
Kas yra šis produktas?

Kokios yra rizikos ir ką galiu gauti mainais?

Tipas

Tikslai

Numatytas investuotojas

Išpirkimo terminas

Rizikos rodiklis

Šis produktas – tai produktas, kuriuo prekiaujama biržoje (nuolatinė visiškai užtikrinta skolos 

priemonė, už kurią neskaičiuojamos palūkanos).

Rizikos rodiklis nustatomas darant prielaidą, kad produktą 

išlaikysite 2 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis: jei 

išgryninsite investiciją labai anksti, galite atgauti mažiau.

Apibendrintas rizikos rodiklis – tai orientyras, suteikiantis 

galimybę palyginti šio ir kitų produktų riziką. Jis rodo, kiek 

tikėtina, 

 

kad dėl rinkos pokyčių, rinkos įvykių ar dėl to, kad negalime jums 

sumokėti, bus prarasti į produktą investuoti pinigai. Mes 

priskyrėme šį produktą 7 klasei iš 7 – tai didžiausios rizikos klasė. 

Šis rodiklis rodo, kad jūsų nuostoliai, susiję su būsimais veiklos 

rezultatais, gali būti dideli, ir blogos rinkos sąlygos greičiausiai 

paveiks jūsų galimybę gauti teigiamą investicijų grąžą.

Jei negalėsime sumokėti jums skolos, o sumos, kurią turime jums 

sumokėti, realizavus įkaitą nepakaks, galite visiškai prarasti savo 

investiciją.

Šis produktas neapsaugotas nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, 

todėl galite prarasti visas arba kai kurias savo investicijas.

Išleisti produktai, kuriais prekiaujama biržoje (angl. exchange traded products, ETP), yra su 

nuosavybe nesusiję vertybiniai popieriai, kuriais pakartojama aktyviai valdomo skaitmeninio turto 

investavimo strategija, atėmus mokesčio komponentą. Už juos neskaičiuojamos palūkanos ir nėra 

garantuota minimali jų grąža. ETP vertė priklausys nuo aktyviai valdomo skaitmeninio turto portfelio 

veiklos rezultatų. Rezultatai išreikšti Šveicarijos frankais (CHF).

Šis produktas yra skirtas Šveicarijos ir Europos (pasirinktų mažmeninio investavimo šalių) 

mažmeniniams ir instituciniams investuotojams, kurie yra pasirengę prisiimti gana aukštą pradinio 

kapitalo nuostolių riziką, kad gautų didesnę galimą grąžą, ir kurie planuoja išlaikyti investiciją 

mažiausiai 2 metus. Jis skirtas investicijų portfeliui sudaryti, todėl investuotojams 

nerekomenduojama investuoti į šį produktą daugiau, nei jie yra pasirengę visiškai prarasti.

Šis produktas yra neterminuotas. Tačiau Emitentas pasilieka teisę išimtinai savo nuožiūra nutraukti 

sutartį ir išpirkti produktą, taip pat tam tikrais nurodytais atvejais, kiekvienu atveju be išankstinio 

investuotojų sutikimo, paskelbęs pranešimą apie nutraukimą (nurodydamas Išpirkimo datą) 
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ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir gali būti sunkiai suprantamas.
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Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai ne rinkodaros medžiaga. Šią informaciją reikalaujama 
pateikti pagal įstatymą, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius ir palyginti jį su kitais 
produktais.



Kas atsitiks, jei „Bitcoin Capital“ AG negalės sumokėti?

Šioje lentelėje nurodyti pinigai, kuriuos galite atgauti per kitus 2 metus (rekomenduojamą išlaikymo laikotarpį) pagal skirtingus 

scenarijus, darant prielaidą, kad investuojate 10 000 CHF. Aprašyti scenarijai iliustruoja galimus jūsų investicijos rezultatus. Galite juos 

palyginti su kitų produktų scenarijais. Pristatyti scenarijai – tai būsimų veiklos rezultatų įvertinimas remiantis praeities įrodymais apie tai, 

kaip kinta investicijų vertė, o ne tikslus rodiklis. Tai, ką gausite, priklausys nuo to, kaip veikia rinka ir kiek laiko išlaikėte investiciją. 

Nepalankiausių sąlygų scenarijus parodo, ką galite susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis, ir jame neatsižvelgiama į situaciją, kai 

mes negalime jums sumokėti. Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, tačiau gali neapimti visų išlaidų, kurias mokate savo 

patarėjui ar platintojui.

Skaičiai pateikti neatsižvelgiant į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, tai taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

Jei emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų, galite patirti finansinių nuostolių. Šiuos nuostolius galima iš dalies kompensuoti realizavus 

įkaitą jums mokėtinos sumos. Prospekte rasite papildomos informacijos apie veiksmus, kurių reikia imtis, kai jums nesumokama ar įvyksta 

bankrotas.

Nėra jokios kompensacijų ar garantijų sistemos, pagal kurią būtų galima atlyginti visus ar tam tikrus nuostolius.

. 

10'000 CHF investicija

Nepalankiausių sąlygų
scenarijus

2 metai

Veiklos rezultatų scenarijai

Nepalankus scenarijus

Palankus scenarijus

Nuosaikus scenarijus

Atkreipkite dėmesį, kad valdymo ir sėkmės mokesčiai jau yra įtraukti į grynąją turto vertę (rinkos kainą).

Toliau pateikta lentelė rodo:

skirtingų tipų išlaidų poveikį (kiekvienais metais) investicijų grąžai, kurią galite gauti rekomenduojamo išlaikymo laikotarpio pabaigoje;    

skirtingų išlaidų kategorijų reikšmę.

Išlaidų atlyginimas

Investavimo
išlaidos

Vienkartinės
išlaidos

0.00 %

0.00 %Pasitraukimo
išlaidos

Išlaidų, kurias patiriate įsigydami investiciją, 
poveikis. [Tai yra didžiausia suma, kurią 
sumokėsite, ir galėtumėte mokėti mažiau].

Pasitraukimo išlaidų poveikis jūsų investicijai 
suėjus jos terminui.

Portfelio
sandorio išlaidos

Pasikartojančios
išlaidos

0.1 - 0.4%

2 %Valdymo išlaidos

Sėkmės mokestis
Papildomos
išlaidos

 20 %  

0.00 %Valdytojo
pelno dalis

Išlaidų poveikis mums perkant ir parduodant 
pagrindines produkto investicijas.

Kiekvienais metais jūsų investicijų valdymo išlaidų, 
kurias mes skaičiuojame, poveikis.

Sėkmės mokestis mokamas, kai portfelis viršija 
aukščiausią ribą (angl. High Watermark). 
Aukščiausia riba bus nustatyta.

Šiam produktui valdytojo pelno dalis netaikoma.

Ką galite susigrąžinti po išlaidų

Vidutinė grąža kiekvienais metais

Ką galite susigrąžinti po išlaidų

Vidutinė grąža kiekvienais metais

Ką galite susigrąžinti po išlaidų

Vidutinė grąža kiekvienais metais

Ką galite susigrąžinti po išlaidų

Vidutinė grąža kiekvienais metais

-100%

0

34’000 

88’000
+780 %

+240%

8’000

-20%



Kiek laiko turėčiau išlaikyti investiciją ir ar galiu atsiimti pinigus prieš terminą?

Šiam produktui rekomenduojamas išlaikymo laikotarpis nenustatytas. Galite parduoti savo investicijas į produktą be baudų bet kurią dieną, 

kurią SIX Šveicarijos birža arba Berno akcijų birža (BX Swiss) yra atvira prekybai. Informacija apie produktų išpirkimą investuotojų 

pasirinkimu pateikta prospekte.

Mes privalome jums pateikti papildomus dokumentus, pvz., naujausią produkto prospektą, metines ir pusmetines ataskaitas. Šie ir kiti 

dokumentai bei kita informacija apie produktą pateikta internete adresu www.bitcoincapital.com, arba juos galima gauti parašius 

emitentui el. paštu info@bitcoincapital.com.

Produktai – tai produktai, kuriais prekiaujama biržoje ir kurie pagal atitinkamas Šveicarijos federalinio kolektyvinio investavimo schemų 

įstatymo (CISA) su pakeitimais nuostatas nėra laikomi kolektyvinio investavimo schemos vienetais ir pagal jį nėra licencijuojami. Todėl 

produktams CISA netaikoma, ir jų neprižiūri ir netvirtina Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucija FINMA (FINMA). Atitinkamai, 

investuotojai nesinaudoja CISA numatyta specialia investuotojų apsauga.

Jei nesate profesionalus investuotojas, turėtumėte klausimus ar skundus pateikti savo finansų patarėjui arba pavedimus vykdančiam 

tarpininkui.

Jei esate profesionalus investuotojas, skundus dėl produkto, „Bitcoin Capital“ AG elgesio ir (arba) asmens, kuris pataria dėl produkto ar juo 

prekiauja:

Kaip galiu pateikti skundą?

Kita susijusi informacija

Galite pateikti emitentui el. paštu info@ficas.com,

Galite nusiųsti emitentui raštu adresu Gubelstrasse 24, 6300 Cugas, Šveicarija.

ficas.com

+41 41 710 04 54 Gubelstrasse 24, 6300 Cugas, Šveicarija 

info@ficas.com

Rekomenduojamas išlaikymo laikotarpis – 2 metai
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(2)


