vendermos
investimentos subjacentes ao produto.

Outros custos correntes

2%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente
pela gestão dos seus investimentos.

Comissões de
desempenho

20 %

Uma comissão de desempenho é cobrada quando o
Portfólio exceder a Marca de Água. O HWM será
definido.

Juros transportados

0.00 %

Este produto não tem quaisquer juros transportados.

Note-se que as taxas de gestão e desempenho já estão incluídas no preço do NAV/ mercado.

Quanto tempo devo manter o produto? E posso fazer mobilizações antecipadas?
Período de detenção recomendado: 2 anos
Este produto não tem um período de detenção mínimo requerido. O investidor pode vender o seu investimento no produto, sem
penalização, em qualquer dia em que a SIX Swiss Exchange ou BX Swiss esteja aberta à negociação. Para o resgate de produtos por opção
dos investidores, consulte o prospeto.

Como posso apresentar queixa?
Se não for um investidor profissional, deverá dirigir quaisquer questões ou reclamações ao seu consultor financeiro ou ao seu corretor
encarregado da execução.
Se for um investidor profissional, as queixas sobre o produto, a conduta da Bitcoin Capital AG e/ou da pessoa responsável por o aconselhar
ou vender o produto:
(1) pode registar a sua queixa enviando um e-mail para o Emitente em info@ficas.com
(2) pode enviar a sua queixa por escrito ao Emitente em Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Suíça.

Outras informações relevantes
Somos obrigados a fornecer-lhe documentação complementar, como o versão mais recente do prospeto do produto, relatórios anuais e
semestrais. Estes e outros documentos e outras informações sobre o produto estão disponíveis online em www.bitcoincapital.com ou podem
ser solicitas ao Emitente por e-mail em info@bitcoincapital.com.
Os produtos são produtos transacionados em bolsa, que não qualificam como unidades de um organismo de investimento coletivo de acordo
com as disposições relevantes da Lei Federal Suíça sobre os Organismos de Investimento Coletivo (OIC), tal como alterada, e não são
licenciados ao abrigo da mesma. Portanto, os Produtos não são regidos pelo OIC nem supervisionados ou aprovados pela Autoridade de
Supervisão do Mercado Financeiro Suíço FINMA (FINMA). Por conseguinte, os Investidores não beneficiarão da proteção específica do investidor
ao abrigo do OIC.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Suíça

+41 41 710 04 54

ficas.com

info@ficas.com

