
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje 
na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám 
porovnať tento produkt s inými produktmi.

Dokument s kľúčovými informáciami

Produkt

Názov produktu:

Viac informácií získate na tel. čísle +41 41 710 04 54. Tento dokument s kľúčovými informáciami bol naposledy 
aktualizovaný 07.03.2022.

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

Tento produkt je neúročený cenný papier splatný na doručiteľa podľa švajčiarskeho právneho poriadku, plne 
zabezpečený držbou 15 FiCAS Active Crypto ETP (BTCA). Produkt je kótovaný na týchto burzách cenných papierov: 
SIX Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse. Produkt môže byť prijatý na obchodovanie aj na iných 
regulovaných alebo neregulovaných trhoch.

Tento produkt ponúka investorom prístup k diverzifikovanému, diskrečne spravovanému a likvidnému krypto 
portfóliu. Kryptografické portfólio pozostáva z 15 najväčších kryptomien z hľadiska trhovej kapitalizácie. Ako 
referencia môže slúžiť táto webová stránka: https://coinmarketcap.com/coins. Kryptografický cenný papier je 
krytý a zabezpečený podkladovými aktívami produktu.

Na výpočet ceny referenčného aktíva sa používajú údaje o cenách od nezávislého poskytovateľa globálnych 
trhových údajov o kryptomenách, spoločnosti CryptoCompare.

Podielové listy sa vydávajú priamo oprávneným účastníkom proti dodaniu podkladových aktív. Autorizovaní 
účastníci sú organizácie, ktoré majú právo vytvárať alebo vykupovať akcie ETP.

Retailoví investori môžu nakupovať a predávať cenné papiere len na sekundárnych trhoch na bežných akciových 
trhoch. Môžu tiež požiadať emitenta o spätné odkúpenie produktu za fiat menu (v CHF) v deň výročia emisného 
programu. Všetky aktíva súvisiace s cennými papiermi sú zabezpečené záložným právom v prospech správcu 
cenných papierov, ktorý koná v mene investorov. Emitent vymenoval nezávislého správcu ako správcu zábezpeky, 
ktorý má v mene všetkých súčasných a budúcich držiteľov produktov držať zábezpeku na podkladové aktíva 
uložené u depozitárov.

Retailový investor
Ide o zložitý produkt, ktorý je vhodný len pre vyspelých retailových investorov:
1.  ktorí sú schopní znášať investičné straty v plnej výške, ktorých cieľom nie je uchovávať kapitál a ktorí nemajú v 
úmysle zabezpečiť si kapitálovú záruku;
2.  ktorí majú špecifické znalosti a skúsenosti s investíciami do podobných finančných produktov a trhov;
3. ktorí hľadajú produkt ponúkajúci expozíciu voči podkladovému aktívu a ich investičný horizont zodpovedá 
nižšie uvedenej odporúčanej dobe držby; a
4.  ktorí rozumejú, že hodnota produktu môže v dôsledku volatility podkladového aktíva podliehať výrazným 
výkyvom. 

Produkt nemá obmedzenú dobu platnosti. Emitent si však vyhradzuje právo vydávanie tohto produktu ukončiť 
a odkúpiť ho späť podľa vlastného uváženia alebo za určitých špecifikovaných okolností, v oboch prípadoch bez 
akéhokoľvek ďalšieho predchádzajúceho súhlasu investorov, na základe zverejnenia oznámenia o ukončení (s 
uvedením dátumu odkúpenia) v súlade s obchodnými podmienkami.

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

Webová stránka: www.bitcoincapital.com

Príslušné orgány dohľadu: Pre tento dokument s kľúčovými informáciami nie je určený žiadny príslušný orgán.

O aký produkt ide?
Typ:

Ciele:

Zamýšľaný investor:

Splatnosť:

nemôžeme vyplatiť peniaze.
Tento produkt nezahŕňa ochranu pred budúcim vývojom trhu, takže 
môžete prísť o časť alebo celý investovaný kapitál. Produkt sme zaradili 
do triedy 7 zo 7, čo je "najvyššia" riziková trieda. To klasifikuje riziko 
potenciálnych strát z budúcej výkonnosti ako veľmi vysoké. Nepriaznivé 
trhové podmienky s veľkou pravdepodobnosťou ovplyvnia možnosť, 
že zo svojej investície získate kladný výnos. Ak vám nebudeme môcť 
vyplatiť to, na čo máte nárok, môžete prísť o celý investovaný kapitál.
Upozorňujeme na menové riziko. Platby budete dostávať v inej mene, 
takže váš konečný výnos bude závisieť od výmenného kurzu medzi 
týmito dvoma menami. Toto riziko sa vo vyššie uvedenom ukazovateli 
nezohľadňuje.

Ukazovateľ rizika vychádza z predpokladu, že produkt držíte počas 
odporúčaného obdobia držby. Skutočné riziko sa môže výrazne líšiť a v prípade 
predčasného ukončenia investície môžete získať späť menej. Ukazovateľ 
celkového rizika vám pomôže posúdiť riziko spojené s týmto produktom v por-
ovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že na tomto pro-
dukte stratíte peniaze, pretože trhy sa vyvíjajú určitým spôsobom alebo vám 

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?

UKAZOVATEĽ RIZIKA

Najnižšie riziko Najvyššie riziko

Účel:



Scenáre výkonnosti

Investícia vo výške 10 000 CHF

Stresový scenár Koľko by ste mohli dostať späť po odpočítaní nákladov

Koľko by ste mohli dostať späť po odpočítaní nákladov

Koľko by ste mohli dostať späť po odpočítaní nákladov

Koľko by ste mohli dostať späť po odpočítaní nákladov

Priemerný výnos každý rok

Priemerný výnos každý rok

Priemerný výnos každý rok

Priemerný výnos každý rok

Nepriaznivý scenár

Neutrálny scenár

Priaznivý scenár

1 rok

V tabuľke sú uvedené sumy, ktoré by ste mohli dostať späť po jednom roku pri rôznych scenároch vývoja, ak investujete 10 000 CHF. Scenáre zobrazujú, 
aká by mohla byť výkonnosť vašej investície. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov. Tieto scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe 
preukázaného vývoja hodnoty tejto investície v minulosti a nemožno ich považovať za presný ukazovateľ.  Suma, ktorú skutočne získate, závisí od pohybov na 
trhu a od dĺžky trvania vašej investície. Stresový scenár zobrazuje, čo môžete z investície získať v prípade extrémneho trhového vývoja, pričom nezohľadňuje 
možnosť, že vás nedokážeme vyplatiť. Zobrazené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré musíte 
zaplatiť svojmu poradcovi alebo distribútorovi.

Nie je v nich zohľadnené ani vaše osobné daňové postavenie, ktoré môže tiež ovplyvniť výšku sumy, ktorú získate späť.

Ak emitent nebude schopný vyplácať, môžete utrpieť finančnú stratu. Táto strata môže byť čiastočne kompenzovaná vyplatením vašich pohľadávok z 
prostriedkov získaných po speňažení zábezpeky. Viac informácií o tom, čo robiť v prípade neplnenia záväzkov alebo úpadku emitenta, nájdete v prospekte.

Kompenzačný alebo garančný mechanizmus, ktorý by túto stratu kompenzoval v plnej alebo čiastočnej výške, nie je k dispozícii.

Položka zníženie výnosu vyjadruje, do akej miery celkové náklady, ktoré hradíte, ovplyvňujú výnos z investície, ktorý by ste mohli získať.  Celkové náklady 
zahŕňajú jednorazové, opakujúce sa a vedľajšie náklady. Uvedené sumy predstavujú kombinované náklady produktu za odporúčanú dobu držby. Údaje sú 
vypočítané pre investíciu vo výške 10 000 CHF. Uvedené údaje predstavujú len odhad a v budúcnosti sa môžu meniť.

Čo sa stane, ak spoločnosť Bitcoin Capital AG nebude schopná vyplácať?

Aké sú náklady?

Osoby, ktoré vám produkt predávajú alebo ktoré vám v súvislosti s ním radia, si môžu účtovať dodatočné poplatky. V takom prípade vás budú o výške týchto 
poplatkov informovať a vysvetlia vám, ako všetky náklady ovplyvnia vašu investíciu v čase.

Tabuľka 1: Opakujúce sa náklady

Investícia vo výške 10 000 CHF

Celkové náklady (v CHF) 480240

Zníženie výnosu za rok 2.4%2.4%

Ak ju odpredáte po 2 rokoch (odporúčaná 
doba držby)

Ak ju odpredáte po 
1 roku

2 roky

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%



Tabuľka 2: Rozpis nákladov

Vplyv rôznych typov nákladov na výnos z investície, ktorý by ste mohli získať na konci odporúčanej doby držby;
Čo sa započítava do jednotlivých kategórií nákladov.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje:

Jednorazové 
náklady

Vstupné náklady Vplyv nákladov, ktoré zaplatíte pri vstupe do investície. 
[Uvádzajú sa maximálne náklady, ale môžu byť nižšie]

Vplyv nákladov na ukončenie investície v čase splatnosti.

Vplyv nákladov na nákup a predaj podkladových aktív 
produktu.

Vplyv nákladov, ktoré si každý rok odpočítame za správu 
vašich investícií.

Výkonnostný poplatok sa účtuje, ak hodnota portfólia 
prekročí hranicu minimálneho zisku (tzv. High-Water 
Mark).

0.00%*

Výstupné náklady 0.00%*

Transakčné náklady 
portfólia

Do 0.4%

Ostatné opakujúce 
sa náklady

2%

Výkonnostné
poplatky**

20%

Opakujúce sa 
náklady

Vedľajšie náklady

*Maloobchodní investori, ktorí nakupujú produkt na sekundárnom trhu, uzatvárajú obchody priamo so zúčastneným maklérom alebo prostredníctvom 
burzy, a preto sa na nich môžu vzťahovať dodatočné náklady. Tieto náklady sú verejne dostupné na burzách, na ktorých je produkt kótovaný, alebo si ich 
možno vyžiadať od online maklérov.
** Upozorňujeme, že ostatné opakujúce sa náklady a výkonnostné poplatky sú už započítané v čistej hodnote aktív/trhovej cene.

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Ako sa môžem sťažovať?

Odporúčaná doba držby: 2 roky

Pri tomto produkte nie je stanovená požadovaná minimálna doba držby. Svoju investíciu do tohto produktu môžete bez akýchkoľvek sankcií predať na 
regulovanom trhu, na ktorom je kótovaný.

Ak máte sťažnosť týkajúcu sa predaja produktu, mali by ste sa obrátiť na svojho sprostredkovateľa alebo distribútora. Ak máte sťažnosť týkajúcu sa iných 
aspektov tohto produktu:

 (1) môžete poslať emitentovi e-mail na adresu: info@bitcoincapital.com.

 (2) môžete poslať svoju sťažnosť emitentovi písomne na adresu: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.

Podaním sťažnosti nie je dotknuté vaše právo podniknúť príslušné právne kroky.

V prípade sporu kontaktujte, prosím, úrad nášho ombudsmana: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Ďalšie relevantné informácie
Sme povinní poskytnúť vám ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad najnovší prospekt produktu a výročnú správu. Všetky takéto dokumenty a ďalšie informácie 
o produkte sú dostupné on-line na stránke www.bitcoincapital.com, alebo si ich môžete vyžiadať od emitenta e-mailom na adrese info@bitcoincapital.com.

Tieto produkty sú produkty obchodované na burze, ktoré sa nekvalifikujú ako podielové listy v schémach kolektívneho obchodovania v zmysle príslušných 
ustanovení švajčiarskeho federálneho zákona o schémach kolektívneho investovania (zákon CISA) v znení neskorších predpisov a nie sú na jeho základe 
licencované. Produkty preto nepodliehajú regulácii podľa zákona CISA ani dohľadu a schváleniu zo strany švajčiarskeho úradu pre dohľad nad finančnými 
trhmi FINMA. Z uvedeného vyplýva, že na investorov sa nevzťahuje osobitná ochrana investorov podľa zákona CISA.

Schweiz


