
Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Acesta nu reprezintă un material de marketing. Informațiile vă sunt 
oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs 
și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

Document cu informații esențiale

Produs

Denumire produs:

Pentru mai multe informații, vă rugăm să sunați la +41 41 710 04 54.
Ultima actualizare a acestui document cu informații esențiale a fost la data de 10.02.2022.

Avertizare: Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.

Acest produs este un titlu nepurtător de dobândă, plătibil deținătorului în baza legislației din Elveția, garantat 
în totalitate de participații la 1  FiCAS  Active  Bitcoin ETP (BTCB). Acest produs este listat la următoarea bursă: 
SIX Swiss Exchange. Poate fi, de asemenea, acceptat pentru tranzacționare pe alte piețe reglementate și piețe 
extrabursiere.

Acest produs oferă investitorilor acces la un portofoliu administrat discreționar de bitcoin/fiat currency. Valoarea 
digitală este acoperită și garantată de activele-suport ale produsului. Datele legate de prețuri de la CryptoCompare 
sunt utilizate pentru calcularea prețului activului de referință. Unitățile vor fi emise direct participanților autorizați, 
în schimbul livrării activelor-suport. Investitorii privați pot cumpăra și vinde valori mobiliare doar pe piețele 
secundare ale burselor de valori tradiționale. Puteți, de asemenea, să îi solicitați emitentului răscumpărarea 
produsului în numerar (în CHF) la aniversarea datei de emitere. Toate activele legate de valori mobiliare vor fi 
securizate prin garanții în favoarea unui administrator de valori mobiliare care acționează în numele investitorilor. 
Emitentul a desemnat un administrator independent ca administrator de valori mobiliare pentru a securiza 
activele-suport depozitate la custozi în numele tuturor deținătorilor actuali și viitori ai produsului.

Investitor individual
Acest produs este un produs complex, adecvat doar pentru investitorii individuali sofisticați:
1. care pot suporta o pierdere totală a investiției, care nu caută să își păstreze capitalul și care nu intenționează 
să asigure o garanție de capital;
2. care au cunoștințe specifice și experiență de investire în produse și pe piețe financiare similare;
3. care caută un produs ce oferă expunere la activul-suport și care au un orizont investițional compatibil cu 
perioada de deținere stabilită mai jos; și
4. care sunt conștienți că valoarea produsului poate fluctua în mod semnificativ din cauza volatilității activului-
suport.

Acest produs este pe perioadă nedeterminată. Totuși, emitentul își rezervă dreptul de a înceta și de a răscumpăra 
produsul la discreția sa exclusivă și, în anumite circumstanțe specifice, în fiecare caz, fără consimțământul 
prealabil al investitorilor, prin publicarea unei notificări de încetare (în care se specifică data răscumpărării) în 
conformitate cu Termenii și condițiile.

1 FiCAS Active Bitcoin ETP
ISIN, Ticker: CH1130276988, BTCB
Emitent: Bitcoin Capital AG

Site web: www.bitcoincapital.com

Autoritățile competente de supraveghere: Nu există nicio autoritate competentă pentru documentul cu informații esențiale.

În ce constă acest produs?
Tip:

Obiective:

Investitorul vizat:

Termen:

dică probabilitatea de a pierde bani cu acest produs din cauza mișcărilor 
sau evenimentelor de pe piață sau deoarece emitentul nu vă poate plă-
ti. I-am acordat produsului scorul 7 din 7, care este clasa cu riscul „cel 
mai ridicat”. Acest lucru înseamnă că riscul de pierderi potențiale ca 
urmare a performanței viitoare este clasificat drept foarte ridicat. Este 
foarte probabil ca abilitatea dvs. de a beneficia de un randament pozitiv 
al investiției să fie afectată de condițiile nefavorabile de pe piață. Dacă 
nu vă putem plăti ce vă este datorat și sumele care vi s-ar plăti după ex-
ecutarea garanției sunt insuficiente, vă puteți pierde întreaga investiție.

Indicatorul de risc presupune că dețineți produsul pe perioada recomandată. 
Riscul efectiv poate diferi semnificativ și, dacă vă retrageți investiția anticipat, 
ați putea obține mai puțin. Rezumatul indicatorului de risc de mai jos vă ajută 
să evaluați nivelul de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. In-

Care sunt riscurile și ce aș putea obține în schimb?

INDICATOR DE RISC

Cel mai redus risc Cel mai ridicat risc

Scop:



Scenarii de performanță

Investiție de 10.000 CHF

Scenariu de stres Ce ați putea obține după deducerea costurilor

Ce ați putea obține după deducerea costurilor

Ce ați putea obține după deducerea costurilor

Ce ați putea obține după deducerea costurilor

Randamentul mediu în fiecare an

Randamentul mediu în fiecare an

Randamentul mediu în fiecare an

Randamentul mediu în fiecare an

Scenariu nefavorabil

Scenariu moderat

Scenariu favorabil

1 an

În acest tabel se arată cât puteți obține după 1 an conform unor scenarii diferite dacă investiți 10.000 de CHF. Scenariile prezentate indică performanța 
potențială a investiției dvs. Puteți compara aceste scenarii cu cele ale altor produse. Scenariile prezentate reprezintă o estimare a performanței viitoare 
bazată pe dovezile performanței anterioare a acestei investiții și, ca atare, nu reprezintă un indicator exact. Suma pe care o primiți efectiv depinde de mișcările 
de pe piață și de cât timp dețineți investiția. Scenariul de stres indică ce ați putea obține în condiții extreme de piață și nu ia în considerare situația în care nu 
vă putem restitui suma. Cifrele ilustrate includ toate costurile produsului în sine, dar pot să nu includă toate costurile pe care trebuie să le achitați consilierului 
sau distribuitorului dvs.

Aceste cifre nu iau în considerare situația dvs. fiscală personală, care poate de asemenea afecta suma de obținut.

Dacă emitentul nu poate face plata, puteți suporta pierderi financiare. Această pierdere poate fi compensată parțial prin sumele care vă sunt datorate după 
executarea garanției. Pentru mai multe informații cu privire la ce este de făcut în caz de neplată sau faliment, vă rugăm să citiți prospectul.

Nu există sistem de despăgubire sau de garantare care ar putea acoperi în totalitate sau parțial această pierdere.

Reducerea randamentului (RIY) arată modul în care tarifele totale pe care le achitați vă afectează randamentul care poate fi obținut de pe urma investiției. 
Costul total include costuri unice, permanente și suplimentare. Sumele ilustrate aici reprezintă costul combinat al produsului pentru perioada recomandată 
de deținere. Cifrele prezentate presupun o investiție de 10.000 CHF. Cifrele reprezintă estimări și fac subiectul modificărilor în viitor.

Ce se întâmplă dacă Bitcoin Capital AG nu poate să plătească?

Care sunt costurile?

Persoana care vă vinde produsul sau vă consiliază cu privire la acesta vă poate percepe tarife suplimentare. În acest caz, vă va informa cu privire la aceste 
tarife și vă va arăta cum toate costurile vă vor afecta investiția în timp.

Tabel 1: Costuri permanente

Investiție de 10.000 CHF

Costuri totale (în CHF) 19095

Redução no rendimento (RIY) por ano 1.9%0.95%

Dacă răscumpărați peste 2 ani (perioada 
recomandată de deținere)

Dacă răscumpărați 
peste un an

0

8’200

32’000

73’000

-100%

-18%

+220%

+630%



Table 2: Defalcarea costurilor

Impactul diferitelor tipuri de costuri asupra randamentului pe care îl puteți obține la terminarea perioadei recomandate de deținere;
Ce este inclus în diferitele categorii de cost.

Tabelul de mai jos prezintă:

Costuri unice
Costuri de intrare

Impactul costurilor pe care trebuie să le plătiți când faceți 
investiția inițială. [Sunt date costurile maxime, dar puteți 
plăti mai puțin]

Impactul costurilor ocazionate dacă vă retrageți investiția 
la scadență.

Impactul costurilor de cumpărare și de vânzare a 
activelor-suport ale produsului.

Impactul costurilor pe care le deducem în fiecare an 
pentru gestionarea investițiilor dvs.

Impactul comisionului de performanță. Acestea sunt 
reținute în cazul în care produsul depășește performanța 
indicatorului de referință.

0.00%

Costuri de ieșire 0.00%

Costuri de tranzacție 
portofoliu

Până la 0.4%

Alte costuri 
operaționale

0.95%

Alte costuri
operaționale

20%

Costuri de operare

Costuri 
suplimentare

* La data actualizării prezentului document cu informații cheie, emitentul nu a facturat niciun cost unic. Investitorii de retail care 
achiziționează produsul pe piața secundară vor tranzacționa direct cu un broker sau prin intermediul unei burse, ceea ce poate genera 
costuri suplimentare. Costurile de tranzacționare sunt disponibile în mod public la bursele unde este listat produsul sau pot fi solicitate de la 
brokerii online. Puteți obține costurile de la brokerul, consilierul financiar sau distribuitorul dumneavoastră.

* Criteriul de referință pentru produs este performanța prețului Bitcoin în USD.

Cât timp ar trebui să îl păstrez și pot retrage banii anticipat?

Cum pot să depun o reclamație?

Perioada recomandată de deținere: 2 ani

Acest produs nu are o perioadă minimă de deținere. Vă puteți vinde investiția în produs fără penalități pe o piață reglementată pe care este listat.

Dacă doriți să depuneți o reclamație privind vânzarea produsului, o puteți adresa intermediarului sau distribuitorului dvs. Dacă doriți să depuneți o 
reclamație în legătură cu alte aspecte ale acestui produs:

 (1) puteți trimite un e-mail emitentului la următoarea adresă: info@bitcoincapital.com.

 (2) vă puteți trimite reclamația în scris emitentului la următoarea adresă: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Elveția.

Depunerea unei reclamații nu vă va afecta dreptul de a intenta o acțiune în instanță.

În cazul unui litigiu, vă rugăm să luați legătura cu biroul Avocatului Poporului: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Alte informații relevante
Suntem obligați să vă oferim alte documente, precum cele mai noi prospecte ale produsului și raportul anual. Puteți obține aceste documente și alte informații 
despre produs online la www.bitcoincapital.com sau trimițând un e-mail emitentului la info@bitcoincapital.com.

Produsele sunt produse tranzacționate la bursă care nu se califică drept unități ale organismelor de plasament colectiv, în conformitate cu prevederile 
relevante din Legea federală elvețiană privind organismele de plasament colectiv (CISA), cu modificările ulterioare, și nu sunt autorizate în baza acestei legi. 
Prin urmare, produsele nu sunt guvernate de CISA și nu sunt supravegheate sau aprobate de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Elveția 
(FINMA). Prin urmare, investitorii nu beneficiază de protecția investitorilor oferită de CISA.

Schweiz


