
Ta dokument vsebuje ključne informacije o tem naložbenem produktu. To ni trženjsko gradivo. Te informacije so predpisane z zakonom, zato da 

se lahko seznanite z naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnim dobičkom in izgubo in ga primerjate z drugimi produkti. 

 

Dokument s ključnimi informacijami 
 
 
 

Produkt 

Ime produkta: 15 FiCAS Active Crypto ETP 

Isin: CH0548689600 

Izdajatelj: Bitcoin Capital AG 

Pristojni organ: SIX Swiss Exchange 

Kontaktni podatki: www.ficas.com 

Oznaka: BTCA 

Valor: 54868960 

Oznaka Yahoo: BTCA.SW 

Oznaka Bloomberg: BTCA.SW 

Ti ključni podatki odražajo stanje na dan 14.02.2021  

Kupiti nameravate produkt, ki ni enostaven in je morda težko razumljiv. 

Kaj je ta produkt? 
 

Vrsta: 
 
 

Cilji: 
 

 
 
 
 

Predvideni 
vlagatelj: 

 
 
 
 

 
Dospelost: 

 
To je produkt, s katerim se trguje na borzi (neobrestovan, v celoti zavarovan dolžniški 

instrument brez dospetja). 

 

Izdani produkti, s katerimi se trguje na borzi, so nelastniški vrednostni papirji, ki ponavljajo aktivno 

upravljano naložbeno strategijo digitalnih sredstev, zmanjšani za komponento stroškov. Produkti niso 

obrestonosni in nimajo zaščitene glavnice. Vrednost produktov, s katerimi se trguje na borzi, bo 

odvisna od uspešnosti aktivno upravljanega portfelja digitalnih sredstev. Rezultati so izraženi v 

švicarskih frankih (CHF) 

 
Ta produkt je namenjen malim in institucionalnim vlagateljem v Švici in Evropi (izbrane države za 

male vlagatelje), ki so pripravljeni prevzeti sorazmerno visoko stopnjo tveganja izgube začetnega 

kapitala, da bi dosegli večjo potencialno donosnost, in ki načrtujejo ostati vlagatelji vsaj 2 leti. 

Zasnovan je tako, da je del naložbenega portfelja, zato ni priporočljivo, da vlagatelji v ta produkt 

vložijo več, kot so pripravljeni v celoti izgubiti. 

 

Ta produkt ni časovno omejen. Vendar si izdajatelj pridržuje pravico, da likvidira in odkupi produkt 

po svoji lastni presoji, pa tudi v določenih posebnih primerih, v vsakem primeru brez predhodnega 

soglasja vlagateljev, tako da objavi obvestilo o prenehanju (z navedbo datuma unovčitve) v skladu s 

splošnimi pogoji. 

Kakšna so tveganja in kakšen donos lahko pričakujem? 
 

Kazalnik tveganja 
 

Nižje tveganje              Višje tveganje  
 

Kazalnik tveganja predvideva, da s produktom razpolagate 2 leti. 

Dejansko tveganje se lahko bistveno razlikuje, če se prej odločite 

za unovčenje, boste morda dobili manj. 

Zbirni kazalnik tveganja je smernica glede stopnje tveganja tega 

produkta v primerjavi z drugimi produkti. Kaže stopnjo 

verjetnosti, da bo produkt izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali 

ker ne moremo izplačati vlagatelja. 

 

 

 

Ta produkt smo razvrstili pod 7 od 7, kar je „najvišji“ razred 

tveganja. Morebitne izgube na podlagi prihodnje uspešnosti so 

ocenjene z „zelo visoko“ stopnjo, slabi tržni pogoji pa bodo „zelo 

verjetno“ vplivali na našo zmožnost, da izplačamo vlagatelja. Če 

vam ne moremo plačati dolgovanega zneska in zneski, ki vam jih 

plačamo po unovčenju zavarovanja, ne zadoščajo, lahko izgubite 

celotno naložbo. Ta produkt ne vsebuje nobene zaščite glede 

prihodnje tržne uspešnosti, zato lahko svojo naložbo delno ali v 

celoti izgubite. 
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Scenariji uspešnosti 

Naložba v višini 10'000 CHF 2 leti 

Stresni s scenarij Kaj lahko dobite izplačano po odbitju 
stroškov / Povprečen letni donos 

 

 

Neugodni scenarij Kaj lahko dobite izplačano po odbitju 
stroškov / Povprečen letni donos 

 

 

Zmerni scenarij Kaj lahko dobite izplačano po odbitju 
stroškov /Povprečen letni donos 

 

 

Ugodni scenarij Kaj lahko dobite izplačano po odbitju 
stroškov /Povprečen letni donos 

 
 

 

Ta preglednica kaže znesek, ki bi ga lahko dobili nazaj v naslednjih 2 letih (priporočeno obdobje razpolaganja) na podlagi ra zličnih 

scenarijev, ob predpostavki, da vložite 10.000 EUR. Predstavljeni scenariji kažejo, kako uspešna bi lahko bila vaša naložba . 

Primerjate jih lahko s scenariji za druge produkte. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnje uspešnosti na podlagi pretekli h dokazov 

o gibanju vrednosti te naložbe in niso natančni kazalnik. Koliko boste dobili, je odvisno od razmer na trgu in od tega,  kako dolgo 

razpolagate z naložbo. Stresni scenarij prikazuje, koliko bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih razmerah in ne upošteva situacij, v 

katerih vam nismo sposobni plačati. Prikazani zneski vključujejo vse stroške samega produkta, vendar morda ne vključujejo vseh 

stroškov, ki jih plačate svetovalcu ali distributerju. V zneskih ni upoštevan vaš davčni položaj, ki lahko prav tako vpliva n a to, koliko 

boste dobili nazaj. 

Kaj se zgodi, če družba Bitcoin Capital AG ne more izplačati vlagateljev?  
Če izdajatelj ne izpolni svojih obveznosti, se boste morda soočili s finančno izgubo. To izgubo lahko delno pokrijejo zneski, ki vam jih morajo 

izplačati po unovčenju zavarovanja. Za dodatne informacije o potrebnih ukrepih v primeru neplačila ali stečaja glejte prospekt. Odškodninska ali 

jamstvena shema, ki bi krila vso to izgubo ali njen del, ne obstaja. 

 Sestava stroškov  
 

Spodnja tabela prikazuje: 

Vsakoletni vpliv različnih vrst stroškov na donosnost naložbe, ki jo boste morda dobili ob koncu priporočenega obdobja 

Pomen različnih kategorij stroškov. 

 

 
 

Enkratni stroški 

 
Vstopni stroški 

 
0.00 % 

Vpliv stroškov, ki jih plačate ob odločitvi za naložbo. 
[To je največ, kar boste plačali, lahko pa tudi manj]. 

 
Stroški izstopa 

 
0.00 % 

 
Vpliv stroškov izstopa ob zapadlosti naložbe. 

 
 

Ponavljajoči se 
stroški 

Stroški 
premoženjskih 

transakcij 

 
0.1 - 0.4% 

 
Vpliv stroškov, ki jih imamo ob nakupu in prodaji 
osnovnih naložb za produkt. 

 
Stroški upravljanja 

 
2 % 

 
Vpliv stroškov, ki jih imamo vsako leto prevzamemo z 
upravljanjem vaših naložb. 

 
 

Dodatni stroški 

 
Provizija za 
uspešnost 

 
20 % 

 
Provizija za uspešnost se uveljavi glede na najvišjo 
doseženo vrednost (»high water mark«). Vrednost 
HWM se bo opredelila. 

 
Spodbujevalne 

provizije 

 
0.00 % 

 
Ta produkt ne vključuje spodbujevalnih provizij. 

Upoštevajte, da so stroški upravljanja in provizija za uspešnost že vključeni v čisti vrednosti sredstev (NAV)/tržni ceni. 
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Kako dolgo naj s produktom razpolagam in ali lahko dobim denar izplačan 
predčasno? 

 
   Priporočeno obdobje razpolaganja: 2  lleti 

Ta produkt  nima najkrajšega zahtevanega obdobja razpolaganja. Naložbo v produkt lahko brez kazni prodate kateri koli dan, ko je 

borza SIX Swiss Exchange ali BX Swiss odprta za trgovanje. Za odkup izdelkov po izbiri vlagateljev glejte prospekt.  

 
 
Kako se lahko pritožim? 
Če ste neprofesionalni vlagatelj, morate vsa vprašanja ali pritožbe nasloviti na svojega finančnega svetovalca ali posrednika  za 

izvrševanje. Če ste profesionalni vlagatelj, lahko pritožbe glede produkta ali ravnanja družbe Bitcoin Capital AG in/ali osebe, ki svetuje 

glede produkta ali ga prodaja, 

(1) pošljete po e-pošti izdajatelju na naslov info@ficas.com  

(2) ali jo v pisni obliki pošljete izdajatelju na naslov Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švica.  

 

Druge pomembne informacije  
Posredovati vam moramo dodatno dokumentacijo, na primer najnovejši prospekt produkta, letna in polletna poročila. Te in druge dokumente 

ter druge informacije o produktu dobite na spletu na naslovu www.bitcoincapital.com ali prek elektronskega sporočila na naslov 

info@bitcoincapital.com. 

To so produkti, s katerimi se trguje na borzi in jih ni mogoče obravnavati kot enote kolektivne naložbene sheme glede na ustrezne določbe 

švicarskega zveznega zakona o kolektivnih naložbenih shemah (CISA), kot je bil spremenjen, in niso licencirani v skladu s tem zakonom. Zato 

produktov ne ureja niti zvezni zakon CISA in jih ne nadzoruje ali potrjuje švicarski organ za nadzor trga FINMA (FINMA). V skladu s tem 

vlagatelji ne morejo uveljavljati posebne zaščite vlagateljev, ki jo zagotavlja zvezni zakon CISA. 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland 

ficas.com  

 
+41 41 710 04 54 

 
info@ficas.com  


