
Det här dokumenten innehåller viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för 
att ge dig insikt i produktens typ, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster gällande denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra 
produkter.

Faktablad

Produkt

Produktnamn:

Ring +41 41 710 04 54 för mer information. 
Detta faktablad uppdaterades senast den 10.02.2022.

Varning: du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Denna produkt är icke-räntebärande och ska betalas till innehavaren enligt schweizisk lag, fullt säkrad av innehav 
i 1  FiCAS  Active  Ethereum ETP (ETHB) . Denna produkt är noterad på följande börs: SIX Swiss Exchange. Det kan 
också vara tillåtet att handla på andra reglerade marknader och OTC-marknader.

Denna produkt erbjuder investerare tillgång till en diskretionärt förvaltad portfölj med bitcoin/fiat-valuta. Det 
digitala värdet täcks och säkras av produktens underliggande tillgångar. Prisdata från CryptoCompare används för 
att beräkna priset på referenstillgången. Andelar utfärdas direkt till auktoriserade deltagare i utbyte mot leverans 
av de underliggande tillgångarna. Privata investerare kan endast köpa och sälja värdepapper på de traditionella 
aktiemarknadernas sekundära marknader. Du kan också be emittenten att lösa in produkten kontant (i CHF) 
på årsdagen av utgivningsdatumet. Alla tillgångar som gäller värdepappren kommer att beläggas med säkerhet 
till förmån för en förvaltare som agerar för investerarnas räkning. En oberoende administratör har utsetts av 
emittenten som säkerhetsförvaltare för att säkra de underliggande tillgångarna som deponerats hos övervakarna 
för alla nuvarande och framtida produktinnehavares räkning.

Återförsäljningsinvesterare
Denna produkt är en komplex produkt som lämpar sig endast för sofistikerade detaljhandelsinvesterare:
1. som kan bära en total förlust av investeringen, som inte försöker bevara kapitalet och som inte har för avsikt 
att säkra en kapitalgaranti;
2. som har specifika kunskaper och erfarenheter av att investera i liknande finansiella produkter och marknader;
3. som letar efter en produkt som erbjuder exponering mot den underliggande tillgången och som har en 
investeringshorisont som är kompatibel med den rekommenderade innehavsperioden som anges nedan; 
och
4. som är medvetna om att produktens värde kan fluktuera avsevärt på grund av den underliggande tillgångens 
flyktighet.

Indikerar att produkten är öppen. Emittenten förbehåller sig dock rätten att avsluta och lösa in produkten 
efter emittentens eget gottfinnande och under vissa specifika omständigheter, i varje fall utan ytterligare 
förhandsgodkännande från investerarna, genom att publicera ett uppsägningsmeddelande (med angivande av 
inlösendatum) i enlighet med villkoren.

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

Webbplats: www.bitcoincapital.com

Behöriga tillsynsmyndigheter: Det finns ingen behörig myndighet för faktabladet.

Vad kännetecknar den här produkten?
Typ:

Målsättning: 

Avsedd investerare:

Förfallotidpunkt:

produkter. Det anger hur troligt det är att du förlorar pengar  
på denna produkt på grund av marknadsrörelser eller -händelser, eller 
eftersom emittenten inte kan betala tillbaka pengar till dig. Vi gav pro-
dukten en poäng på 7 av 7, vilket är den "högsta" riskklassen. Detta 
innebär att risken för potentiella förluster från framtida resultat klassi-
ficeras som mycket hög. Ogynnsamma marknadsförhållanden kommer 
sannolikt att påverka din förmåga att få en positiv avkastning på din 
investering. Om vi inte kan betala det du är skyldig och de belopp som 
ska betalas till dig efter realiseringen av säkerheten, kan du förlora hela 
din investering.

Riskindikatorn förutsätter att du innehar produkten under den rekommend-
erade perioden. Den faktiska risken kan variera betydligt och om du löser in 
investeringen i förtid kan du få mindre tillbaka. Den sammanfattande riskind-
ikatorn hjälper dig att bedöma risknivån för denna produkt jämfört med andra 

Vilka är riskerna och vad kan jag få i gengäld?

RISKINDIKATOR

Lägst risk Högst risk

Syfte:



Resultatscenarier

Investering på CHF 10 000

Stress scenario Vad du kan få tillbaka efter avgifterna

Vad du kan få tillbaka efter avgifterna

Vad du kan få tillbaka efter avgifterna

Vad du kan få tillbaka efter avgifterna

Genomsnittlig avkastning per år

Genomsnittlig avkastning per år

Genomsnittlig avkastning per år

Genomsnittlig avkastning per år

Ofördelaktigt scenario

Måttligt scenario

Fördelaktigt scenario

1 år

Den här tabellen visar hur mycket du kan få tillbaka efter 1 år under olika scenarier om du investerar 10 000 CHF. Scenarierna som presenteras visar tänkbara 
resultat för din investering. Du kan jämföra dessa scenarier med andra produkters. Scenarierna som presenteras är en uppskattning av framtida resultat 
baserade på bevis från tidigare resultat av denna investering och är som sådana inte exakta indikatorer. Beloppet du faktiskt får beror på marknadsrörelser 
och hur länge du innehar investeringen. Stress scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till situationen 
där vi inte skulle kunna betala tillbaka beloppet till dig. Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte alla kostnader du 
måste betala till din rådgivare eller distributör.

De här siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka beloppet du får tillbaka.

Om emittenten inte kan betala kan du drabbas av en ekonomisk förlust. Den här förlusten kan delvis kompenseras av belopp som du får efter realiseringen 
av säkerheten. För mer information om vad du kan göra vid fallissemang eller konkurs, se prospektet.

Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan täcka hela eller delar av denna förlust.

Avkastningsminskningen (RIY) illustrerar hur de totala avgifterna du betalar påverkar investeringsavkastningen du kan få. Totalkostnaden inkluderar 
engångskostnader, löpande kostnader och merkostnader. De belopp som visas här representerar den sammanlagda kostnaden för produkten under den 
rekommenderade innehavstiden. De angivna siffrorna förutsätter en investering på 10 000 CHF. Siffrorna är uppskattningar och kan komma att genomgå 
ändringar i framtiden.

Vad händer om Bitcoin Capital AG inte kan genomföra utbetalningen?

Hur mycket kommer den här investeringen att kosta mig?

Den som säljer produkten eller ger dig råd om den kan debitera ytterligare avgifter. I så fall kommer de att informera dig om dessa avgifter och visa dig hur 
alla kostnader kommer att påverka din investering med tiden.

Tabell 1: Återkommande kostnader

Investering på CHF 10 000

Totala kostnader (i CHF) 19095

Minskad avkastning (RIY) per år 1.9%0.95%

Om du löser in efter 2 år
(rekommenderad innehavstid)

Om du löser in 
titeln efter 1 år

0

8’100

33’000

75’000

-100%

-19%

+230%

+650%



Tabell 2: Kostnadsfördelning

Effekten av olika typer av kostnader på avkastningen du kan uppnå i slutet av den rekommenderade innehavstiden.

Vad som ingår i de olika kostnadskategorierna.

Tabellen nedan visar:

Engångskostnader
Inträdesavgifter

Effekten av de kostnader du måste betala när du gör din 
första investering. [Maximala kostnader anges, men du 
kanske kommer att betala mindre]

Effekten av de kostnader som utgår om du drar tillbaka 
investeringen när den förfaller.

Effekten av kostnaderna för att köpa och sälja produktens 
underliggande tillgångar.

Effekten av de kostnader vi drar av varje år för att förvalta 
dina investeringar

Effekten av resultatavgiften. Dessa behålls om produkten 
presterar bättre än sitt jämförelseindex.

0.00%

Utträdesavgifter 0.00%

Transaktions-
kostnader för 

portföljen
Upp till  0.4%

Övriga 
driftskostnader

0.95%

Resultatavgifter* 20%

Driftskostnader

Ytterligare 
kostnader

* Vid tidpunkten för uppdateringen av detta faktablad har inga engångskostnader debiterats av emittenten. Privatinvesterare som köper 
produkten på andrahandsmarknaden kommer att handla direkt med en mäklare eller via en börs, vilket kan medföra ytterligare kostnader. 
Handelskostnaderna är offentliga på de börser där produkten är noterad eller kan begäras från online-mäklare. Du kan få information om 
kostnaderna från din mäklare, finansiella rådgivare eller distributör.

* Produktets riktmärke är prisutvecklingen för Ethereum i USD.

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut mina pengar tidigare?

Hur gör jag en reklamation?

Rekommenderad innehavsperiod: 2 år

Den här produkten har ingen nödvändig minimiperiod för innehav. Du kan sälja din investering i produkten utan straffavgift på en reglerad marknad där den 
är noterad.

Om du vill klaga på försäljningen av produkten, bör du rikta ditt klagomål till din förmedlare eller distributör. Om du vill klaga på andra aspekter som gäller 
den här produkten:

 (1) mejla emittenten på följande adress: info@bitcoincapital.com.

 (2) du kan skicka ditt klagomål skriftligen till emittenten på följande adress: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Schweiz.

Att lämna in ett klagomål påverkar inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Vid en eventuell tvist, kontakta vår ombudsman: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Annan relevant information
Vi är skyldiga att tillhandahålla dig andra dokument, till exempel det senaste produktprospektet och årsredovisningen. Du kan få dessa dokument och annan 
produktinformation online på www.bitcoincapital.com eller genom att skicka ett e-postmeddelande till emittenten på info@bitcoincapital.com.

Produkterna är börsnoterade produkter som inte kvalificerar sig som enheter i ett kollektivt investeringssystem enligt relevanta bestämmelser i den 
schweiziska federala lagen om kollektiva investeringssystem (CISA), med ändringar, och som inte är licensierade enligt denna lag. Produkterna styrs därför 
inte av CISA, inte heller övervakas eller godkänns de av den schweiziska finansmarknadstillsynsmyndigheten (FINMA). Investerare åtnjuter därför inte det 
specifika investerarskydd som CISA tillhandahåller.

Schweiz




