Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν πρόκειται για υλικό διαφήμισης. Οι πληροφορίες
απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του
παρόντος προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Έγγραφο βασικών πληροφοριών
Προϊόν
Όνομα προϊόντος:
Κωδικός ISIN:
Εκδότης:
Αρμόδια Αρχή:
Στοιχεία επικοινωνίας:

15 FiCAS Active Crypto ETP
CH0548689600
Bitcoin Capital AG
Χρηματιστήριο Ελβετίας SIX (SIX Swiss Exchange)
www.ficas.com

Κωδικός:
Κωδικός Valor:
Κωδικός Yahoo:
Κωδικός Bloomberg:

BTCA
54868960
BTCA.SW
BTCA.SW
Οι παρούσες βασικές πληροφορίες είναι ακριβείς την 14.02.2021

Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και ίσως είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό.

Τι είναι αυτό το προϊόν;
Είδος:

Αυτό το προϊόν είναι ένα διαπραγματεύσιμο σε χρηματιστήριο προϊόν (μη έντοκος, πλήρως
εξασφαλισμένος χρεωστικός τίτλος στο διηνεκές).
Τα εκδιδόμενα χρηματιστηριακώς διαπραγματεύσιμα προϊόντα είναι τίτλοι που δεν συνδέονται με μετοχές

Στόχοι:

και αναπαράγουν μια ενεργά διαχειριζόμενη επενδυτική στρατηγική ψηφιακών στοιχείων μείον ένα στοιχείο
αμοιβών. Δεν βαρύνονται με τόκους και δεν έχουν προστατευμένο αρχικό κεφάλαιο. Η αξία των
διαπραγματεύσιμων προϊόντων θα εξαρτάται από τις επιδόσεις του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου
των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε φράγκα Ελβετίας.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στην Ελβετία και την Ευρώπη (επιλεγμένες

Στοχευόμενοι
επενδυτές:

χώρες για τους ιδιώτες), οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι να αναλάβουν ένα σχετικά υψηλό επίπεδο κινδύνου
απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερη δυνητική απόδοση και οι οποίοι
σκοπεύουν να διατηρήσουν την επένδυσή τους επί τουλάχιστον 2 έτη. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελεί
μέρος ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων και δεν συνιστάται στους επενδυτές να επενδύσουν σε αυτό το προϊόν
περισσότερα από όσα είναι προετοιμασμένοι να απωλέσουν ολοκληρωτικά.

Αυτό το προϊόν είναι ανοιχτού τύπου. Ωστόσο, ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να

Λήξη:

εξαγοράσει το προϊόν, αποκλειστικά κατά τη διακριτική του ευχέρεια καθώς και σε ορισμένες
συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε κάθε περίπτωση χωρίς περαιτέρω προηγούμενη συναίνεση των
επενδυτών, δημοσιεύοντας μια Ειδοποίηση Λύσης (που θα προσδιορίζει την Ημερομηνία Εξαγοράς)
σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;
Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να χάσει χρήματα λόγω κινήσεων

Δείκτης κινδύνου

στις αγορές ή λόγω γεγονότων των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε
θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 7 από
7, το οποίο είναι «η υψηλότερη» κατηγορία κινδύνου. Αυτό
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Χαμηλότερος κίνδυνος
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Υψηλότερος κίνδυνος

βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε πολύ
υψηλό επίπεδο και κακές συνθήκες της αγοράς είναι πολύ πιθανό να
έχουν αντίκτυπο στη δυνατότητά σας να λάβετε θετική απόδοση επί
της επένδυσής σας.
Αν δεν μπορέσουμε να σας καταβάλουμε όσα σας οφείλονται και τα

Ο δείκτης κινδύνου προϋποθέτει ότι διατηρείτε το προϊόν επί 2 έτη.

ποσά που σας είναι πληρωτέα μετά τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης

Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά εάν

είναι ανεπαρκή, θα μπορούσατε να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή

προχωρήσετε σε εξαργύρωση σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να

σας.

σας επιστραφούν λιγότερα χρήματα.

Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία από τις μελλοντικές

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο

επιδόσεις της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος

κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα.

ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Σενάρια επιδόσεων
Επένδυση: 10'000 φράγκα Ελβετίας

2 έτη

Σενάριο ακραίων
καταστάσεων

Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων
Μέση ετήσια απόδοση

Δυσμενές σενάριο

Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων
Μέση ετήσια απόδοση

8’000

Μετριοπαθές σενάριο

Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων
Μέση ετήσια απόδοση

34’000

Ευνοϊκό σενάριο

Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων
Μέση ετήσια απόδοση

88’000
+780 %

0
-100%

-20%

+240%

Αυτός ο πίνακας δείχνει τα χρήματα που θα μπορούσαν να σας επιστραφούν τα προσεχή 2 έτη (συνιστώμενη περίοδος διακράτησης), υπό
διαφορετικά σενάρια, αν υποτεθεί ότι επενδύετε 10.000 φράγκα Ελβετίας. Τα σενάρια που εμφανίζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα
μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελ ούν
εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης αυτής
και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
θα διατηρήσετε την επένδυση. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς και δεν
λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο
το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας.
Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική κατάστασή σας, η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας
επιστραφεί.

Τι θα συμβεί αν η Bitcoin Capital AG δεν είναι σε θέση να πληρώσει;
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε οικονομική απώλεια εάν ο εκδότης αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Αυτή η απώλεια μπορεί να αντισταθμιστεί εν
μέρει από τα ποσά που θα σας καταβληθούν μετά τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που
πρέπει να λάβετε σε περίπτωση μη πληρωμής ή πτώχευσης, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.
Δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κανένα σύστημα αποζημίωσης ή εγγύησης που να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια, συνολικά ή εν μέρει.

Σύνθεση του κόστους
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει:
τον ετήσιο αντίκτυπο των διαφόρων τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της
συνιστώμενης περιόδου διακράτησης.
τη σημασία των διαφόρων κατηγοριών κόστους.

Κόστος εισόδου

0,00 %

Εφάπαξ κόστος
Κόστος αποχώρησης

Επαναλαμβανόμενο
κόστος

Κόστος συναλλαγών
χαρτοφυλακίου
Κόστος διαχείρισης
Αμοιβές επιδόσεων

Πρόσθετο κόστος

Ποσοστά συμμετοχής
επί του κεφαλαίου

0,00 %
0,1 - 0,4%

2%
20%
0,00%

Ο αντίκτυπος του κόστους που καταβάλλετε κατά τη
σύναψη της επένδυσής σας [Αυτό είναι το
μεγαλύτερο ποσό που θα πληρώσετε και μπορεί να
πληρώσετε λιγότερα].
Ο αντίκτυπος του κόστους αποχώρησης από την
επένδυσή σας κατά τη λήξη της.
Ο αντίκτυπος του κόστους αγοράς και πώλησης
υποκείμενων επενδύσεων για το προϊόν από την
εταιρεία μας.
Ο αντίκτυπος των εξόδων που πραγματοποιούμε κάθε
χρόνο για τη διαχείριση των επενδύσεών σας.
Η αμοιβή επιδόσεων προκύπτει όταν το χαρτοφυλάκιο
υπερβαίνει το ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο θα
καθοριστεί.
Αυτό το προϊόν δεν έχει ποσοστά συμμετοχής επί του
κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι οι αμοιβές διαχείρισης και επιδόσεων περιλαμβάνονται ήδη στην ΚΑΕ/ τιμή αγοράς.

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να
κάνω ανάληψη χρημάτων πριν από τη λήξη του;
Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 2 έτη
Αυτό το προϊόν δεν έχει απαιτούμενη ελάχιστη περίοδο διακράτησης. Μπορείτε να πωλήσετε την επένδυσή σας στο προϊόν, χωρίς κύρωση,
οποιαδήποτε ημέρα είναι ανοιχτό για συναλλαγές το Χρηματιστήριο Ελβετίας SIX ή το BX Swiss. Για την εξαγορά προϊόντων κατ’ επιλογή των
επενδυτών, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;
Εάν δεν είστε επαγγελματίας επενδυτής, θα πρέπει να απευθύνετε τις απορίες ή τις καταγγελίες στον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή τον
χρηματιστή που εκτελεί τη συναλλαγή σας.
Εάν είστε επαγγελματίας επενδυτής, οι καταγγελίες για το προϊόν, τη συμπεριφορά της Bitcoin Capital AG ή/και το πρόσωπο που παρέχει
επενδυτικές συμβουλές σχετικά με το προϊόν ή το πωλεί:
(1) μπορείτε να καταχωρίσετε την καταγγελία σας αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκδότη στη διεύθυνση
info@ficas.com
(2) μπορείτε να αποστείλετε την καταγγελία σας εγγράφως στον εκδότη στη διεύθυνση Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.

Άλλες συναφείς πληροφορίες
Είμαστε υποχρεωμένοι να σας παράσχουμε περαιτέρω τεκμηρίωση, όπως το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο, την ετήσια και την εξαμηνιαία
έκθεση του προϊόντος. Αυτά και άλλα έγγραφα και λοιπά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
www.bitcoincapital.com ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον εκδότη στη διεύθυνση info@bitcoincapital.com.
Τα προϊόντα είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο και δεν χαρακτηρίζονται ως μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ελβετικού ομοσπονδιακού νόμου για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων (CISA), όπως τροποποιήθηκε, και
δεν έχουν λάβει τη σχετική άδεια. Επομένως, τα προϊόντα δεν διέπονται από τον CISA ούτε εποπτεύονται ούτε εγκρίνονται από την Εποπτική
Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών της Ελβετίας (FINMA). Αντίστοιχα, οι επενδυτές δεν επωφελούνται της ειδικής προστασίας επενδυτών που
παρέχεται από τον CISA.

Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland

+41 41 710 04 54

ficas.com

info@ficas.com

