
Este documento fornece informações chave sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As informações são exigidas por lei para ajudá-
lo a compreender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.

Documento de Informação 
Fundamental

Produto

Nazwa produktu:

Para mais informações, por favor ligue +41 41 710 04 54. Este Documento de Informação Fundamental foi 
atualizado pela última vez em 07/03/2022.

Aviso: está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender.

Este produto é uma nota sem juros a pagar ao portador de acordo com a lei suíça, totalmente garantida por 
participações em 15 FiCAS Active Crypto ETPs (BTCA). Este produto está listado nas seguintes bolsas de valor: SIX 
Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse. Pode também ser admitido à negociação em outros mercados 
regulamentados e mercados de balcão.

O seu produto oferece aos investidores acesso a uma carteira de criptografia diversificada, gerida de forma 
discricionária e líquida. A carteira criptográfica é constituída pelas 15 maiores moedas criptográficas em termos 
de capitalização de mercado. O seguinte website pode servir como referência: https://coinmarketcap.com/coins. 
O valor mobiliário criptográfico é garantido e garantido com os activos subjacentes do produto.

Os dados de preços da CryptoCompare, um fornecedor independente de dados de mercado global sobre moedas 
criptográficas, são utilizados para calcular o preço do activo de referência.

As unidades são emitidas directamente aos Participantes Autorizados contra a entrega dos activos subjacentes. 
Participantes Autorizados são organizações que têm o direito de criar ou resgatar Acções de um ETP.

Os investidores de retalho só podem comprar e vender os títulos nos mercados secundários nos mercados de 
acções convencionais. Podem também solicitar o resgate do produto contra moeda fiat (em CHF) ao emissor no 
aniversário do programa de emissão. Todos os activos relacionados com os títulos são garantidos por penhor a um 
fiduciário de títulos que actua em nome dos investidores. O Emitente nomeou um administrador independente 
como fiduciário colateral para deter os direitos sobre os activos subjacentes depositados junto dos Depositários 
em nome de todos os detentores actuais e futuros dos produtos.

Investidor retalhista
Este produto é um produto complexo, adequado apenas para investidores retalhistas sofisticados:
1.  que são capazes de suportar uma perda total do investimento, que não procuram preservar o capital e que não 
pretendem assegurar uma garantia de capital;
2.  que possuem conhecimentos específicos e experiência de investimento em produtos e mercados financeiros 
similares;
3. que procurem um produto que ofereça exposição ao ativo subjacente e que tenham um horizonte de 
investimento compatível com o período de detenção recomendado indicado abaixo; e
4.  que estão cientes de que o valor do produto pode flutuar significativamente devido à volatilidade do ativo 
subjacente.

O produto tem uma duração indeterminada. Contudo, o produtor reserva-se o direito de rescindir e resgatar 
o produto, a critério exclusivo do produtor, bem como em certos casos especificados, em cada caso sem o 
consentimento prévio dos investidores, através da publicação de um aviso de rescisão (especificando a data de 
resgate) de acordo com os Termos e Condições.

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

Página Web: www.bitcoincapital.com

Autoridades de controlo competentes: Não existe uma autoridade competente para o documento de informação fundamental.

O que é este produto?
Tipo:

Objetivos:

Investidor pretendido:

Maturidade:

certa forma ou porque não somos capazes de lhe pagar.
Este produto não inclui protecção contra futuros desenvolvimentos do 
mercado, pelo que poderá perder algum ou todo o capital que investiu. 
Classificámos o produto como classe 7 de 7, que é a classe de risco "mais 
elevada". Isto classifica o risco de potenciais perdas de desempenho fu-
turo como muito elevado. As condições de mercado desfavoráveis são 
altamente susceptíveis de afectar a possibilidade de receber um retor-
no positivo do seu investimento. Se não pudermos pagar-lhe aquilo a 
que tem direito, poderá perder todo o capital que investiu.
Por favor, tenha em atenção o risco monetário. Receberá pagamentos 
noutra moeda, pelo que o seu rendimento final dependerá da taxa 
de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é tido em conta no 
indicador dado acima.

O indicador de risco baseia-se no pressuposto de que se detém o produto du-
rante o período de detenção recomendado. O risco real pode diferir significa-
tivamente e, se terminar o investimento mais cedo, poderá voltar a receber 
menos. O indicador de risco global ajuda-o a avaliar o risco associado a este 
produto em comparação com outros produtos. Mostra como é provável que 
perca dinheiro com este produto porque os mercados se movimentam de uma 

Quais são os riscos e o que posso receber em troca? 

INDICADOR DE RISCO

Risco mais baixo Risco mais elevado

Finalidade:



Cenários de desempenho

Investimento de CHF 10.000

Cenário de stress Valor que pode receber após a dedução dos custos

Valor que pode receber após a dedução dos custos

Valor que pode receber após a dedução dos custos

Valor que pode receber após a dedução dos custos

Retorno médio anual

Retorno médio anual

Retorno médio anual

Retorno médio anual

Cenário desfavorável

Cenário moderado

Cenário favorável

1 Ano

Este quadro mostra o montante que poderia recuperar após 1 ano, em diferentes cenários, pressupondo um valor nominal de CHF 10.000. Os cenários 
apresentados mostram o desempenho que o seu investimento pode ter. Pode comparar estes cenários com os de outros produtos. Os cenários apresentados 
são uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado deste investimento, e não são um indicador exato. O valor que recebe poderá 
variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o produto.  O cenário de stress mostra o que poderia receber numa 
situação extrema dos mercados, e não tem em conta a situação em que não estaríamos em condições de lhe pagar o montante. Os valores apresentados 
incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que tem de pagar ao seu consultor ou distribuidor.

Estes números não levam em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recebe de retorno.

Se o emitente não puder fazer o pagamento, pode incorrer numa perda financeira. Esta perda pode ser parcialmente compensada pelos montantes que lhe 
serão pagos após a realização da garantia. Para mais informações sobre o que fazer em caso de inadimplência ou falência, consulte o prospeto.

Este produto não está abrangido por qualquer sistema de compensação ou garantia que lhe possa compensar, total ou parcialmente, esta perda.

A redução no rendimento (RIY) ilustra como as taxas totais que paga afetam o retorno do investimento que poderia obter. O custo total inclui custos 
extraordinários, contínuos e adicionais. Os montantes aqui apresentados representam o custo combinado do produto para o período de detenção 
recomendado. Os números apresentados assumem um investimento de CHF 10.000. Os números são estimativas e estão sujeitos a alterações no futuro.

O que sucede se a Bitcoin Capital AG não puder pagar?

Quanto me vai custar este investimento?

A pessoa que lhe vende o produto ou o aconselha sobre ele pode cobrar taxas adicionais. Neste caso, eles irão informá-lo sobre estas taxas e mostrar-lhe 
como todos os custos irão afetar o seu investimento ao longo do tempo.

Quadro 1: Custos correntes

Investimento de CHF 10.000

Custo total (em CHF) 480240

Redução no rendimento (RIY) por ano 2.4%2.4%

Se resgatar após 2 anos (período de 
retenção recomendado)

Se resgatar após 
1 ano

2 Anos

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%



Quadro 2: Discriminação dos custos

O impacto dos diferentes tipos de custos no retorno que poderia obter no final do período de detenção recomendado;
O que está incluído nas diferentes categorias de custo.

O quadro a seguir indica:

Custos pontuais

Custos de entrada
O impacto dos custos que tem de pagar ao fazer o seu 
investimento inicial. [São dados os custos máximos, mas 
pode pagar menos]

O impacto dos custos incorridos se resgatar o seu 
investimento quando este se vence.

O impacto dos custos de comprar e vender investimentos 
subjacentes ao produto.

O impacto dos custos que deduzimos anualmente pela 
gestão dos seus investimentos.

Uma comissão de desempenho é paga se o valor da 
carteira exceder o limite mínimo de lucro (Marca de Água 
Alta).

0.00%*

Custos de saída 0.00%*

Custos de transação 
da carteira

Até  0.4%

Outros custos 
operacionais

2%

Comissões de 
desempenho**

20%

Custos 
operacionais

Custos adicionais

*Os investidores retalhistas que compram o produto no mercado secundário concluem transacções directamente com um corretor participante ou através 
de uma bolsa de valores e, por conseguinte, podem aplicar-se custos adicionais. Estes custos estão disponíveis publicamente nas bolsas de valores em que o 
produto está cotado ou podem ser solicitados aos corretores em linha.
** Note que outros custos e comissões de desempenho em curso já estão incluídos no preço do NAV/mercado.

Quanto tempo devo possuí-lo e posso resgatar o meu dinheiro mais cedo?

Como posso apresentar uma reclamação?

Período de posse recomendado: 2 anos

Este produto não tem um período de detenção mínimo requerido. Pode vender o seu investimento no produto sem penalidades num mercado 
regulamentado onde ele está listado.

Se desejar reclamar sobre a venda do produto, deve dirigir a sua reclamação ao seu intermediário ou distribuidor. Se deseja reclamar sobre outros aspetos 
deste produto:

 (1) pode enviar um e-mail para o emissor no seguinte endereço:info@bitcoincapital.com.

 (2) pode enviar a sua queixa por escrito ao emitente no seguinte endereço: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Suíça.

A apresentação de uma queixa não afeta o seu direito de tomar medidas legais.

Em caso de litígio, por favor contacte a nossa Provedoria de Justiça: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Outras informações relevantes
Somos obrigados a fornecer-lhe outros documentos, tais como o prospeto mais recente do produto e o relatório anual. Pode obter estes documentos e outras 
informações de produtos online em www.bitcoincapital.com ou enviando um e-mail para o emitente em info@bitcoincapital.com.

Os produtos são produtos transacionados em bolsa, que não qualificam como unidades de um organismo de investimento coletivo de acordo com as 
disposições relevantes da Lei Federal Suíça sobre os Organismos de Investimento Coletivo (CISA), tal como alterada, e não são licenciados ao abrigo desta Lei. 
Portanto, os produtos não são regidos pela CISA nem supervisionados ou aprovados pela Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA). 
Por conseguinte, os investidores não beneficiarão da proteção específica do investidor ao abrigo da CISA.

Schweiz


