
Ta dokument vsebuje ključne informacije o tem naložbenem produktu. To ni tržno gradivo. Te informacije so predpisane z zakonodajo, da se lahko seznanite z 
naravo, tveganji in stroški tega produkta ter možnimi dobički in izgubami pri tem produktu. Prav tako vam lahko pomagajo pri primerjavi z drugimi produkti.

Dokument s ključnimi informacijami

Produkt

Ime produkta:

Za več informacij pokličite +41 41 710 04 54.
Ta dokument s ključnimi informacijami je bil nazadnje posodobljen 10/02/2022.

Opozorilo: Kupiti nameravate produkt, ki ni enostaven in je morda težko razumljiv.

Ta produkt je brezobrestna zadolžnica, plačljiva imetniku po švicarski zakonodaji in v celoti zavarovana z deležem 
v kapitalu družbe 1  FiCAS  Active  Bitcoin ETP (BTCB). Ta izdelek kotira na naslednji borzi: SIX Swiss Exchange. 
Dovoljeno je tudi trgovanje na drugih organiziranih trgih in na prostih trgih (OTC).

Ta produkt vlagateljem ponuja dostop do diskrecijsko upravljanega portfelja bitcoinov/fiat valut. Digitalno 
vrednost krijejo in zavarujejo osnovna sredstva produkta. Podatki o cenah iz portala CryptoCompare se 
uporabljajo za izračun cene referenčnega sredstva. Enote bodo neposredno izdane pooblaščenim udeležencem 
v zameno za zagotavljanje osnovnih sredstev. Zasebni vlagatelji lahko vrednostne papirje kupujejo in prodajajo 
samo na sekundarnih trgih tradicionalnih trgov vrednostnih papirjev. Izdajatelja prav tako lahko prosite, naj 
izdelek unovči v gotovini (v CHF) na obletnico datuma izdaje. Vsa sredstva v zvezi z vrednostnimi papirji bodo 
zavarovana s premoženjem v korist upravitelja vrednostnih papirjev, ki deluje v imenu vlagateljev. Izdajatelj je 
imenoval neodvisnega skrbnika zavarovanja s premoženjem, ki bo skrbel za osnovna sredstva, deponirana pri 
skrbnikih v imenu vseh sedanjih in prihodnjih imetnikov produktov.

Mali vlagatelji
Ta produkt je kompleksen in primeren le za dobro poučene male vlagatelje, ki:

1. lahko prenesejo izgubo naložbe v celoti, ki si ne prizadevajo za ohranitev kapitala in ne nameravajo zavarovati 
kapitalskega jamstva;
2. imajo posebno znanje in izkušnje pri vlaganju v podobne finančne produkte in trge;
3. iščejo produkt, ki ponuja izpostavljenost do osnovnega sredstva  in ima naložbeno obzorje, združljivo s 
priporočenim obdobjem razpolaganja, ki je opredeljeno spodaj; in
4. ki se zavedajo, da lahko vrednost produkta zaradi volatilnosti sredstev, na katerih temelji, znatno niha.

Ta produkt ni časovno omejen. Vendar si izdajatelj pridržuje pravico, da likvidira in odkupi produkt po svoji 
lastni presoji, pa tudi v nekaterih natančno določenih primerih, v vsakem primeru pa brez predhodnega soglasja 
vlagateljev, tako da objavi obvestilo o prenehanju (z navedbo datuma unovčitve) v skladu s splošnimi pogoji.

 1 FiCAS Active Bitcoin ETP
ISIN, oznaka: CH1130276988, BTCB
Izdajatelj: Bitcoin Capital AG

Spletna stran: www.bitcoincapital.com

Pristojni nadzorni organi: Pristojnega organa za dokument s ključnimi informacija ni.

Kaj je ta produkt?
Vrsta:

Cilji:

Predvideni vlagatelj:

Dospelost:

primerjavi z drugimi produkti. Kaže stopnjo verjetnosti, da bo produkt 
izgubil vrednost zaradi tržnih gibanj ali dogodkov ali ker vam ga izda-
jatelj ne more izplačati. Ta produkt smo razvrstili v kategorijo 7 od 7, 
kar je „najvišji“ razred tveganja. To pomeni, da je tveganje morebitne 
izgube na podlagi prihodnje uspešnosti opredeljeno kot zelo visoko. 
Neugodni tržni pogoji pa bodo zelo verjetno vplivali na pozitiven donos 
vaše naložbe. Če vam ne bomo mogli izplačati dolgovanega zneska in 
zneski, ki naj bi vam jih plačali po unovčenju zavarovanja, ne bodo za-
dostni, lahko izgubite celotno naložbo. 

Kazalnik tveganja predpostavlja, da s produktom razpolagate priporočeno ob-
dobje. Dejansko tveganje se lahko bistveno razlikuje in če se prej odločite za 
unovčenje, boste morda dobili manj.
Zbirni kazalnik tveganja vam pomaga oceniti raven tveganja tega produkta v 

Kakšna so tveganja in kakšen donos lahko pričakujem? 

KAZALNIK TVEGANJA

Najnižje tveganje Najvišje tveganje

Namen:



Scenariji uspešnosti

Naložba v višini 10.000 CHF

Stresni scenarij Kaj bi lahko dobili izplačano po odbitih stroških

Kaj bi lahko dobili izplačano po odbitih stroških

Kaj bi lahko dobili izplačano po odbitih stroških

Kaj bi lahko dobili izplačano po odbitih stroških

Povprečni donos vsako leto

Povprečni donos vsako leto

Povprečni donos vsako leto

Povprečni donos vsako leto

Neugoden scenarij

Zmeren scenarij

Ugoden scenarij

1 leto

Ta preglednica kaže, koliko bi lahko dobili nazaj po 1 letu na podlagi različnih scenarijev, ob predpostavki, da vložite 10.000 CHF. Predstavljeni scenariji kažejo, 
kako uspešna bi lahko bila vaša naložba. Primerjate jih lahko s scenariji za druge produkte. Predstavljeni scenariji so ocena prihodnje uspešnosti na podlagi 
dokazov o preteklem gibanju vrednosti te naložbe in kot taki niso natančen kazalnik. Znesek, ki ga boste dejansko dobili, je odvisen od gibanj na trgu in od 
tega, kako dolgo razpolagate z naložbo. Stresni scenarij prikazuje, koliko bi lahko dobili nazaj v izjemnih tržnih razmerah, in ne upošteva situacije, v kateri vam 
zneska ne bi mogli izplačati. Prikazani zneski vključujejo vse stroške samega produkta, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate svetovalcu ali 
distributerju. 
V zneskih ni upoštevan vaš davčni položaj, ki lahko prav tako vpliva na znesek, ki ga boste prejeli.

Če izdajatelj ne more izvesti plačila, se boste morda soočili s finančno izgubo. To izgubo lahko delno pokrijejo zneski, ki vam jih morajo izplačati po unovčenju 
zavarovanja. Za dodatne informacije o potrebnih ukrepih v primeru neplačila ali stečaja glejte prospekt. Odškodninska ali jamstvena shema, ki bi krila vso to 
izgubo ali njen del, ne obstaja.

Zmanjšanje donosa (RIY) ponazarja, kako vsi stroški, ki jih plačate, vplivajo na donos naložb, ki bi ga lahko dobili. Skupni stroški vključujejo enkratne, tekoče in 
dodatne stroške. Tu prikazani zneski predstavljajo skupne stroške produkta za priporočeno obdobje razpolaganja. Navedene številke predvidevajo naložbo v 
višini 10.000 CHF. Številke so ocene in se bodo lahko v prihodnje spremenile.

Kaj se zgodi, če vam družba Bitcoin Capital AG ne more izplačati?

Koliko me bo stala ta naložba?

Oseba, ki vam izdelek proda ali vam glede produkta svetuje, vam lahko zaračuna dodatne stroške. V tem primeru vas bodo o teh stroških obvestili in vam 
pokazali, kako bodo vsi stroški sčasoma vplivali na vašo naložbo.

Tabela 1:Tekoči stroški

Naložba v višini 10.000 CHF

Stroški skupaj (v CHF) 19095

Zmanjšanje donosa (RIY) na leto 1.9%0.95%

Če unovčite po 2 letih (priporočeno obdobje 
razpolaganja)

Če unovčite po 1 
letu

0

8’200

32’000

73’000

-100%

-18%

+220%

+630%



Tabela 2: Razčlenitev stroškov

vpliv različnih vrst stroškov na donos, ki bi ga lahko dosegli ob koncu priporočenega obdobja razpolaganja;
kaj vključujejo različne kategorije stroškov.

Spodnja tabela kaže:

Enkratni stroški
Vstopni stroški

Vpliv stroškov, ki jih plačate ob odločitvi za začetno 
naložbo. [To je največ, kar boste plačali, lahko pa tudi 
manj]

Vpliv stroškov izstopa ob odstopu od naložbe, ko ta 
zapade v plačilo.

Vpliv stroškov, ki jih imamo ob nakupu in prodaji 
osnovnih sredstev produkta.

Vpliv stroškov, ki jih imamo vsako leto z upravljanjem 
vaših naložb.

Vpliv provizije za uspešnost poslovanja. Te se ohranijo, če 
je izdelek boljši od primerjalne vrednosti.

0.00%

Stroški izstopa 0.00%

Transakcijski stroški 
portfelja

Do 0.4%

Drugi operativni 
stroški

0.95 %

Provizija za
uspešnost*

20%

Operativni stroški

Dodatni stroški

* Na datum posodobitve tega dokumenta s ključnimi informacijami izdajatelj ni zaračunal nobenih enkratnih stroškov. Mali vlagatelji, ki 
bodo produkt kupili na sekundarnem trgu, bodo sklepali posle neposredno s posrednikom ali prek borze, kar lahko povzroči dodatne stroške. 
Stroški trgovanja so javno dostopni na borzah, na katerih je izdelek uvrščen na borzo, ali pa jih je mogoče zahtevati od spletnih posrednikov. 
Stroške lahko dobite pri svojem posredniku, finančnem svetovalcu ali distributerju.

* Merilo za izdelek je uspešnost cene bitcoina v ameriških dolarjih.

Kako dolgo naj bi razpolagal s produktom in ali lahko dobim denar izplačan predčasno?

Kako se lahko pritožim?

Priporočeno obdobje razpolaganja: 2 leti

Ta produkt  nima najkrajšega zahtevanega obdobja razpolaganja. Naložbo v produkt lahko brez posledic prodate na organiziranem trgu, na katerem kotira.

Če bi se radi pritožili v zvezi s prodajo produkta, svojo pritožbo naslovite prek svojega posrednika ali distributerja. Če pa bi se pritožili glede drugih vidikov 
tega produkta,

 (1) lahko pošljete elektronsko sporočilo na naslednji naslov e-pošte: info@bitcoincapital.com
 (2) ali pa pritožbo v pisni obliki pošljite izdajatelju na naslednji naslov: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švica.

Vložitev pritožbe ne vpliva na vašo pravico do sprožitve pravnega postopka.

V primeru spora stopite v stik z uradom našega varuha: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Druge pomembne informacije
Posredovati vam moramo tudi druge dokumente, kot sta na primer najnovejši prospekt produkta in letno poročilo. Te dokumente in druge informacije o 
produktu dobite na spletu na naslovu www.bitcoincapital.com ali prek elektronskega sporočila, ki ga izdajatelju pošljete na naslov info@bitcoincapital.com.

To so produkti, s katerimi se trguje na borzi in jih ni mogoče obravnavati kot enote kolektivne naložbene sheme glede na ustrezne določbe švicarskega 
zveznega zakona o kolektivnih naložbenih shemah (CISA), kot je bil spremenjen, in niso licencirani v skladu s tem zakonom. Zato produktov ne ureja niti zvezni 
zakon CISA in jih ne nadzoruje ali potrjuje švicarski organ za nadzor trga (FINMA). V skladu s tem vlagatelji ne morejo uveljavljati posebne zaščite vlagateljev, 
ki jo zagotavlja zvezni zakon CISA. 

Schweiz


