Έγγραφο βασικών πληροφοριών
Σκοπός:
Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι
πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του
παρόντος προϊόντος και για να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Προϊόν
Όνομα προϊόντος:

1 FiCAS Active Ethereum ETP

Κωδικός ISIN, Ticker:
Εκδότης:

CH1130276996, ETHB
Bitcoin Capital AG

Ιστότοπος:

www.bitcoincapital.com

Αρμόδιες εποπτικές αρχές:

Δεν υπάρχει αρμόδια αρχή για το έγγραφο βασικών πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο +41 41 710 04 54.
Το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά στις 10.02.2022.

Προειδοποίηση: Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως δυσκολευτείτε να το κατανοήσετε.

Τι είναι αυτό το προϊόν;
Είδος :

Το παρόν προϊόν είναι ένας μη τοκοφόρος τίτλος πληρωτέος στον κομιστή βάσει του δικαίου της Ελβετίας,
πλήρως εξασφαλισμένος με συμμετοχές στο προϊόν 1 FiCAS Active Ethereum ETP (ETHB). Το εν λόγω προϊόν είναι
εισηγμένο στο ακόλουθο χρηματιστήριο: SIX Swiss Exchange. Μπορεί επίσης να εισαχθεί για διαπραγμάτευση
σε άλλες ρυθμιζόμενες και εξωχρηματιστηριακές αγορές.

Στόχοι :

Το παρόν προϊόν παρέχει στους επενδυτές πρόσβαση σε ένα διαφοροποιημένο, διακριτικής διαχείρισης και
ρευστοποιήσιμο χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων. Η ψηφιακή αξία καλύπτεται και εξασφαλίζεται από τα
υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία του προϊόντος. Τα στοιχεία για τις τιμές από την CryptoCompare χρησιμοποιούνται
για τον υπολογισμό της τιμής του περιουσιακού στοιχείου αναφοράς. Τα μερίδια θα εκδίδονται απευθείας σε
εγκεκριμένους συμμετέχοντες με αντάλλαγμα την παράδοση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. Οι
ιδιώτες επενδυτές μπορούν να προβαίνουν στην αγοραπωλησία τίτλων μόνο στις δευτερογενείς αγορές των
παραδοσιακών χρηματιστηριακών αγορών. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον εκδότη την εξαργύρωση του
προϊόντος τοις μετρητοίς (σε φράγκο Ελβετίας) κατά την επέτειο της ημερομηνίας έκδοσης. Όλα τα περιουσιακά
στοιχεία που συνδέονται με τους τίτλους θα διασφαλίζονται με εξασφάλιση υπέρ ενός θεματοφύλακα τίτλων που
ενεργεί για λογαριασμό των επενδυτών. Ο εκδότης έχει διορίσει έναν ανεξάρτητο διαχειριστή ως θεματοφύλακα
εξασφαλίσεων για την τήρηση εγγυήσεων σε σχέση με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που κατατίθενται
στους θεματοφύλακες για λογαριασμό όλων των τρεχόντων και μελλοντικών κατόχων του προϊόντος.

Στοχευόμενος επενδυτής:

Ιδιώτης επενδυτής
Το παρόν προϊόν είναι ένα σύνθετο προϊόν κατάλληλο μόνο για εξειδικευμένους ιδιώτες επενδυτές:
1. οι οποίοι είναι σε θέση να υποστούν πλήρη απώλεια της επένδυσης, δεν επιζητούν τη διαφύλαξη κεφαλαίου
και δεν προτίθενται να εξασφαλίσουν εγγύηση κεφαλαίου,
2. οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες γνώσεις και πείρα στις επενδύσεις σε παρόμοια χρηματοπιστωτικά προϊόντα
και αγορές,
3. οι οποίοι αναζητούν ένα προϊόν που παρέχει έκθεση στο υποκείμενο στοιχείο και έχουν έναν επενδυτικό
ορίζοντα συμβατό με τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης που ορίζεται παρακάτω, και
4. οι οποίοι γνωρίζουν ότι η αξία του προϊόντος μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις λόγω της
μεταβλητότητας του υποκείμενου στοιχείου.

Λήξη:

Το προϊόν είναι ανοικτού τύπου. Ωστόσο, ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διακοπή και εξαργύρωση
του προϊόντος αποκλειστικά κατά τη διακριτική του ευχέρεια και σε ορισμένες ειδικές περιστάσεις, σε κάθε
περίπτωση χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των επενδυτών, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση διακοπής
(που καθορίζει την ημερομηνία εξαργύρωσης) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χαμηλότερος κίνδυνος

Δείχνει πόσο πιθανό είναι να υποστείτε απώλεια χρημάτων από αυτό
το προϊόν λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο εκδότης δεν είναι σε
θέση να σας ξεπληρώσει. Έχουμε βαθμολογήσει αυτό το προϊόν ως
7 από 7, το οποίο είναι η «υψηλότερη» κατηγορία κινδύνου. Αυτό

Υψηλότερος κίνδυνος

Ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για τη
συνιστώμενη περίοδο. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά
και εάν εξαργυρώσετε πρόωρα την επένδυση, ενδέχεται να εισπράξετε
λιγότερα χρήματα. Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου σας βοηθά να αξιολογήσετε
το επίπεδο κινδύνου του παρόντος προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα.

σημαίνει ότι ο κίνδυνος δυνητικών ζημιών από μελλοντικές επιδόσεις
κατατάσσεται ως πολύ υψηλός. Οι δυσμενείς συνθήκες της αγοράς
είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν την ικανότητά σας να λάβετε θετική
απόδοση από την επένδυσή σας. Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας
πληρώσουμε το οφειλόμενο ποσό και τα ποσά που πρέπει να σας
καταβληθούν μετά τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης δεν επαρκούν,
μπορεί να απολέσετε το σύνολο της επένδυσής σας.

Σενάρια επιδόσεων
Επένδυση 10.000 φράγκα Ελβετίας
Σενάριο ακραίων καταστάσεων
Δυσμενές σενάριο

1 έτος
0

Τι θα μπορούσατε να λάβετε μετά την αφαίρεση των εξόδων

Μέση ετήσια απόδοση

-100%

Τι θα μπορούσατε να λάβετε μετά την αφαίρεση των εξόδων

8’100

Μέση ετήσια απόδοση

-19%

Μετριοπαθές σενάριο

Τι θα μπορούσατε να λάβετε μετά την αφαίρεση των εξόδων

33’000

Μέση ετήσια απόδοση

+230%

Ευνοϊκό σενάριο

Τι θα μπορούσατε να λάβετε μετά την αφαίρεση των εξόδων

75’000

Μέση ετήσια απόδοση

+650%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα ποσά που θα μπορούσατε να λάβετε μετά από 1 έτος, υπό διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε 10.000 φράγκα
Ελβετίας. Τα σενάρια που παρουσιάζονται δείχνουν τις επιδόσεις που θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια
άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από παλαιότερες
επιδόσεις αυτής της επένδυσης και, συνεπώς, δεν αποτελούν ακριβείς ενδείξεις. Το ποσό που θα εισπράξετε πραγματικά εξαρτάται από τις κινήσεις της
αγοράς και το χρονικό διάστημα διακράτησης της επένδυσης. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι θα μπορούσατε να λάβετε σε ακραίες συνθήκες
της αγοράς και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας εξοφλήσουμε το ποσό. Τα αριθμητικά στοιχεία που
εμφανίζονται περιλαμβάνουν τα συνολικά έξοδα του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πρέπει να καταβάλετε
στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας.
Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα
εισπράξετε.

Τι θα συμβεί αν η Bitcoin Capital AG δεν είναι σε θέση να σας εξοφλήσει;
Εάν ο εκδότης δεν είναι σε θέση να προβεί στην πληρωμή, μπορεί να υποστείτε οικονομική ζημία. Αυτή η ζημία μπορεί να αντισταθμιστεί εν μέρει από ποσά
που σας οφείλονται μετά τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση αθέτησης ή
πτώχευσης, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.
Δεν υπάρχει σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης που θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο ή μέρος αυτής της ζημίας.

Τι θα μου κοστίσει αυτή η επένδυση;
Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι συνολικές αμοιβές που καταβάλλετε επηρεάζουν την απόδοση της επένδυσης που θα
μπορούσατε να λάβετε. Τα συνολικά έξοδα περιλαμβάνουν εφάπαξ χρεώσεις, τρέχουσες επιβαρύνσεις και τυχόν πρόσθετα έξοδα. Τα ποσά που εμφανίζονται
εδώ αντιπροσωπεύουν το συνολικό κόστος του προϊόντος για τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Τα παρεχόμενα αριθμητικά στοιχεία προϋποθέτουν
μια επένδυση ίση με 10.000 φράγκα Ελβετίας. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι εκτιμήσεις και υπόκεινται σε μεταβολή στο μέλλον.

Πίνακας 1: Τρέχουσες επιβαρύνσεις
Το πρόσωπο που σας πωλεί το προϊόν ή σας παρέχει συμβουλές γι’ αυτό μπορεί να σας χρεώσει πρόσθετες αμοιβές. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας
ενημερώσει για τις αμοιβές αυτές και θα σας δείξει πώς το σύνολο αυτών των δαπανών θα επηρεάσει την επένδυσή σας σε βάθος χρόνου.

Επένδυση 10.000 φράγκα Ελβετίας
Συνολικό κόστος (σε φράγκα Ελβετίας)
Μείωση απόδοσης (RIY) ανά έτος

Σε περίπτωση εξαργύρωσης
μετά από 1 έτος

Σε περίπτωση εξαργύρωσης μετά από 2 έτη
(συνιστώμενη περίοδος διακράτησης)

95

190

0.95%

1.9%

Πίνακας 2: Ανάλυση δαπανών
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται:
Ο αντίκτυπος των διαφορετικών ειδών δαπανών στην απόδοση που θα μπορούσατε να επιτύχετε στη λήξη της συνιστώμενης περιόδου
διακράτησης.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις διαφορετικές κατηγορίες δαπανών.

Χρέωση εισόδου

0.00%

Ο αντίκτυπος των εξόδων που πρέπει να πληρώσετε όταν
πραγματοποιήσετε την αρχική σας επένδυση. [Παρουσιάζονται οι
μέγιστες δαπάνες αλλά ενδέχεται να πληρώσετε λιγότερα]

Χρέωση
αποχώρησης

0.00%

Ο αντίκτυπος των εξόδων που θα υποστείτε αν
αποσύρετε την επένδυση κατά τη λήξη της.

Έξοδα συναλλαγών
χαρτοφυλακίου

Έως 0,4%

Ο αντίκτυπος των εξόδων αγοράς και πώλησης των
υποκείμενων στοιχείων του προϊόντος.

Λοιπά λειτουργικά
έξοδα

0.95%

Ο αντίκτυπος των εξόδων που αφαιρούμε σε ετήσια
βάση για τη διαχείριση των επενδύσεών σας

Αμοιβές επίδοσης*

20%

Εφάπαξ χρεώσεις

Λειτουργικά έξοδα

Πρόσθετα έξοδα

Επίδραση της αμοιβής απόδοσης. Αυτά διατηρούνται εάν
το προϊόν υπερτερεί έναντι του δείκτη αναφοράς του.

* Κατά την ημερομηνία επικαιροποίησης του παρόντος εγγράφου βασικών πληροφοριών, δεν έχουν χρεωθεί εφάπαξ έξοδα από τον
εκδότη. Οι ιδιώτες επενδυτές που αγοράζουν το προϊόν στη δευτερογενή αγορά θα συναλλάσσονται απευθείας με χρηματιστή ή μέσω
χρηματιστηρίου, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος. Το κόστος διαπραγμάτευσης είναι δημοσίως διαθέσιμο στα
χρηματιστήρια όπου είναι εισηγμένο το προϊόν ή μπορεί να ζητηθεί από τους διαδικτυακούς μεσίτες. Μπορείτε να ρωτήσετε τον μεσίτη,
τον οικονομικό σύμβουλο ή τον διανομέα σας για το κόστος.
* Το σημείο αναφοράς για το προϊόν είναι η τάση της τιμής του Ethereum σε δολάρια ΗΠΑ.

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να διακρατήσω το προϊόν και μπορώ να προβώ σε πρόωρη ανάληψη των
χρημάτων μου;
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 2 έτη
Αυτό το προϊόν δεν έχει απαιτούμενη ελάχιστη περίοδο διακράτησης. Μπορείτε να πωλήσετε την επένδυσή σας στο προϊόν χωρίς χρηματικές κυρώσεις
στις ρυθμιζόμενες αγορές στις οποίες είναι εισηγμένη.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την πώληση του προϊόντος, θα πρέπει να απευθύνετε την καταγγελία σας στον διαμεσολαβητή ή τον
διανομέα σας. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με άλλες πτυχές αυτού του προϊόντος:
(1) μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκδότη στην ακόλουθη διεύθυνση: info@bitcoincapital.com.
(2) μπορείτε να αποστείλετε εγγράφως την καταγγελία στον εκδότη στην ακόλουθη διεύθυνση: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Ελβετία
Η υποβολή καταγγελίας δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας για άσκηση αγωγής.
Σε περίπτωση διαφωνίας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία του οικείου διαμεσολαβητή: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Άλλες συναφείς πληροφορίες
Είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε άλλα έγγραφα, όπως το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο προϊόντος και η ετήσια έκθεση. Μπορείτε να λάβετε
αυτά τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.bitcoincapital.com ή αποστέλλοντας μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκδότη στη διεύθυνση info@bitcoincapital.com.
Τα προϊόντα είναι χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελβετικού ομοσπονδιακού νόμου για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (CISA), όπως τροποποιήθηκε, και
δεν έχουν λάβει τη σχετική άδεια βάσει αυτού του νόμου. Επομένως, τα προϊόντα δεν διέπονται από τον CISA ούτε υπόκεινται σε εποπτεία ή έγκριση από
την Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ελβετίας (FINMA). Αντίστοιχα, οι επενδυτές δεν επωφελούνται της ειδικής προστασίας επενδυτών που
παρέχει ο CISA.
Schweiz

