
Ovaj dokument sadrži ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. Nije riječ o promidžbenom materijalu. Informacije su propisane zakonom kako 
bi vam pomogle u razumijevanju prirode, rizika, troškova, mogućih dobitka i gubitaka ovog proizvoda te kako bi vam pomogle da ga usporedite s drugim 
proizvodima.

Dokument s ključnim informacijama

Proizvod

Naziv proizvoda:

Dodatne informacije možete dobiti telefonski na broj: +41 41 710 04 54 
Ovaj dokument s ključnim informacijama ažuriran je 07.03.2022.

Upozorenje o razumijevanju: Spremate se kupiti proizvod koji nije jednostavan i koji je možda teško razumjeti.

Ovaj je proizvod nekamatonosna obveznica na donositelja izdana u skladu sa švicarskim pravom, koja je u 
potpunosti osigurana ulaganjima u 15 FiCAS Active Crypto ETP (BTCA). Ovaj je proizvod uvršten za trgovanje na 
sljedećim burzama: SIX Swiss Exchange, Stuttgartska burza, Bečka burza. Može biti dopušten za trgovanje i na 
drugim uređenim tržištima, kao i u slobodnoj prodaji.

Ovaj proizvod investitorima nudi pristup raznolikom, diskrecijsko upravljanom i likvidnom kripto portfelju. Kripto 
portfelj se sastoji od 15 najvećih kriptovaluta mjerenih tržišnom kapitalizacijom. Sljedeća web stranica može 
poslužiti kao referenca: https://coinmarketcap.com/coins. Kripto sigurnost je podržana i osigurana temeljnom 
imovinom proizvoda.

Podaci o cijenama iz CryptoComparea, neovisnog pružatelja globalnih tržišnih podataka za kriptovalute, koriste se 
za izračun cijene referentne imovine.

Dionice će se izdati izravno Ovlaštenim sudionicima uz isporuku temeljne imovine. Ovlašteni sudionici su 
organizacije koje imaju pravo stvoriti ili otkupiti udjele u ETP-u.

Privatni ulagači mogu kupovati i prodavati vrijednosne papire samo na sekundarnim tržištima na konvencionalnim 
burzama. Također možete zatražiti od izdavatelja da otkupi proizvod za fiat valutu (u CHF) na godišnjicu programa 
izdavanja. Sva imovina koja se odnosi na Vrijednosne papire bit će osigurana zalogom kod povjerenika za sigurnost 
koji djeluje u ime ulagača. Izdavatelj je imenovao neovisnog administratora kao povjerenika za sigurnost koji 
će držati sigurnosne interese nad temeljnom imovinom položenom kod skrbnika u ime svih sadašnjih i budućih 
vlasnika proizvoda.

Ovaj je proizvod složen proizvod koji je namijenjen samo upućenim privatnim ulagačima koji
1. mogu podnijeti potpuni gubitak ulaganja, ne teže održavanju kapitala i ne traže jamstvo za kapital;
2. posjeduju posebno znanje i iskustvo ulaganja u slične proizvode kao i znanje o financijskim tržištima;
3. traže proizvod koji u temeljnoj imovini nudi poziciju rizika i ima horizont ulaganja u skladu s dolje navedenim 
preporučenim razdobljem držanja;
4. i koji su svjesni da se vrijednost proizvoda može značajno promijeniti zbog nestabilne temeljne imovine.

Proizvod je uveden na neograničeno vrijeme. Međutim, Izdavatelj pridržava pravo otkazivanja i otkupa proizvoda 
prema vlastitom nahođenju kao i u određenim slučajevima, u svakom slučaju bez prethodnog pristanka ulagatelja, 
objavom obavijesti o otkazu (s navođenjem datuma otkupa) u skladu s Općim uvjetima poslovanja.

15 FiCAS Active Crypto ETP
ISIN, Ticker, WKN: CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Izdavatelj: Bitcoin Capital AG

Web mjesto: www.bitcoincapital.com

Nadležno nadzorno tijelo: ne postoji tijelo nadležno za ovaj dokument s ključnim informacijama.

Kakav je ovo proizvod?
Vrsta:

Ciljevi:

Ciljna skupina malih 
ulagatelja:

Trajanje:

Ovaj proizvod ne pruža zaštitu od budućeg razvoja tržišta, tako da 
možete izgubiti dio ili cijeli uloženi kapital. Proizvod smo smjestili u 
klasu 7 od 7, što odgovara "najvišoj" klasi rizika. Rizik potencijalnih gu-
bitaka od budućih rezultata stoga je klasificiran kao vrlo visok. Nepovo-
ljni uvjeti na tržištu vjerojatno će utjecati na mogućnost ostvarivanja 
pozitivnog povrata na vaše ulaganje. Ako vam ne možemo isplatiti ono 
što vam dugujemo, možete izgubiti sav uloženi kapital. Imajte na umu 
valutni rizik. Uplate primate u drugoj valuti, tako da će vaš konačni 
povrat ovisiti o tečaju između dvije valute. Ovaj rizik nije uzet u obzir 
u gore navedenom pokazatelju.
 

Pokazatelj rizika temelji se na pretpostavci da držite proizvod tijekom pre-
poručenog razdoblja čuvanja. Stvarni rizik može značajno varirati i ako unovčite 
ranije možete dobiti manje. Pokazatelj ukupnog rizika pomaže vam u procjeni 
rizika koji je povezan s ovim proizvodom u usporedbi s drugim proizvodima. To 
pokazuje kolika je vjerojatnost da ćete izgubiti novac na ovom proizvodu jer 
se tržišta kreću na određeni način ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti.

Koji su rizici i što bih mogao dobiti zauzvrat? 

Pokazatelj rizika

Niži rizik Viši rizik

Svrha:



Scenariji uspješnosti

Ulaganje CHF 10.000

Scenarij u uvjetima stresa Što biste mogli dobiti po odbitku troškova

Što biste mogli dobiti po odbitku troškova

Što biste mogli dobiti po odbitku troškova

Što biste mogli dobiti po odbitku troškova

Prosječni povrat svake godine 

Prosječni povrat svake godine

Prosječni povrat svake godine

Prosječni povrat svake godine

Nepovoljni scenarij

Umjereni scenarij

Povoljni scenarij

1 godina

Ova tablica prikazuje iznos koji biste mogli dobiti nakon 1 godine u različitim scenarijima, pod pretpostavkom da uložite 10.000 CHF. Prikazani scenariji 
pokazuju moguću uspješnost vašeg ulaganja. Možete ih usporediti sa scenarijima za druge proizvode. Prikazani scenariji procjena su buduće uspješnosti na 
temelju povijesnih podataka o kretanju uspješnosti ovog ulaganja, oni nisu točan pokazatelj. Koliko ćete stvarno dobiti ovisi o kretanju tržišta i razdoblju 
držanja ovog ulaganja. Scenarij u uvjetima stresa pokazuje iznos koji biste mogli dobiti u ekstremnim tržišnim uvjetima, a ne uzima u obzir slučaj u kojem vam 
ne bismo bili u mogućnosti platiti iznos. Prikazane brojke uključuju sve troškove samog proizvoda, ali ne uključuju nužno sve troškove koje plaćate svojem 
savjetniku ili distributeru.

Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, koja može utjecati na iznos koji dobivate natrag.

Ako izdavatelj nije u mogućnosti izvršiti isplatu, možete pretrpjeti financijski gubitak. Taj gubitak može biti djelomično nadoknađen iznosima koji vam se 
trebaju isplatiti nakon unovčenja osiguranja. Za dodatne informacije o koracima koje treba poduzeti u slučaju neplaćanja ili stečaja pogledajte prospekt.

Ne postoji sustav kompenzacije ili jamstva koji bi mogao nadoknaditi ovaj gubitak u cijelosti ili djelomično.

Smanjenje prinosa (Reduction of Yield - RIY) pokazuje kako ukupni trošak koji ste platili utječe na povrat ulaganja koji biste mogli ostvariti. Jednokratni, tekući 
i povremeni troškovi uzeti su u obzir u ukupnim troškovima. Ovdje prikazani iznosi odgovaraju kumulativnim troškovima proizvoda za preporučeno razdoblje 
držanja. Navedene brojke temelje se na pretpostavci da ulažete 10.000 CHF. Brojevi su procjene i u budućnosti mogu biti drukčiji.

Što se događa ako Bitcoin Capital AG nije u mogućnosti izvršiti isplatu?

Koji su troškovi?

Osoba koja vam prodaje ovaj proizvod ili vas o tome savjetuje može vam naplatiti dodatne troškove. Ako je tako, ona će vas obavijestit o tim troškovima i 
pokazati vam kako će sveukupni troškovi tijekom vremena utjecati na vaše ulaganje.

Tablica 1: Troškovi tijekom vremena

Ulaganje CHF 10.000

Ukupni troškovi (CHF) 480240

Učinak na prinos (RIY) po godini 2.4%2.4%

Ako unovčite ulaganje nakon 2 godine 
(preporučeno vrijeme držanja)

Ako unovčite ulaganje nakon 
1 godine

2 godine

0 CHF

6’000 CHF

17’000 CHF

34’000 CHF

-100%

-40%

+70%

+240%

0 CHF
-100%

3’600 CHF
-40%

28’900 CHF
+70%

74’800 CHF
+120%



blica 2: Sastav troškova

kakav učinak svake godine imaju različite vrste troškova na povrat od ulaganja koji možete dobiti na kraju preporučenog razdoblja držanja;
što je sadržano u različitim kategorijama troškova.

Iz tablice u nastavku vidljivo je sljedeće:

Jednokratni 
troškovi

Ulazni troškovi
Učinak troškova koje morate platiti prilikom ulaska u 
ulaganje. [Navedeni su najviši troškovi, možda ćete platiti 
manje].

Učinak troškova koji nastaju kad prekidate ulaganje po 
njegovu dospijeću.

Učinak troškova koji nastaju ako kupujemo ili prodajemo 
temeljna ulaganja za proizvod.

Učinak troškova koje vam svake godine zaračunavamo za 
upravljanje ulaganjem.

Naknada za uspješnost naplaćuje se ako portfelj premaši 
High Watermark.

0.00%*

Izlazni troškovi 0.00%*

Transakcijski troškovi 
portfelja Upp till  0.4%

Ostali kontinuirani 
troškovi

2%

Naknada za 
uspješnost**

20%

Kontinuirani 
troškovi

Povremeni
troškovi

*Maloprodajni ulagači koji kupe proizvod na sekundarnom tržištu sklapaju poslove izravno s sudjelujućim brokerom ili putem burze te stoga mogu nastati 
dodatni troškovi. Ovi troškovi su javno dostupni na burzama na kojima je proizvod uvršten ili se mogu zatražiti od online brokera.
** Napominjemo da su ostali tekući troškovi i naknade za uspješnost već uključene u NAV/tržišnu cijenu.

Koliko bih ga dugo trebao držati i mogu li podići novac ranije?

Kako se mogu žaliti?

  Preporučeno razdoblje držanja: 2 godine 

Ovaj proizvod nema propisano minimalno potrebno razdoblje držanja. Svoje ulaganje u ovaj proizvod možete bez plaćanja ikakvih penala prodati na 
uređenoj burzi u kojoj je proizvod uvršten za trgovanje.

Pritužbe u vezi s prodajom proizvoda trebate uputiti svom posredniku ili distributeru. Pritužbe u vezi s drugim aspektima ovog proizvoda:

 (1) možete uputiti na izdavatelja e-poštom na adresu info@bitcoincapital.com .

 (2) možete uputiti izdavatelju pisanim putem na adresu Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švicarska.

Podnošenje prigovora ne utječe na vaše pravo na poduzimanje pravnih radnji.

Ako imate bilo kakvih pravnih sporova, obratite se našem ombudsmanu: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Druge relevantne informacije
 Mi smo vam dužni staviti na raspolaganje dodatne dokumente, kao što su npr. najnoviji prospekt proizvoda i godišnje izvješće. Ti i drugi dokumenti i druge 
informacije o proizvodu dostupni su na internetu na www.bitcoincapital.com ili se mogu dobiti slanjem zahtjeva izdavatelju na info@bitcoincapital.com.

Ovi su proizvodi proizvodi kojima se trguje na burzi, stoga ne ispunjavaju uvjete za udjele plana zajedničkih ulaganja u skladu s relevantnim odredbama 
švicarskog Saveznog zakona o planovima za zajednička ulaganja (KAG) s njegovim svakodobnim izmjenama i dopunama, te nisu registrirani u skladu 
s tim zakonom. Stoga proizvodi ne podliježu KAG-u niti su pod nadzorom ili odobreni od švicarske agencije za nadzor financijskih tržišta Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht (FINMA). Sukladno tome, ulagatelji ne uživaju pogodnost posebne zaštite ulagatelja koju pruža KAG.

Schweiz


