
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
A. Εισαγωγή και προειδοποιήσεις 

Το 1 FiCAS Active Bitcoin ETP (ticker: BTCB) παρακολουθεί την αξία του Bitcoin και των fiat νομισμάτων USD, EUR και 
CHF και διαχειρίζεται ενεργά σύμφωνα με τη στρατηγική διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο στόχος 
της στρατηγικής είναι η υπεραπόδοση του Bitcoin αγοράζοντας και πουλώντας Bitcoin έναντι fiat με καλό 
συγχρονισμό στην αγορά. 

Όνομα προϊόντος Σὐμβολο Κωδικός ISIN Κωδικός Valor Νόμισμα 
1 FiCAS Active 
Bitcoin ETP 

 
BTCB 

 
CH1130276988 

 
113027698 

 
CHF 

 
Ο εκδότης και προσφέρων των τίτλων 1 FiCAS Active Bitcoin ETP είναι η Bitcoin Capital AG (κωδικός LEI: 
506700IC5128G2S3E076, αριθμός ελβετικού μητρώου εταιρειών: CHE-312.574.485), μια ανώνυμη εταιρεία με έδρα 
στην Ελβετία. Το βασικό ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών του Λιχτενστάιν 
(FMA) την/στις 26.11.2020. Η FMA ενέκρινε μόνο το βασικό ενημερωτικό δελτίο ως συμμορφούμενο με τα πρότυπα 
πληρότητας, δυνατότητας κατανόησης και συνέπειας. Αυτή η έγκριση δεν πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για 
τον εκδότη ούτε πρέπει να θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την ποιότητα αυτών των τίτλων. 

 
Bitcoin Capital AG FMA 
operations@bitcoincapital.com 
+41 41 710 04 54 

https://www.fma-li.li/en/ 
+423 236 73 73 

 
Προειδοποιήσεις: 

(α) Το περιληπτικό σημείωμα που αφορά ειδικά την παρούσα έκδοση πρέπει να αναγνωσθεί ως 
εισαγωγή στο βασικό ενημερωτικό δελτίο και τους συναφείς τελικούς όρους σε σχέση με αυτούς 
τους τίτλους. 

(β) Κάθε απόφαση επένδυσης σε αυτούς τους τίτλους πρέπει να βασίζεται στην εξέταση του βασικού 
ενημερωτικού δελτίου και των σχετικών τελικών όρων στο σύνολό τους από τον επενδυτή. 

(γ) Ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει ολόκληρο ή μέρος του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
(δ) Σε περίπτωση που ασκηθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση σε σχέση με τις πληροφορίες που 

περιέχονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο, ο ενάγων επενδυτής μπορεί, βάσει του εθνικού δικαίου, να 
χρειαστεί να επιβαρυνθεί με το κόστος μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου πριν από την 
εκκίνηση της δικαστικής διαδικασίας. 

(ε) Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο σε εκείνα τα πρόσωπα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα της 
παρούσας έκδοσης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν μετάφρασης αυτού, αλλά μόνο αν το εν λόγω 
σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς τα άλλα μέρη του βασικού 
ενημερωτικού δελτίου και τους συναφείς τελικούς όρους ή αν δεν παρέχει βασικές πληροφορίες με 
σκοπό την παροχή βοήθειας προς τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν σε αυτούς 
τους τίτλους, εφόσον διαβαστεί μαζί με τα άλλα μέρη του βασικού ενημερωτικού δελτίου και τους 
συναφείς τελικούς όρους. 

(στ) Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως είναι δύσκολο στην κατανόησή του. 
 

B. Βασικές πληροφορίες για τον εκδότη 
Ποιος είναι ο εκδότης των τίτλων; 

 
Έδρα, νομική μορφή, δίκαιο υπό το οποίο δραστηριοποιείται ο εκδότης και χώρα σύστασής του 
Η Bitcoin Capital AG είναι ο εκδότης αυτού του μέσου. Η Bitcoin Capital AG ιδρύθηκε στις 3 Μαρτίου 2020 και 
συστάθηκε και καταχωρίστηκε στην πόλη Zug Ελβετίας στις 10 Μαρτίου 2020 ως ανώνυμη εταιρεία 
(Aktiengesellschaft) βάσει του άρθρου 620 κ.ε. του ενοχικού κώδικα της Ελβετίας για απεριόριστη διάρκεια. 
Μετά την εν λόγω ημερομηνία, η Bitcoin Capital AG είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του καντονιού 
της Zug Ελβετίας με αριθμό CHE-312.574.485. Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικού προσώπου (LEI) είναι 
506700IC5128G2S3E076. 

 
Κύριες δραστηριότητες 
Η Bitcoin Capital AG συστάθηκε με σκοπό την έκδοση χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων (ETP) 
και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων που συνδέονται με τις επιδόσεις κρυπτογραφημένων περιουσιακών 
στοιχείων. Επίσης, ο εκδότης θα ασκεί άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με τη διατήρηση 
διαπραγματεύσιμων προϊόντων και τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

mailto:operations@bitcoincapital.com


 
Μέτοχοι πλειοψηφίας και έλεγχος 
Ο μοναδικός μέτοχος της Bitcoin Capital AG είναι η FICAS AG, η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Η Bitcoin 
Capital AG αναλαμβάνει τον ρόλο της εταιρείας ειδικού σκοπού για την έκδοση χρηματιστηριακά 
διαπραγματεύσιμων προϊόντων τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. 
 
Ταυτότητα βασικών διοικητικών στελεχών 
Το διοικητικό συμβούλιο της Bitcoin Capital AG αποτελείται από τους εξής: Luca Schenk (πρόεδρος), Marcel 
Niederberger, Christine Schmid, Ali Mizani Oskui και Mattia Rattaggi. 

 
Νόμιμος ελεγκτής 
Grand Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich 

 
Ποιες είναι οι βασικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη (σε ετήσια βάση έως τις 10.09.2021); 

 

 
 

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που διατρέχει ειδικά ο εκδότης; 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η οικονομική θέση του εκδότη επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες και εξαρτάται από το κεφάλαιο που 
παρέχεται από εξωτερικούς επενδυτές. Σε περίπτωση που ο Εκδότης δεν είναι σε θέση να αντλήσει πρόσθετα 
κεφάλαια, τα αποθέματα για τη διατήρηση των εταιρικών λειτουργιών είναι περιορισμένα, γεγονός που μπορεί 
να επιφέρει την αδυναμία του Εκδότη να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η δυνατότητα ενός 
επενδυτή να επιτύχει καταβολές σύμφωνα με την ισχύουσα τεκμηρίωση για τα χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα προϊόντα εξαρτάται από την ικανότητα του Εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
πληρωμής που έχει. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τις εξασφαλίσεις, η πιστοληπτική ικανότητα του Εκδότη μπορεί 
να επηρεάσει την αγοραία αξία οποιουδήποτε διαπραγματεύσιμου προϊόντος και, σε περίπτωση αθέτησης, 
αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, οι επενδυτές ενδέχεται να μη λάβουν το ποσό που τους οφείλεται σύμφωνα με 
τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. 
 
Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020

Λειτουργικό κέρδος / ζημία -31.716 

Λειτουργικές δραστηριότητες 3.069.105

Επενδυτικές δραστηριότητες 0

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0

Ισολογισμός

Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (μακροπρόθεσμος δανεισμός συν βραχυ      -100.150

Γενική (Κυκλοφοριακή) ρευστότητα (κυκλοφορούν ενεργητικό / βραχυπρόθ  43,97

Δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια (σύνολο υποχρεώσεων / σύνολο ιδίων κ 0,25

Βαθμός δανειακής κάλυψης (λειτουργικά έσοδα / έξοδα τόκων) -55,00

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -31.716

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 0

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0

Σύνολο καθαρών ταμειακών ροών -31.716



Ο Εκδότης είναι εκτεθειμένος στον πιστωτικό κίνδυνο διαφόρων αντισυμβαλλομένων με τους οποίους έχει 
συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του θεματοφύλακα, του υπεύθυνου διοίκησης, παρόχων 
πορτοφολιού, πρακτόρων πληρωμών, διαμορφωτών της αγοράς, εξουσιοδοτημένων συμμετεχόντων, 
ανταλλακτηρίων. Επομένως, ο Εκδότης είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του 
πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου φήμης και του κινδύνου διακανονισμού, οι οποίοι απορρέουν από την 
αδυναμία οποιουδήποτε αντισυμβαλλομένου του να εκπληρώσει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του, γεγονός το 
οποίο, εφόσον πραγματωθούν αυτοί οι κίνδυνοι, ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην 
οικονομική θέση και τις δραστηριότητες του Εκδότη. 

 
Κίνδυνοι σχετικοί με το σύντομο επιχειρηματικό ιστορικό και τον περιορισμένο επιχειρηματικό σκοπό του 
Εκδότη 

 
Η δραστηριότητα του Εκδότη συνίσταται στην έκδοση χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων που 
αναπαράγουν μια ενεργά διαχειριζόμενη στρατηγική διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε σχέση 
με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία με τη μορφή ψηφιακών μεριδίων (token) πληρωμής. Ως εταιρεία ειδικού 
σκοπού, ο Εκδότης θα πραγματοποιεί έξοδα προκειμένου να επιτυγχάνει την εισαγωγή των χρηματιστηριακά 
διαπραγματεύσιμων προϊόντων σε ανταλλακτήριο και για τη διατήρησή τους. Υπάρχει κίνδυνος να μη 
σημειώσει επιτυχία ο Εκδότης στην έκδοση χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων και να μην 
καταγράψει κέρδη, παρότι αυτός είναι ο στόχος του. Εάν ο Εκδότης δεν σημειώσει επιτυχία στην έκδοση 
χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων, ο Εκδότης μπορεί να παύσει τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές του ως Εκδότης ή τελικά να καταστεί αναξιόχρεος. Εάν ο Εκδότης καταστεί αναξιόχρεος, 
ενδέχεται να μην μπορέσει να αποπληρώσει μέρος ή το σύνολο των επενδύσεων των Επενδυτών. Επίσης, εάν 
τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν σημειώσουν επιτυχία ή έχουν λιγότερη επιτυχία στο μέλλον και εάν ο 
Εκδότης δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ο Εκδότης μπορεί να μην 
καταφέρει να πραγματοποιήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 
μείωση της αξίας του χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμου προϊόντος. 
 
Κίνδυνος διαθεσιμότητας πλατφόρμας συναλλαγών 

 
Ο Εκδότης εξαρτάται από την παροχή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων από αξιόπιστα και εξακριβωμένα 
ανταλλακτήρια ή/και εξωχρηματιστηριακές πλατφόρμες. Αυτά τα ανταλλακτήρια επηρεάζονται από 
παγκόσμιες και τοπικές οικονομικές συνθήκες, το κλίμα της αγοράς και κανονιστικές αλλαγές που συνδέονται 
με τα υποκείμενα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Σε περίπτωση που αυτή η παροχή περιοριστεί ή επέλθει 
αναταραχή σε ανταλλακτήρια, ο Εκδότης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκδώσει πρόσθετα 
διαπραγματεύσιμα προϊόντα, γεγονός το οποίο, με τη σειρά του, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις 
χρηματοοικονομικές επιδόσεις και την πιστοληπτική ικανότητα του Εκδότη. Αυτός ο κίνδυνος ενδεχομένως 
ενέχει απρόβλεπτες μεταβολές στα αποτελέσματα του Εκδότη. 
 

 
Κίνδυνος ρευστότητας 

Τα κεφάλαια που θα λαμβάνει ο Εκδότης μέσω της έκδοσης χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων 
θα χρησιμοποιούνται για την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ή για άλλες συναλλαγές σε μια 
προσπάθεια διασφάλισης της χρηματοοικονομικής έκθεσής του στο πλαίσιο των διαπραγματεύσιμων 
προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι ο Εκδότης θα χρειάζεται επαρκή κεφάλαια στα αντίστοιχα επίσημα νομίσματα 
που είναι διαθέσιμα στις αγορές στις οποίες τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε διαπραγμάτευση 
με σκοπό τη διαχείριση των αναγκών ρευστότητας. Υπάρχει κίνδυνος ρευστότητας για τον Εκδότη, ο οποίος θα 
μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική κατάσταση του Εκδότη. 

 
Επιχειρησιακός κίνδυνος 

Επιχειρησιακοί κίνδυνοι είναι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις απώλειες που μπορεί να υποστούν ο Εκδότης ή 
άλλοι συμβαλλόμενοι που συμμετέχουν στην έκδοση των χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων 
λόγω εσφαλμένων ή ανεπαρκών τακτικών διαδικασιών, σφαλμάτων που οφείλονται σε ανθρώπους ή 
συστήματα καθώς και λόγω νομικών κινδύνων (περιλαμβάνονται αντιδικίες και δικαστικές διαμάχες). Σε 
σύγκριση με άλλα υποκείμενα στοιχεία, ο επιχειρησιακός κίνδυνος είναι υψηλότερος για τα ψηφιακά 
περιουσιακά στοιχεία. Εάν η διοίκηση ή ο έλεγχος είναι ανεπαρκής, μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις 
ρυθμίσεις αντιστάθμισης κινδύνου, τη φήμη, τα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική θέση. 
Επομένως, οι λειτουργίες και η οικονομική θέση του Εκδότη είναι εκτεθειμένες σε επιχειρησιακούς κινδύνους. 

 

Καμία εποπτεία του Εκδότη 

Ο Εκδότης δεν υποχρεούται να έχει λάβει άδεια λειτουργίας, να είναι εγγεγραμμένος ή εγκεκριμένος σύμφωνα 
με οποιονδήποτε νόμο περί τίτλων, εμπορευμάτων ή τραπεζικών δραστηριοτήτων της δικαιοδοσίας σύστασής 
του και θα λειτουργεί χωρίς επίβλεψη από οποιαδήποτε αρχή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. 



Τα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι 
χρεωστικοί τίτλοι με τη μορφή χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων. Δεν χαρακτηρίζονται 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. Το νομικό καθεστώς επιβεβαιώθηκε από την Εποπτεύουσα Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών 
της Ελβετίας (FINMA). Επομένως, ούτε ο Εκδότης ούτε τα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα 
διέπονται από τον CISA ή εποπτεύονται από τη FINMA. Αντίστοιχα, οι επενδυτές δεν επωφελούνται της ειδικής 
προστασίας επενδυτών που παρέχεται από τον CISA.  

Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση ότι οι ρυθμιστικές αρχές σε μια ή περισσότερες άλλες 
δικαιοδοσίες δεν θα αποφασίσουν ότι ο Εκδότης πρέπει να έχει άδεια λειτουργίας, να είναι εγγεγραμμένος ή 
εγκεκριμένος σύμφωνα με τους νόμους περί τίτλων, εμπορευμάτων ή τραπεζικών δραστηριοτήτων της εν λόγω 
δικαιοδοσίας ή ότι δεν θα μεταβληθούν στο μέλλον οι νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση με τα 
προαναφερθέντα. Κάθε παρόμοια απαίτηση ή μεταβολή θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τον Εκδότη ή 
τους επενδυτές των χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων. Νέα νομοθεσία ή νέοι κανονισμοί, 
αποφάσεις δημόσιων αρχών ή αλλαγές σε σχέση με την εφαρμογή ή την ερμηνεία υφιστάμενων νόμων, 
κανονισμών ή αποφάσεων από δημόσιες αρχές που ισχύουν για τις λειτουργίες του Εκδότη, τα 
χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα ή τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά τις δραστηριότητες του Εκδότη ή κάποια επένδυση στα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα 
προϊόντα. 

Κανονιστικοί κίνδυνοι 

Τα ψηφιακά νομίσματα, τα ψηφιακά μερίδια (token) και οι τεχνολογίες blockchain συνεπάγονται σχετικά νέα 
τεχνολογία η οποία έχει προσδιοριστεί ότι πιθανόν ενέχει κινδύνους σε σχέση με την επιβολή των νόμων και 
τους κρατικούς κανονισμούς. Η έλλειψη συναίνεσης σε σχέση με τη ρύθμιση των ψηφιακών περιουσιακών 
στοιχείων και τον τρόπο φορολογικής μεταχείρισης αυτών των νομισμάτων προκαλεί αβεβαιότητα σε σχέση με 
το νομικό καθεστώς τους. Είναι πιθανό ότι οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων της Ελβετίας 
και των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα συνεχίσουν να διερευνούν τα οφέλη, τους 
κινδύνους, τους κανονισμούς, την ασφάλεια και τις εφαρμογές των ψηφιακών νομισμάτων και της τεχνολογίας 
blockchain. Η θέσπιση νέας νομοθεσίας ή κανονιστικών απαιτήσεων ή τροποποιήσεων σε υφιστάμενους 
νόμους ή κανονισμούς, από τις κυβερνήσεις, ή η αντίστοιχη ερμηνεία των νομικών απαιτήσεων θα μπορούσε 
να έχει ουσιώδη αρνητικό αντίκτυπο στον Εκδότη, στα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα και τα 
υποκείμενα στοιχεία. 

 
 

Γ. Βασικές πληροφορίες για τους τίτλους 

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των τίτλων; 
1 FiCAS Active Bitcoin ETP (BTCB; ISIN CH1130276988) είναι ένας μη έντοκος χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται με τη 
μορφή άυλων τίτλων σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί διαμεσολαβούμενων τίτλων της Ελβετίας (FISA) και 
δεν έχει προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης. 
 
Το BTCB διαχειρίζεται ενεργά το Bitcoin από τον Διαχειριστή Επενδύσεων σύμφωνα με τη στρατηγική διαχείρισης 
ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο στόχος της στρατηγικής είναι η υπεραπόδοση του Bitcoin αγοράζοντας και 
πουλώντας Bitcoin έναντι των νομισμάτων fiat USD, EUR και CHF με καλό συγχρονισμό της αγοράς. Η επενδυτική 
στρατηγική περιγράφεται λεπτομερέστερα στην ιστοσελίδα του εκδότη. 
 
Ο συνολικός αριθμός μεριδίων BTCB που έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία του παρόντος περιληπτικού 
σημειώματος της έκδοσης είναι 100.000. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκδοθούν πρόσθετα μερίδια του BTCB. Οι 
τίτλοι περιέχουν ένα ετήσιο δικαίωμα πώλησης και έναν μηχανισμό συνεχούς δημιουργίας και εξαγοράς για τους 
εξουσιοδοτημένους συμμετέχοντες. Οι τίτλοι είναι χρεωστικά ομόλογα του εκδότη με άμεση προτεραιότητα 
εξασφάλισης και είναι εγγυημένοι μέσω των υποκείμενων στοιχείων του καλαθιού. Οι τίτλοι θεωρούνται κινητές 
αξίες σύμφωνα με την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID II) και δεν συνοδεύονται από 
περιορισμούς στη μεταβίβασή τους. 
 
.  

Πού θα γίνεται η διαπραγμάτευση των τίτλων; 

Η διαπραγμάτευση των προϊόντων πραγματοποιείται στο: Χρηματιστήριο Ελβετίας SIX (SIX Swiss Exchange). 
Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να προστίθενται επιπλέον χώροι πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης 
εν αγνοία ή άνευ συναίνεσης του Εκδότη. 



Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τους τίτλους; 

Επενδυτικός κίνδυνος 

Οι επενδυτές στα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα ενδέχεται να απολέσουν την αξία ολόκληρης 
της επένδυσής τους ή μέρος της επένδυσής τους στα εν λόγω προϊόντα. Τα χρηματιστηριακώς 
διαπραγματεύσιμα προϊόντα που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος βασικού ενημερωτικού δελτίου δεν 
προβλέπουν καμία προστασία κεφαλαίου για τα ποσά που είναι πληρωτέα βάσει των χρηματιστηριακά 
διαπραγματεύσιμων προϊόντων. Η επένδυση στα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα ενδέχεται να 
συνεπάγεται απώλεια του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί δυνάμει των όρων και προϋποθέσεων των 
χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμων προϊόντων, ακόμα και αν δεν έχει υπάρξει αθέτηση ή αφερεγγυότητα 
του Εκδότη. Οι επενδυτές στα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα υπόκεινται στον κίνδυνο της 
δυσμενούς εξέλιξης της τιμής των σχετικών υποκείμενων στοιχείων και τον κίνδυνο κλοπής ή παραβίασης 
(hacking) υποκείμενου στοιχείου που λειτουργεί ως εξασφάλιση. 
 
Κίνδυνος διαχείρισης επενδύσεων 

Η αγοραία αξία και το ποσό διακανονισμού των χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμων 
προϊόντων  εξαρτώνται από τη Στρατηγική Διαχείρισης Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, όπως 
ορίζονται στους σχετικούς Τελικούς Όρους και διέπονται από την Επενδυτική Πολιτική. Ο Διαχειριστής 
Επενδύσεων λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις βάσει θεμελιωδών, τεχνικών και ειδικών δεδομένων της 
αγοράς με στόχο την επίτευξη θετικής συνολικής απόδοσης. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων λαμβάνει την 
επενδυτική απόφαση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, αλλά εντός των ορίων που καθορίζονται 
από τη Στρατηγική Διαχείρισης Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, όπως ορίζεται στους Τελικούς 
Όρους και την Επενδυτική Πολιτική. Υπάρχει κίνδυνος η επενδυτική απόφαση που λαμβάνεται από τον 
Διαχειριστή Επενδύσεων να μην οδηγήσει σε θετική συνολική απόδοση. 

 
 

Κίνδυνος ρευστότητας στην αγορά των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων 
Υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να εξασφαλιστεί ρευστότητα στην αγορά των ψηφιακών περιουσιακών 
στοιχείων. Σε περίπτωση έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, ο καθορισμός τιμών θα καταστεί πολύ ασταθής 
και η πρόβλεψή του ακόμα πιο δύσκολη. Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να επιφέρει την πτώση του 
ενδιαφέροντος των επενδυτών, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση, στοιχείο που εκτιμάται ότι θα 
μειώσει την αγοραία αξία του ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου. 
 
Κίνδυνος συνδεδεμένος με την ανάπτυξη πρωτοκόλλων 
Η ανάπτυξη οποιουδήποτε από αυτά τα ψηφιακά νομίσματα μπορεί να παρεμποδιστεί ή να καθυστερήσει, σε 
περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ συμμετεχόντων, φορέων ανάπτυξης και μελών του δικτύου. Σε 
περίπτωση που ανακύψει κάποια κατάσταση στην οποία δεν είναι δυνατό να υπάρξει επικοινωνία με το 
μεγαλύτερο μέρος του δικτύου σε σχέση με την εφαρμογή μιας νέας έκδοσης του πρωτοκόλλου, αυτό μπορεί 
να σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, η βελτίωση της κλιμάκωσης του εν λόγω πρωτοκόλλου μπορεί να περιοριστεί. Σε 
περίπτωση που παρεμποδιστεί ή καθυστερήσει η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου κρυπτογραφημένων 
περιουσιακών στοιχείων, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αξία των νομισμάτων. 

Δ. Βασικές πληροφορίες για την προσφορά τίτλων στο κοινό ή/και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε 
οργανωμένη αγορά 

Υπό ποιους όρους και εντός ποιου χρονικού πλαισίου μπορώ να επενδύσω σε αυτόν τον τίτλο; 

Αυτοί οι τίτλοι θα προσφερθούν στο κοινό όλων των κρατών μελών της ΕΕ (επί του παρόντος, Αυστρία, 
Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Κύπρου, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία), στο Λιχτενστάιν και στην 
Ελβετία. Οι τίτλοι αυτοί προσφέρονται σε συνεχή βάση έως τη λήξη του βασικού ενημερωτικού δελτίου 
26.11.2020 (Περίοδος Προσφοράς) και επιπλέον επενδυτές μπορούν να εισέλθουν σε οποιαδήποτε 
δεδομένη σειρά ανά πάσα στιγμή. Πρόσθετες υποκατηγορίες του BTCB μπορούν να εκδίδονται ανά πάσα 
στιγμή σύμφωνα με περαιτέρω τελικούς όρους. Ωστόσο, αυτές οι πρόσθετες εκδόσεις δεν επιφέρουν μείωση 
της αξίας και θα εξασφαλιστούν με το ισόποσο υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.  

 
Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνουν ετήσια αμοιβή διαχείρισης 0,95% και αμοιβή απόδοσης 20%. Η αμοιβή 



απόδοσης θα προκύψει εάν ο τίτλος υπεραποδώσει έναντι του δείκτη αναφοράς του (Bitcoin) και ακόμη και σε 
περίπτωση αρνητικής απόλυτης απόδοσης των τίτλων, εάν οι τίτλοι υπεραποδώσουν έναντι του δείκτη 
αναφοράς. Οι τίτλοι περιλαμβάνουν επίσης προμήθεια εγγραφής/εξαγοράς για τους εξουσιοδοτημένους 
συμμετέχοντες. Οι επενδυτές του προϊόντος ενδέχεται να καταβάλουν πρόσθετες αμοιβές μεσιτείας, 
προμήθειες, αμοιβές συναλλαγών, διαφορές μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης ή άλλες αμοιβές κατά την 
επένδυση σε αυτά τα προϊόντα. 

 

Ποιος είναι ο προσφέρων ή/και το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση; 

Ο εκδότης έχει παράσχει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση του βασικού ενημερωτικού δελτίου από τους 
εγκεκριμένους συμμετέχοντες σε σχέση με τυχόν μη εξαιρούμενη προσφορά αυτών των τίτλων στις 
προαναφερόμενες χώρες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς ή σε καθένα από τους ακόλουθους 
χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές (έκαστος, Εγκεκριμένος Προσφέρων): 

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, The Netherlands 

Ο επενδυτής που προτίθεται να αποκτήσει ή αποκτά τίτλους από έναν Εγκεκριμένο Προσφέροντα θα το 
πράξει και οι προσφορές και πωλήσεις των τίτλων στον εν λόγω επενδυτή από έναν Εγκεκριμένο 
Προσφέροντα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις λοιπές ρυθμίσεις που ισχύουν ανάμεσα 
στον εν λόγω Εγκεκριμένο Προσφέροντα και τον εν λόγω επενδυτή συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων 
σχετικά με την τιμή, τις κατανομές και τον διακανονισμό. 

 

Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο; 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Εκδότη συνίσταται στην έκδοση χρηματοοικονομικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμων προϊόντων όπως το BTCB. 
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