Documentul de față vă oferă informații de bază despre acest produs de investiții. Nu este un material de marketing. Legea imp une furnizarea acestor informații
pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale asociate produsului, precum și să îl comparați cu alte produse.

Document cu informații de bază

Produs
Denumirea produsului:

15 FiCAS Active Crypto ETP

Isin:

CH0548689600

Emitent:

Bitcoin Capital AG

Autoritatea competentă:

SIX Swiss Exchange

Date de contact:

www.ficas.com

Ticker:

BTCA

Valor:

54868960

Ticker Yahoo:

BTCA.SW

Ticker Bloomberg:

BTCA.SW
Aceste informații de bază sunt exacte la data de 14.02.2021

Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.

Ce este produsul?
Tip:

Produsul este un produs tranzacționat la bursă [ETP] (instrument de creanță perpetuu, nepurtător de dobândă,
colateralizat integral).
ETP emise sunt titluri de valoare care nu sunt legate de capitalurile proprii și care reproduc o strategie de investiții

Obiective:

în active digitale gestionată în mod activ, minus o componentă de comision. Nu sunt purtătoare de dobândă și nu au
principalul protejat. Valoarea ETP va depinde de performanța portofoliului de active digitale gestionat activ.
Rezultatele sunt exprimate în franci elvețieni (CHF)

Produsul este destinat investitorilor cu amănuntul (retail) și instituționali din Elveția și Europa (țări selectate

Investitor țintă:

pentru retail), care sunt pregătiți să își asume un nivel relativ ridicat de risc de pierdere a capitalului inițial
pentru a obține un randament potențial mai mare și care intenționează să își mențină investiția pe o perioadă de
cel puțin 2 ani. Este conceput pentru a face parte dintr-un portofoliu de investiții și nu se recomandă
investitorilor să investească în acest produs mai mult decât ceea ce sunt pregătiți să piardă în totalitate.

Produsul nu are dată finală. Cu toate acestea, Emitentul își rezervă dreptul de a rezilia și răscumpăra produsul, la

Scadență:

discreția sa exclusivă, precum și în anumite cazuri specificate. În orice caz, nu este necesar consimțăm ântul
prealabil al investitorilor, sub rezerva publicării unei Notificări de reziliere (specificând Data de răscumpărare) în
conformitate cu Termenii și condițiile generale.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?
Indicator de risc

ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau a
evenimentelor de pe piață sau pentru că nu suntem în măsură să vă
plătim. Am clasificat acest produs ca fiind în clasa 7 din 7, care este clasa
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Risc mai mic

5

6

7

Risc mai mare

Indicatorul de risc presupune păstrarea produsului timp de 2 ani. Riscul
efectiv poate varia semnificativ dacă doriți să vă încasați fondurile într-un
stadiu incipient și puteți primi înapoi mai puțin.
Indicatorul de risc centralizat oferă o idee privind nivelul de risc asociat
acestui produs în comparație cu alte produse. Arată care este
probabilitatea

cu „cel mai mare” risc. Acest lucru evaluează pierderile potențiale din
performanța viitoare la un nivel foarte ridicat, cu probabilitate foarte
mare ca existența condițiilor de piață nefavorabile să vă influențeze
capacitatea de a beneficia de o rentabilitate pozitivă a investiției.
Dacă nu suntem în măsură să vă plătim ceea ce este datorat, iar sumele
datorate dvs. după executarea garanției sunt insuficiente, puteți pierde
întreaga investiție.
Produsul nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare ale
pieței, astfel încât ați putea pierde întreaga investiție sau o parte a sa.

Scenarii de performanță
Investiție 10'000 CHF

2 ani
Ce ați putea obține înapoi după
costuri
Randament mediu în fiecare an

Scenariu de stres

0
-100%

Scenariu nefavorabil

Ce ați putea obține înapoi după
costuri
Randament mediu în fiecare an

8’000

Scenariu moderat

Ce ați putea obține înapoi după
costuri
Randament mediu în fiecare an

34’000
+240%

Scenariu favorabil

Ce ați putea obține înapoi după
costuri
Randament mediu în fiecare an

88’000
+780 %

-20%

Tabelul prezintă banii pe care i-ați putea primi înapoi în următorii 2 ani (perioada de deținere recomandată), în diferite scenarii, presupunând că investiți
10.000 CHF. Scenariile prezentate ilustrează performanța posibilă a investiției dvs. Le puteți compara cu scenariile altor produse. Scenariile prezentate
reprezintă o estimare a performanței viitoare pe baza dovezilor din trecut cu privire la modul în care variază valoarea acest ei investiții și nu un indicator exact.
Ceea ce veți obține va varia în funcție de performanța pieței și de perioada de păstrare a investiției. Scenariul de stres arată ce ați putea obține în circumst anțe
extreme de piață și nu ține cont de situația în care nu suntem în măsură să vă plătim. Cifrele prezentate includ toate costur ile produsului în sine, dar s-ar putea
să nu includă toate costurile pe care le plătiți consilierului dvs. sau distribuitorului.
Cifrele nu iau în considerare situația dvs. fiscală personală, care vă poate afecta, de asemenea, randamentul.

Ce se întâmplă dacă Bitcoin Capital AG nu este în măsură să plătească?
Este posibil să vă confruntați cu o pierdere financiară în cazul în care emitentul nu își îndeplinește obligațiile. Această p ierdere poate fi parțial compensată de
sumele datorate dvs. după executarea garanției. Consultați prospectul pentru informații suplimentare despre pașii care trebuie urmați în caz de neplată sau
faliment.
Nu există un sistem de compensare sau de garantare care să poată compensa această pierdere, în totalitate sau parțial.

Componența costurilor
Tabelul de mai jos prezintă:
Impactul anual al diferitelor tipuri de costuri asupra rentabilității investiției pe care ați putea-o obține la sfârșitul perioadei de deținere recomandate.
Semnificația diferitelor categorii de costuri.

Costuri de intrare

0,00%

Impactul costurilor pe care le plătiți atunci când plasați
investiția. [Aceasta este valoarea maximă și puteți plăti mai
puțin].

Costuri de ieșire

0,00%

Impactul costurilor de ieșire din investiție atunci când
aceasta ajunge la maturitate.

Costurile de
tranzacționare în cadrul
portofoliului

0,1 - 0,4%

Impactul costurilor asociate operațiunilor noastre de
cumpărare și vânzare a investițiilor subiacente ale produsului.

Costuri de administrare

2%

Costuri unice

Costuri recurente

Costuri ocazionale

Comisioane de
performanță
Dobândă reportată

20%

0,00%

Impactul costurilor pe care le percepem în fiecare an pentru
a vă gestiona investițiile.

Un comision de performanță se aplică atunci când portofoliul
depășește limita maximă [High Watermark, HWM]. HWM va fi
fixă.
Produsul nu are dobândă reportată.

Vă rugăm să rețineți: comisioanele de administrare și de performanță sunt deja incluse în valoarea activului net (NAV)/prețul de piață.

Cât timp ar trebui să mențin investiția și pot să-mi retrag fondurile mai
devreme?
Perioada de deținere recomandată: 2 ani
Produsul nu are o perioadă minimă de deținere impusă. Vă puteți vinde investiția în produs, fără penalități, în orice zi în care SIX Swiss Exchange sau BX Swiss sunt
deschise pentru tranzacționare. Consultați prospectul pentru informații privind răscumpărarea produselor la opțiunea investit orilor.

Cum pot înainta plângeri?
Dacă nu sunteți un investitor profesionist, ar trebui să adresați orice întrebări sau reclamații consilierului dvs. financiar sau brokerului exe cutant.
Dacă sunteți un investitor profesionist, reclamațiile cu privire la produs, conduita Bitcoin Capital AG și/sau a persoanei care oferă consiliere sau vinde produsul:

(1) vă puteți trimite reclamația prin e-mail emitentului la info@ficas.com
(2) vă puteți trimite reclamația în scris Emitentului la adresa Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Elveția.

Alte informații relevante
Suntem obligați să vă furnizăm documentații suplimentare, cum ar fi cel mai recent prospect al produsului, rapoartele anuale și semestriale. Acestea și alte
documente și informații despre produs sunt disponibile online la adresa www.bitcoincapital.com sau le puteți solicita trimițând un e-mail emitentului la
info@bitcoincapital.com.
Produsele sunt produse tranzacționate la bursă, care nu se califică drept unități ale unei scheme colective de investiții în conformitate cu prevederile relevante
ale Legii federale elvețiene privind schemele colective de investiții (CISA), cu modificările ulterioare, și nu sunt autoriza te în temeiul acesteia. Prin urmare,
Produsele nu sunt nici guvernate de CISA, nici supravegheate sau aprobate de către Autoritatea elvețiană de supraveghere a piețelor f inanciare (FINMA). În
consecință, Investitorii nu beneficiază de protecția specifică investitorilor prevăzută de CISA.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Elveția

+41 41 710 04 54

ficas.com

info@ficas.com

