
Det här dokumentet ger dig väsentlig information om investeringsprodukten. Det är inte marknadsföringsmaterial. Det är juridiskt obligatorisk 

information som ska hjälpa dig att förstå vad det är för typ av produkt, dess risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och hjälpa 

dig att jämföra den med andra produkter.   

 

Väsentlig information 
 
 
 

Produkt 

Produktnamn: 15 FiCAS Active Crypto ETP 

Isin: CH0548689600 

Emittent: Bitcoin Capital AG 

Behörig myndighet: SIX Swiss Exchange 

Kontaktuppgifter: www.ficas.com 

Ticker: BTCA 

Valoren: 54868960 

Yahoo Ticker: BTCA.SW 

Bloomberg Ticker: BTCA.SW 

Denna väsentliga information är korrekt den 14.02.2021  

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svårbegriplig. 
  

Vad är det för produkt?  
 

Typ: 
 
 

Mål: 
 
 
 
 

Tilltänkt 
investerare: 

 
 
 
 
 

Mognad: 

 
Den här produkten är en börshandlad produkt (perpetuellt icke räntebärande, fullt säkrad 
skuldförbindelse). 
 
 
De emitterade ETP:s är icke-aktierelaterade värdepapper som motsvarar en aktivt förvaltad strategi för 
investering i digitala tillgångar med en avgiftskomponent. De har ingen ränta och de är inte 
principskyddade. Värdet på ETP:s kommer att bero på resultaten av den aktivt hanterade portföljen av 
digitala tillgångar. Resultaten anges i Schweizisk Franc (CHF). 
 
 
 
Den här produkten vänder sig till privata och institutionella investerare i Schweiz och Europa (privata i 
utvalda länder) som är redo att ta en relativt hög risk att förlora sitt ursprungliga kapital i hopp om att få 
högre potentiell avkastning och som planerar att behålla investeringen i minst 2 år. Produkten är 
utformad för att vara en del av en investeringsportfölj och det är inte rekommenderat att investerare 
investerar mer i den här produkten än vad de är redo att till fullo förlora.  
 
 

 

Den här produkten är av öppen typ. Men emittenten förbehåller sig rätten att avveckla och dra tillbaka 

produkten, enligt eget omdöme eller under specifika omständigheter, i varje fall utan att först be om 

investerarnas samtycke, genom att offentliggöra ett uppsägningsavtal (med återbetalningsdatum) enligt 

de allmänna bestämmelserna och villkoren.   

 

Vilka är riskerna och vad kan jag få i retur? 
 

Riskindikator 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Lägre risk Högre risk  

 
Riskindikatorn förutser att produkten innehas under 2 års tid. Den 

faktiska risken kan variera märkbart om du säljer i ett tidigt skede 

och kanske får du mindre tillbaka. 

Sammanfattningen av riskindikatoren är en guide till produktens 

risknivå jämfört med andra produkter. Den hänvisar till hur 

sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund 

av rörelser på marknaderna eller händelser på marknaderna, eller 

därför att vi inte kan betala er. Vi har gjort bedömningen att denna 

produkt faller i kategori 7 av 7 sju möjliga, det vill säga den ”högsta” 

risken. Det väger in potentiella förluster från framtida resultat på 

väldigt hög nivå och dåliga marknadsvillkor kan med största 

sannolikhet påverka dina möjligheter att få positiv avkastning på din 

investering.  

Om vi inte kan betala ut det som är dig skyldigt, och att de 

utbetalningsbara summorna till dig efter att säkerheter realiserats är 

otillräckliga, kan du komma att förlora hela din investering.  

Den här produkten innefattar inget skydd mot framtida 

marknadsresultat och därför skulle du kunna förlora hela eller delar 

av din investering.  



 
 
 
 
 

Resultatscenarier 

Investering CHF 10' 000 2 år 

Stress scenario 
Vad du kan få tillbaka efter avgifter  

Genomsnittlig avkastning per år 
 

 

Ofördelaktigt scenario Vad du kan få tillbaka efter avgifter 
Genomsnittlig avkastning per år 

 

 

Måttligt scenario Vad du kan få tillbaka efter avgifter  
Genomsnittlig avkastning per år 

 

 

Fördelaktigt scenario Vad du kan få tillbaka efter avgifter  
Genomsnittlig avkastning per år 

 
  

 
Den här tabellen visar hur mycket du skulle kunna få tillbaka under de nästkommande 2 åren (rekommenderad innehavsperiod), en ligt 
olika scenarier, enligt antagandet att du investerar CHF 10 000. Scenarierna ovan visar vad din investering skulle kunna gene rera för 
resultat. Du kan jämföra dem med andra produkters scenarier. Scenarierna som presenteras är en beräkning av framtida resultat  som är 
baserade på tidigare bevis på hur investeringarnas värde har varierat och kan inte anses vara exakta indikatorer. V ad du får kommer att 
variera beroende på hur marknaden presterar och på hur länge du behåller investeringen. Stress scenariot visar vad du kan få ut under 
extrema marknadsomständigheter och det innefattar inte en situation då vi inte kan betala dig. I siff rorna som visas räknas alla 
produktens avgifter in, men det innefattar inte alla de avgifter du kan komma att betala till din rådgivare eller distributör .  
Beräkningarna tar heller inte i beaktande din personliga skattesituation som också kan påverka hur m ycket du får tillbaka.  

 
Vad händer om Bitcoin Capital AG inte kan betala?  

 
Du skulle kunna förlora ekonomiskt på att emittenten inte kan leva upp till sina skyldigheter. Denna förlust kan delvis balanseras upp av de summor som 

utbetalas till dig efter att säkerheten realiserats. Vänligen se prospektet för ytterligare information om stegen du ska ta utifall av uteblivna betalningar 

eller konkurs.  

Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan väga upp delar av eller hela förlusten.   

 
  Kostnadskomponenter  

 
Tabellen här nedan visar: 

 Hur de olika avgifterna inverkar på investeringens avkastning och vad det innebär för dig i slutet av den rekommenderade 
innehavsperioden.  

Vad de olika kostnadskategorierna innebär.  

 
 
 

Engångskostnader 

 
Inträdesavgift 

 
0.00 % 

Inverkan av de avgifter du betalar när du inträder 
investeringen. [Det här är det mesta du kan komma 
att betala och kanske betalar du mindre]. 

 
Utträdesavgift 

 
0.00 % 

 
Inverkan av utträdesavgifter när investeringen 
mognat. 

 
 

Återkommande 
kostnader 

Transaktions-
portföljskostnader 

 
0.1 - 0.4% 

 
Inverkan av kostnaderna kopplade till vår 
försäljning och våra förvärv av underliggande 
investeringar för produkten. 

 
Hanterings-

kostnader 

 
2 % 

 
Inverkan av kostnaderna som vi redovisar varje år för 
att hantera dina investeringar. 

 
 

Tillfälliga 
kostnader 

 
Resultatavgift 

 
20 % 

 
En resultatavgift tillkommer när portföljen går över 
High Watermark. HWM ska fastställas.  

 
“Carried interests” 

 
0.00 % 

 
Den här produkten har inte några ”carried interest”. 

      Vänligen notera att hanterings- och resultatavgifter redan innefattas i NAV/ marknadspriset. 

-100%

0

34’000 

88’000
+780 %

+240%

8’000

-20%



 
 
  
 

Hur länge ska jag behålla investeringen och kan jag ta ut mina pengar tidigare? 
 

   Rekommenderad innehavsperiod: 2 år  
 
Det finns inget minimikrav på hur länge den här produkten ska innehas. Du kan sälja din investering i produkten utan att beta la någon 

straffavgift vilken dag som helst då schweiziska SIX Swiss Exchange eller BX Swiss är öppet för börshandel. Gällande återbetalning av 

produkter som ett alternativ för investerare, se prospektet.  

 
 

Hur kan jag klaga? 
 
Om du inte är en professionell investerare ska du skriva dina frågor eller klagomål till din finansiella rådgivare eller din exekutiva 

börsmäklare.   

Om du är en professionell investerare, ska klagomål över produkten, eller över Bitcoin Capital AG:s och/eller rådgivares, ell er produktens 

försäljares beteende:  

(1) du kan registrera ditt klagomål genom att mejla emittenten: info@ficas.com  

(2) du kan skicka ditt klagomål skriftligen till emittenten: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.  

 

Övrig relevant information 
 
Vi är skyldiga att tillhandahålla dig fler dokument såsom produktens senaste prospekt, års- och halvårsrapporter. Dessa och andra dokument 

och annan produktinformation finns tillgängligt på internet, www.bitcoincapital.com och det går också att mejla emittenten: 

info@bitcoincapital.com. 

 

Produkterna är börshandlade produkter som inte kvalificeras som enheter i ett kollektivt investeringssystem enligt de relevanta bestämmelserna 

i den schweiziska federala akten om kollektiva investeringssystem (CISA), såsom den reviderats, och produkterna är inte licensierade under CISA-

akten. Därför är produkterna varken styrda av CISA eller under tillsyn av den schweiziska finansmarknadsinspektionen FINMA (FINMA). Därmed 

kan inte investerare nyttja fördelarna med det specifika investerarskyddet som tillhandahålls av CISA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland 

ficas.com  

 
+41 41 710 04 54 

 
info@ficas.com  


