
Dit informatieblad geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen reclame. Deze informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in 
de aard, het risico, de kosten en de potentiële winsten en verliezen van dit product en om u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Basisinformatieblad

Product

Naam van het product:

Voor meer informatie kunt u telefoneren naar: +41 41 710 04 54
Dit basisinformatieblad werd bijgewerkt op 10.02.2022.

Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn.

Dit product is een rentevrije obligatie aan toonder naar Zwitsers recht, volledig gedekt door deelnemingen in 1  
FiCAS  Active  Ethereum ETP (ETHB). Dit product is genoteerd aan de volgende effectenbeurs: SIX Swiss Exchange. 
Het kan ook op andere gereglementeerde markten en niet-officiële effectenbeurzen tot de handel worden 
toegelaten.

Dit product biedt beleggers toegang tot een discretionair beheerde bitcoin/fiatvalutaportefeuille. Het crypto-effect 
wordt gedeponeerd en gedekt door onderliggende activa van het product. De prijs van het referentievermogen 
wordt berekend aan de hand van de koersgegevens van CryptoCompare. De aandelen zullen rechtstreeks aan de 
gemachtigde deelnemers worden uitgegeven tegen inlevering van de onderliggende activa. Particuliere beleggers 
kunnen de effecten uitsluitend op de secundaire markten kopen en verkopen aan conventionele effectenmarkten. 
Ze kunnen de emittent ook verzoeken om het product op de verjaardag van het uitgifteprogramma in te wisselen 
tegen fiatvaluta (in CHF). Alle activa met betrekking tot de effecten zullen in pand worden gegeven aan een 
security trustee die optreedt namens de beleggers. Een onafhankelijke beheerder is door de emittent als security 
trustee aangesteld om de zekerheidsrechten te houden op de onderliggende activa die bij de bewaarders zijn 
gedeponeerd namens alle huidige en toekomstige producthouders.

Dit product is een complex product dat uitsluitend bestemd is voor goed geïnformeerde particuliere beleggers 
die een totaal verlies van de belegging kunnen verdragen, niet streven naar kapitaalbehoud en niet streven  naar 
een kapitaalgarantie;
1. beschikken over specifieke kennis van en ervaring met beleggingen in soortgelijke producten en financiële 
markten;
2. een product zoeken dat blootstelling biedt aan de onderliggende activa, en een beleggingshorizon hebben die 
consistent is met de aanbevolen aanhoudingsperiode zoals hieronder uiteengezet;
3. en die zich ervan bewust zijn dat de waarde van het product aanzienlijk kan veranderen als gevolg van de 
volatiliteit van de onderliggende activa.

Het product is opgezet voor een onbeperkte looptijd. De emittent behoudt zich echter het recht voor om, naar 
eigen goeddunken en in welbepaalde gevallen, in elk geval zonder verdere voorafgaande toestemming van 
de beleggers, het product op te zeggen en terug te betalen door publicatie van een beëindigingsbericht (met 
vermelding van de terugbetalingsdatum) in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

1 FiCAS Active Ethereum ETP
ISIN, Ticker: CH1130276996, ETHB
Uitgevende instelling: Bitcoin Capital AG

Website: www.bitcoincapital.com

Bevoegde Toezichthoudende Autoriteit: Er is geen bevoegde autoriteit voor het basisinformatieblad.

Wat voor soort product is het?
Soort:

Doel:

Particuliere beleggers – 
doelgroep:

Looptijd: 

wegingen of marktgebeurtenissen, of omdat de emittent niet in staat 
is u te betalen.

 Wij hebben het product ingedeeld in klasse 7 op 7, wat overeenkomt 
met de “hoogste” risicoklasse. Dit betekent dat het risico van poten-
tiële verliezen uit toekomstige prestaties als zeer hoog wordt geclas-
sificeerd. Ongunstige marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk 
van invloed zijn op de mogelijkheid dat u een positief rendement op 
uw belegging ontvangt. Indien wij niet in staat zijn u het uitstaande be-
drag te betalen en de bedragen die u na realisatie van het onderpand 
worden uitgekeerd ontoereikend zijn, kunt u het geïnvesteerde kapitaal 
volledig verliezen.

De risico-indicator is gebaseerd op de veronderstelling dat u het product 
gedurende de aanbevolen aanhoudingsperiode aanhoudt. Het werkelijke risico 
kan sterk verschillen en als u de belegging voortijdig beëindigt, krijgt u mo-
gelijk minder terug. De algemene risico-indicator helpt u om het risico van dit 
product in vergelijking met andere producten te beoordelen. Hij laat zien hoe 
waarschijnlijk het is dat u met dit product geld verliest als gevolg van marktbe-

Wat zijn de risico’s en wat kan ik er voor terugkrijgen?

Risico-indicator

Lager risico Hoger risico

Doel:



Prestatiescenario’s

Belegging CHF 10.000

Stressscenario Wat u na aftrek van de kosten zou kunnen ontvangen

Wat u na aftrek van de kosten zou kunnen ontvangen

Wat u na aftrek van de kosten zou kunnen ontvangen

Wat u na aftrek van de kosten zou kunnen ontvangen

Gemiddeld rendement per jaar

Gemiddeld rendement per jaar

Gemiddeld rendement per jaar

Gemiddeld rendement per jaar

Pessimistisch scenario

Gemiddeld scenario

Optimistisch scenario

1 jaar

Deze tabel toont het bedrag dat u na 1 jaar volgens verschillende scenario’s zou kunnen terugkrijgen als u CHF 10.000 belegt. De vermelde scenario’s laten 
zien hoe uw belegging zich zou kunnen ontwikkelen. U kunt ze vergelijken met de scenario’s voor andere producten. De vermelde scenario’s zijn een raming 
van het toekomstige rendement op basis van historische gegevens over het rendement van deze belegging, zij vormen geen exacte indicator. Hoeveel u 
daadwerkelijk ontvangt, hangt af van hoe de markt zich ontwikkelt en hoe lang u de belegging aanhoudt. Het stressscenario geeft aan wat u onder extreme 
marktomstandigheden zou kunnen ontvangen en houdt geen rekening met het geval dat wij niet in staat zouden zijn het bedrag uit te betalen. De genoemde 
cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of verkooppunt moet betalen.

De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op het bedrag dat u terugkrijgt.

Als de emittent niet in staat is de betaling te verrichten, kunt u een financieel verlies lijden. Dit verlies kan gedeeltelijk worden gecompenseerd door de na 
de realisatie van het onderpand aan u te betalen bedragen. Meer informatie over de stappen die in geval van wanbetaling of faillissement moeten worden 
ondernomen, vindt u in de prospectus.

Er bestaat geen compensatie- of veiligheidssysteem dat dit verlies geheel of gedeeltelijk zou kunnen dekken.

De rendementsverlaging (Reduction of Yield - RIY) geeft aan hoe de totale kosten die u betaalt, van invloed zijn op het beleggingsrendement dat u zou kunnen 
ontvangen. De totale kosten omvatten eenmalige, lopende en bijkomende kosten. De hier vermelde bedragen vertegenwoordigen de samengevoegde kosten 
van het product voor de aanbevolen aanhoudingsperiode. Bij de vermelde cijfers wordt ervan uitgegaan dat u CHF 10.000 belegt. De cijfers zijn ramingen en 
kunnen in de toekomst anders uitvallen.

Wat gebeurt er als Bitcoin Capital AG niet in staat is om uit te betalen?

Wat zijn de kosten?

De persoon die u dit product verkoopt of u erover adviseert, kan u extra kosten aanrekenen. In dit geval informeert hij u over deze kosten en toont hij u hoe 
alle kosten uw belegging in de loop van de tijd zullen beïnvloeden.

Tabel 1: Kosten in de tijd

Belegging CHF 10.000

Totale kosten (CHF) 1995

Impact op het rendement (RIY) per jaar 0.19%0.95%

Als u zich na 2 jaar (aanbevolen 
aanhoudingsduur) laat uitbetalen

Als u zich na 1 jaar 
laat uitbetalen

0

8’100

33’000

75’000

-100%

-19%

+230%

+650%



Tabel 2: Samenstelling van de kosten

hoe de verschillende soorten kosten elk jaar van invloed zijn op het beleggingsrendement dat u aan het eind van de aanbevolen 
aanhoudingsperiode zou kunnen ontvangen;
wat de verschillende kostencategorieën inhouden.

De tabel hieronder geeft het volgende weer:

Eenmalige kosten

Instapkosten
Impact van de kosten die u moet betalen wanneer u 
uw belegging doet. [Vermeld zijn de maximale kosten, 
mogelijk betaalt u minder.]

Impact van de kosten indien u op de vervaldag uit de 
belegging stapt.

Impact van de kosten die wij moeten maken om 
onderliggende activa voor het product te kopen en te 
verkopen.

Impact van de kosten die wij elk jaar van uw 
beleggingsbeheer aftrekken

Effect van de prestatievergoeding. Deze worden behouden 
indien het product beter presteert dan de benchmark.

0.00%

Uitstapkosten 0.00%

Portefeuille 
Transactiekosten

Tot 0.4%

Andere lopende 
kosten*

0.95%

Succesvergoeding* 20%

Lopende kosten

Bijkomende kosten

* Op de datum van de actualisering van deze essentiële informatiedocumentatie heeft de uitgevende instelling geen eenmalige kosten in 
rekening gebracht. Particuliere beleggers die het product op de secundaire markt kopen, zullen rechtstreeks met een makelaar of via een 
beurs handelen, wat extra kosten met zich mee kan brengen. De handelskosten zijn voor het publiek beschikbaar op de beurzen waar het 
product genoteerd is of kunnen worden opgevraagd bij online makelaars. U kunt de kosten opvragen bij uw makelaar, financieel adviseur of 
distributeur.

* De maatstaf voor het product is de prijsontwikkeling van de Ethereum in USD.

Hoe lang moet ik de belegging aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen?

Hoe kan ik klacht indienen?

Aanbevolen aanhoudingsperiode: 2 jaar

Voor dit product geldt geen voorgeschreven minimale aanhoudingsperiode. U kunt uw belegging in het product zonder boete verkopen op een 
gereglementeerde beurs waar het is genoteerd.

Klachten in verband met de verkoop van het product moeten worden gericht aan uw tussenpersoon of verkooppunt. Klachten over andere aspecten van dit 
product:

 (1) kunnen per e-mail worden ingediend bij de uitgevende instelling op info@bitcoincapital.com .

 (2) kunnen schriftelijk worden gericht aan de emittent, Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Zwitserland.

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan uw recht om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Indien u juridische geschillen hebt, gelieve contact op te nemen met onze ombudsdienst: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Andere nuttige informatie
Wij zijn verplicht u verdere documentatie te verstrekken, zoals de actuele prospectus voor het product en het jaarverslag. U kunt deze en andere documenten 
en productinformatie online verkrijgen op www.bitcoincapital.com of door een e-mail te sturen naar de emittent op info@bitcoincapital.com.

De producten zijn op de beurs verhandelde producten die niet kunnen worden aangemerkt als rechten van deelneming in een collectieve belegging in de zin 
van de desbetreffende bepalingen van de gewijzigde federale wet op collectieve beleggingen (Kollektivanlagengesetz - Wet Collectieve Beleggingsregelingen), 
en zijn niet goedgekeurd op grond van deze wet. De producten vallen derhalve niet onder de Wet Collectieve Beleggingsregelingen, noch staan zij onder 
toezicht van of worden zij goedgekeurd door de Zwitserse toezichthoudende autoriteit voor de financiële markt FINMA. Bijgevolg genieten beleggers niet de 
specifieke beleggersbescherming waarin de Wet Collectieve Beleggingsregelingen voorziet.

Schweiz


