
Ten dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Dane są wymagane 
przez prawo, aby pomóc Ci zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty wynikające z użytkowania tego produktu, a także pomóc Ci porównać 
go z innymi produktami.

Dokument zawierający kluczowe 
informacje

Produkt

Nazwa produktu:

Więcej informacji pod numerem +41 41 710 04 54.
Ten dokument z kluczowymi informacjami został zaktualizowany 10/02/2022.

Uwaga: zamierzasz kupić produkt, który jest złożony i może być trudny do opanowania.

Produkt ten jest nieoprocentowaną notą płatną na okaziciela zgodnie z prawem szwajcarskim, w pełni 
zabezpieczoną udziałami w 1  FiCAS  Active  Ethereum ETP (ETHB). Ten produkt jest notowany na następującej 
giełdzie: SIX Swiss Exchange. Może być również dopuszczony do obrotu na innych rynkach regulowanych oraz 
rynkach pozagiełdowych.

Produkt ten oferuje inwestorom dostęp do dyskrecjonalnie zarządzanego portfela bitcoinów/fiatów. Papier 
wartościowy jest zabezpieczony przez aktywa bazowe produktu. Dane cenowe z CryptoCompare służą do 
obliczania ceny aktywów referencyjnych. Jednostki będą emitowane bezpośrednio uprawnionym uczestnikom w 
zamian za dostawę aktywów bazowych. Inwestorzy prywatni mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe 
tylko na rynkach wtórnych tradycyjnych giełd papierów wartościowych. Możesz również poprosić emitenta o 
wykupienie produktu za gotówkę (w CHF) w rocznicę daty emisji. Wszystkie aktywa związane z papierami 
wartościowymi zostaną zabezpieczone kolateralnie na rzecz powiernika papierów wartościowych działającego w 
imieniu inwestorów. Niezależny administrator został wyznaczony przez emitenta jako powiernik zabezpieczenia 
w celu zabezpieczenia aktywów bazowych zdeponowanych u powierników w imieniu wszystkich obecnych i 
przyszłych posiadaczy produktów.

inwestor detaliczny
Jest to produkt złożony, odpowiedni tylko dla wyrafinowanych inwestorów detalicznych:
1. które są w stanie ponieść całkowitą stratę inwestycji, które nie dążą do zachowania kapitału i nie zamierzają 
zapewniać gwarancji kapitału;
2.  którzy posiadają konkretną wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu w podobne produkty i rynki finansowe;
3. którzy poszukują ekspozycji oferty na produkt na aktywa bazowe i mają horyzont inwestycyjny zgodny z 
zalecanym okresem utrzymywania określonym poniżej; oraz
4. którzy mają świadomość, że wartość produktu może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmienność 
aktywów bazowych.

Produkt jest ważny na czas nieokreślony. Emitent zastrzega sobie jednak prawo do wypowiedzenia i umorzenia 
produktu według własnego uznania i w określonych okolicznościach, każdorazowo bez uprzedniej zgody 
Inwestorów, poprzez opublikowanie wypowiedzenia (określającego datę umorzenia) zgodnie z Regulaminem.

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

Witryna: www.bitcoincapital.com

Właściwe organy nadzorcze: Brak właściwych organów nadzorczych dla dokumentu z kluczowymi danymi

Czym jest ten produkt?
Typ:

Cele:

Intended investor:

Ważność:

tami. Wskazuje, jak prawdopodobne jest, że stracisz pieniądze na tym 
produkcie z powodu ruchów lub wydarzeń na rynku lub gdy emitent 
nie jest w stanie spłacić. Produktowi przyznaliśmy ocenę 7 na 7, co jest 
„najwyższą” klasą ryzyka. Oznacza to, że ryzyko potencjalnych strat z 
tytułu przyszłych wyników jest klasyfikowane jako bardzo wysokie. Nie-
korzystne warunki rynkowe z dużym prawdopodobieństwem wpłyną 
na Twoją zdolność do uzyskania pozytywnego zwrotu z inwestycji. Jeśli 
nie jesteśmy w stanie wypłacić Ci należnej kwoty, a kwoty należne po 
ustanowieniu zabezpieczenia są niewystarczające, możesz stracić całą 
inwestycję.

Wskaźnik ryzyka zakłada, że przechowujesz produkt przez zalecany okres. 
Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, a jeśli spieniężysz inwestycję 
przedwcześnie, możesz uzyskać mniejszy zwrot. Sumaryczny wskaźnik ryzyka 
pomaga ocenić poziom ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produk-

Jakie jest ryzyko I co mogę uzyskać w zamian?

WSKAŹNIK RYZYKA

Najmniejsze ryzyko Największe ryzyko

Przeznaczenie:



Scenariusze opłacalności

Inwestycja CHF 10,000

Pesymistyczny scenariusz Co możesz odzyskać po odliczeniu kosztów

Co możesz odzyskać po odliczeniu kosztów

Co możesz odzyskać po odliczeniu kosztów

Co możesz odzyskać po odliczeniu kosztów

Średni zwrot każdego roku

Średni zwrot każdego roku

Średni zwrot każdego roku

Średni zwrot każdego roku

Niekorzystny scenariusz

Umiarkowany scenariusz

Korzystny scenariusz

1 rok

Ta tabela pokazuje, ile możesz odzyskać po 1 roku w różnych scenariuszach, jeśli zainwestujesz 10 000 CHF. Przedstawione scenariusze pokazują, ile możesz 
zyskać na swojej inwestycji. Możesz porównać te scenariusze z innymi produktami. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartych na 
dowodach dotyczących wyników tej inwestycji w przeszłości i jako takie nie są dokładnym szacunkiem. Rzeczywista kwota, którą otrzymujesz, zależy od zmian 
na rynku i od tego, jak długo zachowujesz inwestycję. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych i 
nie uwzględnia sytuacji, w której nie bylibyśmy w stanie spłacić Ci kwoty. Przedstawione liczby uwzględniają wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie 
obejmować wszystkich kosztów, które musisz ponieść na rzecz doradcy lub dystrybutora.

Liczby te nie uwzględniają Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która może również mieć wpływ na wysokość zwrotu.

Jeśli wystawca nie będzie w stanie dokonać płatności, możesz ponieść stratę finansową. Strata ta może zostać częściowo zrekompensowana kwotami 
należnymi Państwu po realizacji zabezpieczenia. Więcej informacji na temat postępowania w przypadku niewypłacalności lub bankructwa można znaleźć w 
prospekcie. Nie istnieje system rekompensat ani gwarancji, który mógłby pokryć całość lub część tej straty.

Obniżenie zysku (RIY) pokazuje, jak łączne opłaty, które uiszczasz, wpływają na zwrot z inwestycji, jaki możesz uzyskać. Całkowity koszt obejmuje koszty 
jednorazowe, bieżące i dodatkowe. Przedstawione tutaj kwoty reprezentują łączny koszt produktu w zalecanym okresie utrzymywania. Podane liczby 
zakładają inwestycję w wysokości 10.000 CHF. Dane liczbowe są szacunkowe i w przyszłości mogą ulec zmianie.

Co się stanie, jeśli Bitcoin Capital AG nie będzie w stanie wypłacić należności?

Ile będzie mnie kosztować ta inwestycja?

Osoba sprzedająca produkt lub doradzająca może naliczyć dodatkowe opłaty. W takim przypadku poinformują Cię o tych opłatach i pokażą, jak wszystkie 
koszty wpłyną z czasem na Twoją inwestycję

Tabela 1: Koszty bieżące

Inwesycja w wys. 10.000 CHF

Łączne koszty (w CHF) 19095

Roczny spadek w dochodach - Reduction in 
yield (RIY) 1.9%0.95%

Jeśli zrealizujesz po 2 latach
(zalecany czas przechowywania )

Jeśli zrealizujesz
Po 1 roku

0

8’100

33’000

75’000

-100%

-19%

+230%

+650%



Tabela 2: Podział kosztów

Wpływ kosztów różnych kategorii na zwrot, jaki możesz osiągnąć pod koniec zalecanego okresu utrzymywania;
Co obejmują poszczególne kategorie kosztów.

Poniższa tabela pokazuje:

Koszty 
jednorazowe

Koszty wejścia
Wpływ kosztów, które musisz ponieść przy początkowej 
inwestycji. [Podano maksymalne koszty, ale możesz 
zapłacić mniej]

Wpływ poniesionych kosztów w przypadku wycofania 
inwestycji w okresie jej rozwoju.

Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży aktywów bazowych 
produktu.

Wpływ kosztów, które odliczamy co roku za zarządzanie 
Twoimi inwestycjami.

Wpływ opłaty za wyniki. Są one zachowywane, jeśli 
produkt osiągnie lepsze wyniki niż jego benchmark.

0.00%

Koszty wyjścia 0.00%

Koszty transakcji 
portfelowych

Do  0.4%

Inne koszty 
operacyjne

0.95%

Opłaty za wyniki * 20%

Koszty 
operacyjne

Dodatkowe koszty

* Na dzień aktualizacji niniejszego Dokumentu zawierającego kluczowe informacje emitent nie poniósł żadnych kosztów jednorazowych. 
Inwestorzy detaliczni nabywający produkt na rynku wtórnym będą dokonywać transakcji bezpośrednio z brokerem lub za pośrednictwem 
giełdy, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Koszty transakcyjne są publicznie dostępne na giełdach, na których dany produkt jest 
notowany lub można je uzyskać od brokerów internetowych. Koszty można uzyskać od maklera, doradcy finansowego lub dystrybutora.

* Punktem odniesienia dla produktu jest cena Ethereum w USD.

Jak długo powinienem je przechowywać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Jak mogę złożyć reklamację?

Zalecany okres przechowywania: 2 lata

Ten produkt nie ma wymaganego minimalnego okresu przechowywania. Możesz sprzedać swoją inwestycję w produkt bez ponoszenia kary na rynku 
regulowanym, na którym jest on notowany.

Jeśli chcesz złożyć reklamację dotyczącą sprzedaży produktu, powinieneś skierować ją do swojego pośrednika lub dystrybutora. Jeśli zamierzasz 
kwestionować inne aspekty tego produktu:

 (1) możesz wysłać e-mail do wystawcy na następujący adres: info@bitcoincapital.com.

 (2) reklamację możesz przesłać pisemnie do wystawcy na adres: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.

Złożenie reklamacji nie wpływa na Twoje prawo do podjęcia czynności prawnych.

W przypadku sporu prosimy o kontakt z biurem naszego ombudsmana: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Inne istotne informacje
Jesteśmy zobowiązani do dostarczenia Państwu innych dokumentów, takich jak najnowszy prospekt produktowy i raport roczny. Możesz uzyskać te dokumenty 
i inne informacje o produkcie online na stronie www.bitcoincapital.com lub wysyłając wiadomość e-mail do wystawcy na adres info@bitcoincapital.com.

Produkty są produktami notowanymi na giełdzie, które nie kwalifikują się jako jednostki programu zbiorowego inwestowania według odpowiednich 
postanowień Szwajcarskiej Federalnej Ustawy o Programach Zbiorowego Inwestowania (CISA) z późniejszymi zmianami i nie są licencjonowane na mocy 
tej ustawy. Produkty nie podlegają zatem przepisom CISA, ani nie są nadzorowane ani zatwierdzane przez Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego 
(FINMA). W związku z tym inwestorzy nie korzystają ze szczególnej ochrony inwestorów zapewnianej przez CISA.

Schweiz


