
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa 
vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto 

produktom a porovnať ho s inými produktmi. 
 

Dokument s kľúčovými informáciami 
 
 
 

Produkt 

Názov produktu: 15 FiCAS Active Crypto ETP 

Isin: CH0548689600 

Emitent: Bitcoin Capital AG 

Príslušný orgán: SIX Swiss Exchange 

Kontaktné údaje: www.ficas.com 

Burzový ticker: BTCA 

Valor: 54868960 

Yahoo ticker: BTCA.SW 

Bloomberg ticker: BTCA.SW 

Tieto kľúčové informácie sú presné k 14.02.2021  

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť zložitý na pochopenie. 
 
O aký produkt ide? 

 

Typ: 
 
  Ciele: 
 
 
 
 
 

Zamýšľaný investor: 
 

 
 
 
 
 

Splatnosť: 

 
Produkt obchodovaný na burze (neúročený, obnovujúci sa, plne zabezpečený dlhový nástroj). 

 

Vydané produkty ETP sú nemajetkové cenné papiere, ktoré replikujú aktívne riadenú stratégiu správy 

digitálnych aktív bez zložky poplatku. Sú bezúročné a bez garantovaného výnosu. Hodnota produktov 

ETP bude závisieť od výkonnosti aktívne riadeného portfólia digitálnych aktív. Výsledky sú 

denominované v švajčiarskych frankoch (CHF). 

 

Produkt je určený drobným (retailovým) a inštitucionálnym investorom vo Švajčiarku a Európe 

(vybrané štáty pre retailových klientov), ktorí sú pripravení prevziať na seba relatívne vysoké riziko 

straty svojho pôvodne investovaného kapitálu, aby získali vyšší potenciálny výnos, a ktorí plánujú 

investíciu v trvaní minimálne 2 rokov. Produkt by mal byť súčasťou širšieho investičného portfólia, 

pričom sa neodporúča, aby investori do neho investovali viac prostriedkov, než sú  pripravení 

v plnej výške stratiť. 

 
Produkt nemá stanovený koniec životnosti. Emitent si však vyhradzuje právo ukončiť vydávanie tohto 

produktu a odkúpiť ho späť podľa vlastného uváženia, ako aj v určitých konkrétnych prípadoch, a to 

bez akéhokoľvek ďalšieho predchádzajúceho súhlasu investorov, na základe zverejnenia oznámenia 

o ukončení (s uvedením dátumu odkúpenia) v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami.  

Aké sú riziká a čo by som mohol získať? 
 

Ukazovateľ rizika 
 
 

 
Nižšie riziko Vyššie riziko  

Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete mať v držbe 2 

roky. Skutočné riziko sa môže výrazne líšiť, ak produkt speňažíte 

skôr, a môžete získať späť menej. 

Súhrnný ukazovateľ rizika udáva úroveň rizika tohto produktu 

v porovnaní s inými produktmi. Zobrazuje mieru 

pravdepodobnosti finančnej straty z produktu z dôvodu 

pohybov na trhu alebo trhových udalostí, alebo z dôvodu, že 

vás nedokážeme vyplatiť. Tento produkt sme klasifikovali ako 7 

zo 7, čo predstavuje "najvyššiu" rizikovú triedu. Znamená to, že 

potenciálne straty z budúcej výkonnosti produktu sú na veľmi 

vysokej úrovni a že nepriaznivé trhové podmienky s veľkou 

pravdepodobnosťou ovplyvnia vašu možnosť získať z investície 

kladný výnos. 

Ak vám nedokážeme vyplatiť, čo vám dlhujeme, a prostriedky 

získané zo speňaženia zábezpeky nebudú dostatočné na 

uspokojenie vašich pohľadávok, môžete prísť o celú svoju 

investíciu. 

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou trhu v 

budúcnosti, môžete tak prísť o časť svoje investície, prípadne 

o celú jej výšku. 
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Scenáre výkonnosti 

Investícia vo výške 10 '000 CHF 2 roky 

Stresový scenár Koľko by ste mohli dostať späť po 
odpočítaní nákladov 
Priemerný výnos každý rok 

 

Nepriaznivý scenár Koľko by ste mohli dostať späť po 
odpočítaní nákladov 
Priemerný výnos každý rok 

  

 

Neutrálny scenár Koľko by ste mohli dostať späť po 
odpočítaní nákladov 
Priemerný výnos každý rok 

  

 

Priaznivý scenár Koľko by ste mohli dostať späť po 
odpočítaní nákladov 
Priemerný výnos každý rok 

  
 

 

V tabuľke sú uvedené sumy, ktoré by ste mohli dostať späť v priebehu 2 nasledujúcich rokoch (odporúčané trvanie držby) pri rô znych 

scenároch vývoja za predpokladu, že investujete 10 000 CHF. Scenáre zobrazujú, aká by mohla byť výkonnosť vašej investície. Môžete 

ich porovnať so scenármi iných produktov. Tieto scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe preukázaného vývoja hodnoty 

tejto investície v minulosti a nemožno ich považovať za presný ukazovateľ. Váš zisk, resp. strata sa budú líšiť v závislosti od vývoja 

na trhu a od dĺžky trvania vašej investície. Stresový scenár zobrazuje, čo môžete z investície získať v prípade extrémneho trhov ého 

vývoja, pričom nezohľadňuje možnosť, že vás nedokážeme vyplatiť. Zobrazené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, 

ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi.  

Nie je v nich zohľadnené ani vaše osobné daňové postavenie, ktoré môže tiež ovplyvniť výšku sumy, ktorú získate späť. 

 
Čo sa stane, ak spoločnosť Bitcoin Capital AG nebude schopná vyplácať?  
Ak emitent nebude plniť svoje záväzky, môžete utrpieť finančnú stratu. Táto strata môže byť čiastočne kompenzovaná vyplatením vašich 

pohľadávok z prostriedkov získaných po speňažení zábezpeky. Ďalšie informácie o krokoch, ktoré by ste mali podniknúť v prípade neplnenia alebo 

úpadku emitenta, nájdete v prospekte. 

Kompenzačný alebo garančný mechanizmus, ktorý by túto s tratu kompenzoval v plnej alebo čiastočnej výške, nie je k dispozícii.  

 
  Štruktúra nákladov  

 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje: 

Každoročný vplyv rôznych typov nákladov na výnos z investície, ktorý by ste mohli získať na konci odporúčaného obdobia jej dr žby.  

Význam jednotlivých kategórií nákladov.  

 
 

Jednorazové náklady 

 
Vstupné náklady 

 
0,00 % 

Vplyv nákladov, ktoré zaplatíte pri vstupe 
do investície. [Najvyššia suma, ktorú by ste mohli 
zaplatiť; môže byť nižšia]. 

 
Výstupné náklady 

 
0,00 % 

 
Vplyv nákladov na ukončenie investície v čase 
splatnosti. 

 
 
Priebežné náklady 

Transakčné náklady 
portfólia 

 
0,1 - 0,4% 

 
Vplyv našich nákladov na nákup a predaj 
podkladových investícií produktu.  

 
Správne náklady 

 
2 % 

 
Vplyv nákladov, ktoré si každý rok odpočítame 
za správu vašich investícií. 

 
 
Vedľajšie náklady 

 
Výkonnostné 

poplatky 

 
20 % 

 
Výkonnostný poplatok sa účtuje, keď portfólio 
prekročí stanovenú referenčnú hodnotu High 
Watermark. Referenčná hodnota HWM bude 
určená. 

 
Podiely na zisku 

 
0,00 % 

 
Súčasťou tohto produktu nie sú podiely na zisku. 

Upozorňujeme, že poplatky za správu a výkonnosť sú už započítané v čistej hodnote aktív/trhovej cene. 
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Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne? 
 

   Odporúčané obdobie držby: 2 roky  

Pri tomto produkte nie je stanovené minimálne obdobie držby. Svoju investíciu do produktu môžete bez penalizácie predať 

v ktorýkoľvek deň, keď sa na burze SIX Swiss Exchange alebo BX Swiss obchoduje. Informácie o odkúpení produktov na žiadosť investora 

nájdete v prospekte. 

 
 
Ako sa môžem sťažovať? 
Pokiaľ nie ste profesionálny investor, s akýmikoľvek otázkami alebo sťažnosťami by ste sa mali obrátiť na svojho finančného poradcu 
alebo brokera. 

Ak ste profesionálny klient, sťažnosti týkajúce sa produktu, konania spoločnosti Bitcoin Capital AG a/alebo osoby, ktorá prod ukt 

odporúča alebo predáva môžete: 

(1) poslať emitentovi e-mailom na info@ficas.com , 

(2) poslať emitentovi poštou na adresu Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.  
 
 

Ďalšie relevantné informácie 
Sme povinní poskytnúť vám ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad najnovší prospekt produktu, výročné a polročné správy. Tieto a ďalšie 

dokumenty a ostatné informácie o produkte sú dostupné online na stránke www.bitcoincapital.com, alebo si ich môžete vyžiadať od emitenta 

e-mailom na adrese info@bitcoincapital.com. 

Tieto produkty sú produkty obchodované na burze, ktoré sa nekvalifikujú ako podielové listy v schémach kolektívneho investovania v zmysle 

príslušných ustanovení švajčiarskeho federálneho zákona o schémach kolektívneho investovania (zákon CISA) v znení neskorších predpisov a 

nie sú na jeho základe licencované. Produkty preto nepodliehajú regulácii podľa zákona CISA ani dohľadu a schváleniu zo strany švajčiarskeho 

úradu pre dohľad nad finančnými trhmi FINMA. Z uvedeného vyplýva, že na investorov sa nevzťahuje osobitná ochrana investorov podľa zákona 

CISA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland 

ficas.com  

 
+41 41 710 04 54 

 
info@ficas.com  


