
KIBOCSÁTÁS – SPECIFIKUS ÖSSZEFOGLALÓ 

A. Bevezetés és figyelmeztetések 

A 15 FiCAS Active Crypto ETP (Ticker: BTCA) BTCA nyomon követi a digitális eszközkezelési stratégiával összhangban 
kiválasztott és súlyozott digitális eszközök és fiat valuták kosarának értékét.  

 

Termék neve Figyelő ISIN Felértékelés Valuta 

15 FiCAS Active 
Crypto ETP 

 
BTCA 

 
CH0548689600 

 
54868960 

 
CHF 

 
A 15 FiCAS Active Crypto ETP (BTCA) kibocsátója és ajánlattevője a Bitcoin Capital AG (LEI: 506700IC5128G2S3E076, 
svájci cégjegyzékszám: CHE-312.574.485), svájci székhelyű részvénytársaság. Az alaptájékoztatót a liechtensteini 
Pénzpiac-felügyeleti Hatóság (Financial Market Authority, FMA) hagyta jóvá --- napján (év, hónap, nap). Az FMA az 
alaptájékoztatót csak a teljességre, érthetőségre és következetességre vonatkozóan meghatározott előírásoknak 
való megfelelés szempontjából hagyja jóvá. Az ilyen jóváhagyás nem tekinthető a kibocsátó jóváhagyásának, és 
nem is tekinthető ezen értékpapírok minőségére vonatkozó jóváhagyásnak.  

 
 

Bitcoin Capital AG FMA 

operations@bitcoincapital.com 
+41 41 710 04 54 

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

 
Figyelmeztetések: 

(a) A jelen kibocsátás – specifikus összefoglalót az alaptájékoztató és az ezekre az értékpapírokra 
vonatkozó végleges feltételek bevezetéseként kell értelmezni;  

(b) Az ilyen értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos bármely döntésnek az alaptájékoztató 
és a vonatkozó végleges feltételek összességének a befektető általi megfontolásán kell alapulnia;  

(c) a befektető elveszítheti a befektetett tőkéjének egészét vagy annak egy részét;  
(d) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy 

a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a tájékoztató bírósági 
eljárás megindítását megelőzően elkészített fordításának költségeit;  

(e) polgári jogi felelősség csak azokra a személyekre vonatkozik, akik benyújtották a kibocsátásspecifikus 
összefoglalót, beleértve annak fordítását is, de csak akkor, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan 
vagy inkonzisztens, az alaptájékoztató többi részével és a vonatkozó végleges feltételekkel együtt 
olvasva, vagy ha az alaptájékoztató többi részével és a vonatkozó végleges feltételekkel együtt 
olvasva nem nyújt kulcsfontosságú információt annak érdekében, hogy segítsék a befektetőket 
annak mérlegelésekor, hogy befektetnek-e ezekbe az értékpapírokba; 

(f) Ön olyan terméket szándékozik megvenni, amely összetett és amelynek megértése nehéz lehet.  

B. A kibocsátóra vonatkozó kiemelt információk 

          Ki az értékpapír kibocsátója? 
 

Székhely, társasági forma, az a jog, amelynek hatálya alatt a kibocsátó működik és bejegyzésének országa  

A Bitcoin Capital AG ennek az eszköznek a kibocsátója. A Bitcoin Capital AG-t 2020. március 3.-án hozták létre 

és azt Svájcban, Zugban részvénytársaságként alapították és jegyezték be 2020. március 10.-én határozatlan 

időre a svájci Kötelezettségi Kódex 620. és azt követő cikkei alapján.   Attól a naptól kezdődően a Bitcoin Capital 

AG-t a svájci Zug Kanton cégnyilvántartásában CHE-312.574.485 cégjegyzékszám alatt tartják nyilván. LEI 

506700IC5128G2S3E076.  

 
Fő tevékenységek 

A Bitcoin Capital AG-t tőzsdén forgalmazott termékek (ETP) és egyéb, kriptográfiai eszközök teljesítményéhez 

kapcsolódó pénzügyi termékek kibocsátására hozták létre. A kibocsátó a tőzsdén forgalmazott termékek 

fenntartásával és új pénzügyi termékek létrehozásával kapcsolatos egyéb tevékenységeket is folytat.  

 
Fő részvényesek és ellenőrzés 

A Bitcoin Capital AG egyedüli részvényese a FICAS AG befektetéskezelő vállalat. A Bitcoin Capital AG a 

befektetési alapkezelő társaság által kezelt, tőzsdén forgalmazott termékek kibocsátásakor különleges célú 

gazdasági egység szerepét tölti be.  

 

mailto:operations@bitcoincapital.com


A legfontosabb vezetőségi tagok megnevezése  

A Bitcoin Capital AG igazgatósága a következő személyekből áll: Urs Wieland (elnök), Luca Schenk és Marcel 
Niederberger. 

 
Hivatalos könyvvizsgáló  

Grand Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zürich 

 
Melyek a kibocsátóra vonatkozó kiemelt pénzügyi információk? (az évből eltelt idő 2020. október 30-ig)? 
A kibocsátó 2020. március 5.-én jött létre és még nem készített auditált pénzügyi kimutatást. Az alábbi 
táblázatban megadott pénzügyi információ ennek megfelelően az adott időszakra vonatkozó nem auditált 
tájékoztatás 2020. október 30-ig.  
 

 

Eredménykimutatás  2020 

   

Működési nyereség / működési veszteség   -31 716  

   

Működési tevékenységek   3 069 105 

   

Befektetési tevékenységek   0 

   

Finanszírozási tevékenységek   0 

   

   

   

Mérleg   

   

Nettó pénzügyi kötelezettség (hosszú lejáratú tartozás plusz rövid lejáratú 
tartozás mínusz készpénz) 

  -100 150 

   

Likviditási arány (forgóeszközök  / rövid lejáratú kötelezettségek)   43,97 

   

Adósság / saját tőke aránya (összes kötelezettség / teljes saját tőke)   0,25 

   

Kamatfedezeti mutató (működési bevétel / kamat kiadás)   -55,00 

   

   

   

   

Cash Flow Kimutatás   

   

Működési tevékenységekből származó nettó cashflow    -31 716 

   

Befektetési tevékenységekből származó nettó cashflow    0 

   

Finanszírozási tevékenységekből származó nettó cashflow    0 

   

Összes nettó cashflow    -31 716 

 
 
 

Melyek a kibocsátásra vonatkozó legfontosabb kockázatok?  

 
Hitelkockázat  
A kibocsátó pénzügyi helyzetét számos tényező befolyásolja és az a külső befektetők tőkéjétől függ. Amennyiben 
a kibocsátó nem képes kiegészítő forrásokat bevonni, úgy csak korlátozott tartalékok állnak rendelkezésre a 
vállalati működés fenntartására, amely azt eredményezheti, hogy a kibocsátó képtelenné válik arra, hogy 



tevékenységét folytassa. A befektető azon lehetősége, hogy az alkalmazandó ETP dokumentációnak megfelelően 
fizetést kaphasson, attól függ, hogy a kibocsátó képes-e teljesíteni fizetési kötelezettségeit. Ezen túlmenően, a 
biztosítéktól függetlenül, a kibocsátó hitelképessége befolyásolhatja bármely ETP piaci értékét, és nem teljesítés, 
fizetésképtelenség vagy csőd esetén a befektetők nem kaphatják meg a nekik járó összeget az általános 
szerződési feltételeknek megfelelően.  
 
Partnerkockázat  
A kibocsátó ki van téve számos olyan partner hitelkockázatának, akikkel a kibocsátó ügyleteket bonyolít le, 
ideértve, de nem kizárólagosan a letétkezelőt, az ügyintézőt, a pénztárkezelőt, a kifizető ügynököket, a 
piacképzőket, az engedélyezett résztvevőket, a tőzsdéket. Következésképpen a kibocsátó kockázatnak van 
kitéve, ideértve a hitelkockázatot, a reputációs kockázatot és az elszámolási kockázatot, amely a szerződő felek 
bármelyikének a vonatkozó kötelezettségek teljesítésére való kudarcából ered, ami, ha ilyen kockázat merül fel, 
jelentős mértékben kedvezőtlen hatással lehet a kibocsátó pénzügyi helyzetére és üzleti tevékenységére.  

 
A kibocsátó rövid üzleti történetével és korlátozott üzleti céljával kapcsolatos kockázatok  

 
A kibocsátó üzleti tevékenysége az ETP-k kibocsátása, amely a digitális eszközökkel kapcsolatos, aktívan irányított 
digitális vagyonkezelési stratégiát reprezentálja fizetési tokenek formájában. Különleges célú gazdasági 
egységként a kibocsátónak költségekkel kell számolnia az ETP-k kereskedésbe történő bevezetéséért és az ETP-k 
karbantartásáért. Fennáll annak a kockázata, hogy a kibocsátó nem lesz sikeres az ETP-k felhasználásában, hogy a 
kibocsátó nem termel nyereséget, annak ellenére, hogy ez a kibocsátó célja. Ha a kibocsátó sikertelenné válik az 
ETP kibocsátásában, akkor a kibocsátó megszüntetheti kibocsátókénti üzleti tevékenységét vagy végül 
fizetésképtelenné válhat. Ha a kibocsátó fizetésképtelenné válik, előfordulhat, hogy a kibocsátó nem tudja 
visszafizetni a befektető teljes befektetésének egy részét vagy teljes egészét. Továbbá, ha a digitális eszközök a 
jövőben nem válnak sikeresekké vagy kevésbé lesznek sikeresek, és ha a kibocsátó nem tud alkalmazkodni az 
ilyen megváltozott körülményekhez, a kibocsátó sikertelen lehet üzleti tevékenységének végrehajtása során, ami 
az ETP értékének csökkenéséhez vezethet.  
 
Kereskedési platform elérhetőségi kockázata  

 
A kibocsátó a megbízható és ellenőrizhető tőzsdékből és tőzsdén kívüli platformokból származó digitális eszközök 
szolgáltatásával foglalkozik. Ezeket a tőzsdéket érintik a globális és helyi gazdasági feltételek, a piaci hangulat és 
a mögöttes digitális eszközökhöz kapcsolódó szabályozási változások. Ha ezt az ellátást korlátozzák, vagy a 
tőzsdén fennakadások lépnek fel, előfordulhat, hogy a kibocsátó nem képes további ETP kibocsátására, ami 
viszont hátrányosan befolyásolhatja a kibocsátó pénzügyi teljesítéményét és hitelképességét. Ez a kockázat 
váratlan változásokkal járhat a kibocsátó eredményében.  
 

 
Likviditási kockázat  

Azok az alapok, amelyeket a kibocsátó az ETP-k kibocsátásakor kap, digitális eszközök vásárlására vagy egyéb 
ügyletekre használják fel az ETP-k szerinti pénzügyi kitettségének biztosítása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a 
kibocsátónak elegendő pénzügyi forrással kell rendelkeznie a megfelelő fiat pénznemében olyan piacokon, ahol a 
digitális eszközöket forgalmazzák a likviditási igények kezelése tekintetében. A kibocsátó számára likviditási 
kockázat áll fenn, amely hátrányosan befolyásolná a kibocsátó üzleti helyzetét.  

 
Működési kockázat  

A működési kockázatok olyan veszteségekkel kapcsolatos kockázatok, amelyek a kibocsátó vagy az ETP-k 
kibocsátásában részt vevő más felek számára helytelen vagy nem kielégítő gyakorlat, az emberek vagy 
rendszerek által okozott hibák, valamint a jogi kockázatok (ideértve a jogvitákat és a peres eljárásokat is) miatt 
merülnek fel. Más alapul szolgáló tényezőkhöz képest a működési kockázat magasabb a digitális eszközök 
esetében.  Ha az irányítás vagy az ellenőrzés nem volt elegendő, az hátrányosan befolyásolhatja a fedezeti 
ügyleteket, a hírnevet, a működési eredményt és a pénzügyi helyzetet. Igy a kibocsátó működése és pénzügyi 
helyzete ki van téve az operatív kockázatoknak.  

 

Nincs a kibocsátóra vonatkozó szabályozás  

A kibocsátónak nem kell magát engedélyeztetnie, bejegyeztetnie vagy kérelmeznie a bejegyzésének megfelelő 
joghatóság hatályos értékpapír-, árucikk- vagy banktörvényei alapján, és bármely joghatóság szerinti bármely 
hatóság felügyelete nélkül fogja végezni tevékenységét.  

A program keretében kibocsátott tőzsdei forgalmazású termékek (ETP) adósságinstrumentumok ETP-k 
formájában. Ezek nem minősülnek kollektív befektetési rendszernek a kollektív befektetési rendszerekről szóló 
módosított svájci szövetségi törvény (CISA) rendelkezései szerint és annak hatálya alatti nyilvántartásukra nem 
kerül sor. Ezek jogi státuszát a svájci Pénzügyi Felügyeleti Hatóség (Financial Market Supervisory Authority, 



FINMA)) Megerősítette. Ezért sem a kibocsátóra, sem pedig a tőzsdén forgalmazott termékekre (ETP) nem 
vonatkozik a CISA és azokat a FINMA nem ellenőrzi. Ennek megfelelően a befektetők nem élvezik a CISA 
értelmében biztosított specifikus befektetővédelem előnyeit.  

Nem biztosítható azonban, hogy egy vagy több más joghatóság szabályozó hatóságai nem rendelkeznek úgy, , 
hogy a kibocsátónak az ilyen joghatóság alatt álló értékpapírok, áruk vagy banki törvények alapján engedéllyel 
kell rendelkeznie, nyilvántartásba kell vetetnie magát vagy engedélyt  kell benyújtania vagy az, hogy az erre 
vonatkozó jogi vagy szabályozási követelmények a jövőben nem változnak. Bármely ilyen követelmény vagy 
változás hátrányosan érintheti az ETP-k kibocsátóját vagy befektetőit. A kibocsátó üzleti tevékenységét vagy az 
ETP-ben történő befektetést befolyásoló új jogszabályok vagy rendeletek, a hatóságok által alkalmazott 
jogszabályok, illetve a meglévő jogszabályok, rendeletek vagy hatóságok által a kibocsátó tevékenységére, az 
ETP-kre vagy a digitális eszközökre alkalmazandó szabályok vagy határozatok hátrányosan befolyásolhatják a 
kibocsátó üzleti tevékenységét vagy befektetését.  

Szabályozási kockázatok  

A digitális fizetőeszközök, zsetonok és blokklánc tehnológiák viszonylag új technológiákat jelentenek, amelyeket 
úgy határoztak meg, mint amelyek potenciális kockázatot jelentenek a jogérvényesítés és kormányzati 
szabályozás tekintetében. A digitális eszközök szabályozására és arra vonatkozó konszenzushiány, hogy ezeket a 
valutákat hogyan kell kezelni adózási szempontból bizonytalanságot okoz azok jogi státuszát illetően. Valószínű, 
hogy a kormányzatok világszerte, ideértve Svájcot és az Európai Gazdasági Térség tagállamait is, folytatni fogják a 
digitális valuták és blokklánc technológiák előnyeinek, kockázatainak, szabályozásának, biztonságának és 
alkalmazási körének feltárását. A kormányok által bevezetett új jogszabályok vagy szabályozási követelmények, 
vagy a meglévő jogszabályok vagy rendeletek módosításai, vagy a jogi követelmények megfelelő értelmezése 
lényeges kedvezőtlen hatást gyakorolhat a kibocsátóra, az ETP-kre és az alapul szolgáló tényezőkre.  

 
 

C. Az értékpapírokra vonatkozó kiemelt információk 

Melyek a legfontosabb jellemzői ezeknek az értékpapíroknak?  
15 FiCAS Active Crypto ETP (BTCA; ISIN CH0548689600) egy nem kamatozó hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
amelyet a közvetett értékpapírokról szóló svájci szövetségi törvény (FISA) alapján nem hiteles értékpapírok formájában 
bocsátottak ki és amelynek nincs ütemezett lejárata.  
 
A BTCA követi annak a digitális eszköz kosárnak az értékét, amelyet a befektetési menedzser választ ki és súlyoz a 
digitális eszköz kezelési stratégiának megfelelően. A digitális eszköz kezelési stratégia célja növelni a BTCA nettó 
eszközértékét svájci frankban (CHF), azzal, hogy pénzérmékkel szemben bitcoinokkal kereskednek és kilépnek a fiat 
rendszerből, ha az a legjobb lehetőség. Az elszámolható mögöttes kosárkomponensek a 15 legnagyobb kriptovaluta, 
amelyeket piaci kapitalizációval, USD-ben és a CHF, EUR és USD fiat devizanemek szerinti bontásban mérnek. A 
kibocsátó az alapul szolgáló kosár alkotórészeiként nem engedi a titkos zsetonok alkalmazását.  
 
A jelen kibocsátás-specifikus összefoglaló időpontjában kibocsátott BTCA egységes összesített száma 27’000. További 
BTCA egységek bármikor kibocsáthatók. Az értékpapírok éves eladási opciót és folyamatos létrehozási és visszaváltási 
mechanizmust valósítanak meg az engedélyezett résztvevők számára. Az értékpapírok a kibocsátó elsőbbségi fedezett 
adósságkötelezettségei és azokat az alapul szolgáló kosárelemek biztosítják.  Az értékpapírok a MIFID II. értelmében 
átruházható értékpapíroknak tekinthetők és azok nem hordoznak magukban semmilyen átruházhatósági korlátozást.  
 
.  

Hol kereskednek az értékpapírokkal?  

A termékek kereskedelme a SIX svájci tőzsdén folyik. Ehhez a kibocsátó tudta és hozzájárulása nélkül időről időre 

a multilaterális kereskedési rendszer további helyszínei kapcsolódhatnak.  

Melyek az értékpapírokra vonatkozó legfontosabb kockázatok?  

Befektetési kockázat 

A tőzsdén forgalmazott termékekbe (ETP) befektetők az ETP-be fektetett értékük egészét vagy annak egy részét 
elveszíthetik. A jelen alaptájékoztató értelmében kibocsátott tőzsdén forgalmazott termék (ETP) nem nyújt 
semmilyen tőkevédelmet. Az ETP-kbe történő befektetés magában foglalhatja az ETP-k feltételei alapján 
befektetett tőke elvesztését, még akkor is, ha a kibocsátó nemteljesítése vagy fizetésképtelensége nem áll fen.  
Az ETP-kbe befektetők viselik az érintett alapok ára kedvezőtlen alakulásának kockázatát, valamint bármely 
biztosítékként szolgáló lopás vagy feltörés kockázatát.  



 
Befektetéskezelési kockázat 

          A piaci érték és az ETP-k elszámolása a digitális vagyonkezelési stratégiától függ, amelyet a vonatkozó végleges 
feltételek határoznak meg és amelyet a befektetési politika irányít. A befektetéskezelő alapvető, műszaki és 
piacspecifikus adatok alapján hozza meg a beruházási döntéseket azzal a céllal, hogy pozitív összhozamot érjen 
el.  A befektetéskezelő saját belátása szerint, de a digitális vagyonkezelési stratégia által előírt végső 
feltételekben és a befektetési politikában meghatározott határokon belül hozza meg a befektetési döntéseket. 
Kockázatot jelent, hogy a befektetési menedzser döntése nem vezet pozitív teljes hozamhoz.  
Likviditási kockázat a digitális eszközök piacán  
Kockázat áll fenn a tekintetben, hogy nincs elérhető likviditás a digitális eszközök piacán. Abban az esetben, ha 
piaci likviditási hiány áll fenn, az ármeghatározás nagyon ingadozóvá válik és azt még nehezebb megjósolni. Ez 
csökkentheti a befektetői érdeklődést, amely hátrányosan befolyásolhatja a keresletet, amely a számítások 
szerint csökkenti a digitális eszköz piaci értékét.  
 
A protokollok fejlesztésével kapcsolatos kockázat  
Ezen digitális pénznemek bármelyikének fejlesztése megakadályozható vagy késleltethető, amennyiben a 
résztvevők, a fejlesztők és a hálózat tagjai között nézeteltérések merülnek fel. Ha olyan helyzet áll elő, hogy nem 
lehet többséget elérni a hálózatban a protokoll új verziójának bevezetésével kapcsolatban, ez azt jelentheti, hogy 
többek között a protokoll méretezhetőségének javítása is visszafogható.  Amennyiben az egyik kriptográfiai 
eszköz fejlesztését megakadályozzák vagy késleltetik, úgy az a pénznemek értékét hátrányosan befolyásolhatja.  

D. Kulcsfontosságú információk az értékpapírok nyilvános ajánlattételéről és / vagy a szabályozott piacon 

történő kereskedésre történő vezetéséről  

Mely feltételek és üzemezés alapján fektethetek be ebbe az értékpapírba?  

Ezeket az értékpapírokat a nyilvánosság számára valamennyi EU tagállamban felajánlják (jelenleg Ausztria, 

Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Németország,  Görögország, Magyarország,  Irország, Olaszország, Lettország, Litvánia,  

Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, 

Svédország), továbbá Liechtensteinben és Svájcban. Az ezen értékpapírokra vonatkozó ajánlat az 

alaptájékoztató lejártáig folyamatos (DÁTUM) (jegyzési időszak) és további befektetők bármikor beléphetnek 

valamely adott sorozatba. A BTCA további részletei bármikor kibocsáthatók a további végleges feltételek 

szerint. Ezek a további kibocsátások azonban nem higító hatásúak és azokat az alapul szolgáló eszközök 

egyenértékű összegével biztosítják.  

Ezek az értékpapírok 2 %-os éves díjkezelési díjat és 20 %-os teljesítménydíjat tartalmaznak a küszöbérték felett, 
amelyeket negyedévente ismételten meghatároznak, valamint jegyzési / visszaváltási díjat az engedélyezett 
résztvevők részére. A termékbe befektetők további közvetítői díjakat, jutalékos kereskedési díjakat, 
kamatkülönbözeteket vagy egyéb díjakat fizethetnek be a termékekbe történő befektetés során.  

 

Ki az ajánlattevő és / vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy?  

A kibocsátó az engedélyezett résztvevők számára hozzájárulását adta ahhoz, hogy az alaptájékoztatót a fent 

felsorolt országokban a következő pénzügyi közvetítők által vagy azok számára kínált bármely nem mentesített 

ajánlattal kapcsoltban felhasználják (mindegyik Engedélyezett Ajánlattevő): 

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

Az a befektető, aki egy engedélyezett ajánlattevő által kibocsátott értékpapírokat kíván megszerezni vagy ilyet 

megszerez és az ilyen befektetőnek befektetőnek az adott ajánlattevő és az ilyen befektető között érvényben 

lévő feltételekkel és egyéb szabályokkal összhangban ajánlatot tesz és értékesít az ilyen befektető részére, 

ideértve az árra, a felosztásra és az elszámolási megállapodásokra vonatkozó feltételeket is.  

 

Miért készült ezt a tájékoztató?  

A kibocsátó üzleti tevékenysége pénzügyi termékek kibocsátása, beleértve az olyan tőzsdén forgalmazott 

termékeket (ETP), mint amilyen a BTCA. 


