
Този документ с информация Ви предоставя съществена информация за този инвестиционен продукт. Това не е рекламен материал. 
Тази информация се изисква по закон, за да Ви помогне да разберете вида, риска, разходите, възможните печалби и загуби на този 
продукт и да Ви помогне да го сравните с други продукти.

Документ с ключова 
информация

Продукт

Име на продукта:

Повече информация ще получите по телефона на: +41 41 710 04 54
Този документ с ключова информация е актуализиран на 10.02.2022 г.

Предупреждение: На път сте да придобиете продукт, който не е елементарен и може да бъде труден за разбиране.

Този продукт е безлихвена облигация на приносител, съгласно швейцарското законодателство, която е напълно 

обезпечена с инвестиции в 1 FiCAS Active Bitcoin ETP (BTCB). Този продукт е регистриран на следната фондова 

борса: SIX Swiss Exchange. Той може да бъде регистриран и на други регулирани пазари, както и извънборсово.

Този продукт предлага на инвеститорите достъп до дискретно управляван портфейл от биткойн/фиат валута. 

Крипто ценните книжа са депозирани и обезпечени с основните активи на продукта. За изчисляване на цената 

на референтния актив се използват данните за курса от CryptoCompare. Дяловете се издават директно на 

упълномощените участници при предаване на основните активи. Частните инвеститори могат да купуват и 

продават ценните книжа само на вторичните пазари на конвенционалните фондови пазари. Можете също така 

да поискате от емитента да изкупи продукта в замяна на фиатна валута (в CHF) на годишнината от програмата 

за емитиране. Всички активи, свързани с ценните книжа, ще бъдат обезпечени чрез залог на доверено лице, 

действащо от името на инвеститорите. Емитентът назначава независим администратор за доверено лице по 

обезпечението, който да държи обезпеченията в базовите активи, депозирани при попечителите от името на 

всички настоящи и бъдещи собственици на продукти.

Този продукт е сложен продукт, който е предназначен само за информирани частни инвеститори, които

1. могат да се справят с пълна загуба на инвестицията, не се стремят към запазване на капитала и не търсят 

капиталова гаранция;

2. имат специфични познания и опит с инвестирането в подобни продукти и на финансови пазари;

3. търсят продукт, който предлага рискова позиция в основния актив и има инвестиционен хоризонт, съобразен 

с долупосочения, препоръчан период на притежаване;

4. са наясно, че стойността на продукта може да се промени значително, поради променливия основен  актив.

Продуктът е създаден за неограничен срок. Издателят обаче си запазва правото да прекрати и изкупи продукта 

по преценка на емитента и в определени конкретни случаи, съответно без предварителното съгласие на 

инвеститорите, чрез публикуване на известие за прекратяване (с посочване на датата на изкупуване), съгласно 

Общите търговски условия.

1 FiCAS Active Bitcoin ETP

Международен идентификационен номер на ценни книжа, 
тикер, идентификационен номер на ценни книжа:

CH1130276988, BTCB

Емитент: Bitcoin Capital AG

Уебсайт: www.bitcoincapital.com

Компетентен надзорен орган: Няма компетентен орган във връзка с документа с ключова информация.

За какъв вид продукт става дума?

Вид:

Цели:

Малки инвеститори - 
целева група:

Срок:

основа на движения на пазара или събития на пазара, или 
защото емитентът не е в състояние да Ви се изплати. Ние 
класифицирахме продукта в клас 7 от 7, който съответства 
на „най-високия“ клас риск. Това означава, че рискът от 
потенциални загуби от бъдещи резултати се класифицира 
като много висок. Неблагоприятните пазарни условия е 
много вероятно да повлияят на възможността да получите 
положителна възвръщаемост на Вашата инвестиция. Ако 
не сме в състояние да Ви изплатим непогасената сума и 
сумите, платени Ви след ликвидацията на обезпечението, 
са недостатъчни, можете да загубите целия инвестиран 
капитал.

Индикаторът за риск се основава на предположението, че ще 
запазите продукта за препоръчителния период на притежание. 
Фактическият риск може да варира значително и ако ликвидирате 
инвестицията по-рано, може да получите по-малка сума в замяна. 
Индикаторът на общия риск Ви помага да оцените риска, свързан 
с този продукт, в сравнение с други продукти. Той показва, колко 
висока е вероятността, с този продукт да загубите пари, въз 

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна? 

Индикатор на риска

Нисък риск Висок риск

Цел:



Сценарии за изпълнение

Вложение CHF 10,000

Стресов сценарий
Какво можете да получите след приспадане 
на разходите Средна 

Какво можете да получите след приспадане 
на разходите Средна 

Какво можете да получите след приспадане 
на разходите Средна 

Какво можете да получите след приспадане 
на разходите Средна 

печалба на година

печалба на година

печалба на година

печалба на година

Песимистичен сценарий

Среден сценарий

Оптимистичен сценарий

1 година

Тази таблица показва сумата, която бихте могли да получите обратно след 1 година при различни сценарии, ако инвестирате 10 000 
CHF. Представените сценарии показват, как може да се развие Вашето вложение. Можете да ги сравните със сценариите за други 
продукти. Представените сценарии са оценка на бъдещата производителност, въз основа на исторически данни за производителността 
на тази инвестиция, те не са точен индикатор. Колко всъщност получавате зависи от това, как се представя пазарът и колко дълго 
държите инвестицията. Стресовият сценарий показва, какво бихте могли да получите при екстремни пазарни условия и не взема 
случая, когато не сме в състояние да изплатим сумата.  Посочените цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не 
включват всички разходи, които ще трябва да заплатите на Вашия консултант или търговски офис.
Цифрите не отчитат Вашето лично данъчно положение, което също може да повлияе на това, колко ще си възвърнете.

Ако емитентът не е в състояние да извърши изплащането, може да претърпите финансова загуба. Тази загуба може да бъде частично 
компенсирана от сумите, дължими към Вас след оползотворяването на обезпечението. Моля, вижте проспекта за повече информация 
относно стъпките, които трябва да се предприемат в случай на неизпълнено плащане или несъстоятелност.
Няма система за обезщетение или обезпечение, която да покрие тази загуба изцяло или отчасти.

Намаляването на печалбата (Reduction of Yield - RIY) показва как общите разходи, които сте платили, влияят върху печалбата от Вашата 
инвестиция, която може да получите. В общите разходи се вземат предвид еднократни, текущи и допълнителни разходи. Сумите, 
показани тук, съответстват на кумулативните разходи на продукта за препоръчителния период на притежание. Дадените цифри се 
основават на предположението, че инвестирате 10 000 CHF. Цифрите са приблизителни и може да са различни в бъдеще.

Какво се случва, ако Bitcoin Capital AG не е в състояние да извърши изплащането?

Какви разходи възникват?

Лицето, което ви продава този продукт или Ви консултира за него, може да Ви фактурира допълнителни разходи. Ако случаят е 
такъв, лицето ще Ви информира за тези разходи и ще Ви покаже, как всички разходи ще повлияят на Вашата инвестиция с течение на 
времето.

Таблица 1: Разходи в течение на времето

Вложение CHF 10,000

Общи разходи (CHF) 19095

Въздействие върху печалбата (RIY) на 
година 1.9%0.95%

Ако осребрите след 2 години 
(препоръчителен период на 

притежание)

Ако осребрите след 1 
година

0

8’200

32’000

73’000

-100%

-18%

+220%

+630%



Таблица 2: Формиране на разходите

как различните видове разходи влияят през всяка година върху печалбата от инвестицията, която бихте могли да получите в 
края на препоръчителния период на притежание;
какво съдържат различните категории разходи.

Следващата таблица показва:

Еднократни 
разходи

Входящи разходи
Въздействието на разходите, които ще трябва да 
платите при извършване на Вашата инвестиция. 
[Посочени са максималните разходи, евентуално 
ще платите по-малко.]

Въздействието на разходите за излизане от 
инвестицията, когато тя стане дължима.

Въздействието на разходите за покупка и 
продажба на основните инвестиции за продукта.

Въздействие на разходите, които ще Ви 
удържаме всяка година за управление на Вашите 
инвестиции

Въздействие на таксата за постигнати резултати. 
Те се запазват, ако продуктът е по-добър от своя 
бенчмарк.

0.00%

Изходящи разходи 0.00%

Портфолио на 
разходите за 
транзакция

До 0.4%

Други текущи 
разходи*

0.95%

Такса за успех* 20%

Текущи разходи

Допълнителни 
разходи

* Към датата на актуализиране на настоящия документ с ключова информация емитентът не е начислявал еднократни разходи. 
Инвеститорите на дребно, които купуват продукта на вторичния пазар, ще сключват сделки директно с брокер или чрез борса, 
което може да доведе до допълнителни разходи. Разходите за търговия са публично достъпни на борсите, на които е регистриран 
продуктът, или могат да бъдат поискани от онлайн брокерите. Можете да получите информация за разходите от вашия брокер, 
финансов съветник или дистрибутор.

* Критерий за продукта е представянето на цената на биткойн в щатски долари.

Колко дълго трябва да запазя инвестицията и мога ли да получа пари по-рано??

Как мога да подам жалба?

Препоръчителен срок на притежание: 2 години

Този продукт няма предписан минимален период на притежание. Можете да продадете инвестицията си в продукта без неустойка на 
регулирана борса, на която той е в списъка.

Жалбите, свързани с продажбата на продукта, трябва да бъдат насочени към Вашия посредник или търговски офис. Жалби относно 
други аспекти на този продукт:

 (1) можете да подадете по имейл на емитента на адрес info@bitcoincapital.com .
 (2) можете да адресирате писмено до емитента на адрес Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Швейцария.

Подаването на жалба не засяга правомощията Ви да предприемате правни действия.
Ако имате правни спорове, моля, свържете се с нашия омбудсман: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Друга подходяща информация
Ние сме длъжни да Ви предоставим допълнителни документи, като актуалния проспект за продукта и годишния отчет. Тези, както и 
други документи и информация за продукта ще намерите онлайн на адрес www.bitcoincapital.com или можете да получите по имейл до 
емитента на адрес info@bitcoincapital.com.

Продуктите са борсово търгувани продукти, които не се квалифицират като дялове в колективно капиталовложение по смисъла на 
съответните разпоредби на Федералния закон за колективните капиталовложения (KAG) във валидната версия и не са одобрени 
съгласно този закон. Следователно продуктите не са предмет на KAG, нито са контролирани или одобрени от Швейцарския орган за 
надзор на финансовите пазари FINMA. Съответно инвеститорите не се ползват от специфичната защита на инвеститорите, предвидена 
в KAG.

Switzerland


