Sdělení klíčových informací
V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací
vyžaduje zákon, aby Vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a
porovnat jej s jinými produkty.

Produkt
Název produktu:

15 FiCAS Active Crypto ETP

ISIN, Ticker, WKN:
Emitent:

CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Bitcoin Capital AG

Webové stránky:

www.bitcoincapital.com

Příslušný orgán dohledu:

Pro tyto klíčové informace pro investory není příslušný žádný orgán dohledu.
Pro více informací zavolejte na telefonní číslo +41 41 710 04 54.
Toto Sdělení klíčových informací bylo naposled aktualizováno 22. 7. 2021.

Upozornění: Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

O jaký produkt se jedná?
Typ:

Tento produkt je neúročený dluhopis na doručitele podle švýcarského práva, plně zajištěný podíly v 15 produktech
obchodovaných na burze FiCAS Active Crypto (BTCA). Tento produkt je kótován na následujících burzách: SIX
Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse. Může být také přijat k obchodování na dalších regulovaných či
mimoburzovních trzích.

Cíle:

Tento produkt poskytuje investorům přístup k diverzifikovanému likvidnímu portfoliu kryptoměn s prostorem
pro vlastní uvážení. Tento kryptoměnový cenný papír je krytý a zajištěný podkladovými aktivy produktu. K
výpočtu ceny referenčního aktiva jsou použity údaje z platformy CryptoCompare. Podílové listy budou vydány
přímo oprávněným účastníkům výměnou za doručení podkladových aktiv. Soukromí investoři mohou nakupovat
a prodávat cenné papíry pouze na sekundárních trzích klasických burz. Rovněž můžete emitenta požádat o
vyplacení produktu v hotovosti (v CHF) k výročí data emise. Veškerá aktiva související s cennými papíry budou
zajištěna zástavním právem ve prospěch svěřenského správce zajištění, jednajícího jménem investorů. Emitent
jmenoval nezávislého správce jako svěřenského zástavního správce, který jménem všech současných a budoucích
držitelů produktu drží zástavní práva k podkladovým aktivům uloženým u depozitářů.

Zamýšlený investor:

Retailový investor
Tento produkt je komplexní produkt vhodný pouze pro informované retailové investory, kteří:
1. jsou schopni nést celkovou ztrátu investice, neusilují o zachování kapitálu a nehledají kapitálovou záruku;
2. mají specifické znalosti a zkušenosti s investováním do podobných finančních produktů a trhů;
3. hledají produkt nabízející expozici vůči podkladovému aktivu a mají investiční horizont slučitelný s doporučenou
dobou držení uvedenou níže; a
4. jsou si vědomi toho, že hodnota produktů může z důvodu volatility podkladového aktiva výrazně kolísat.

Maturity:

Tento produkt nemá stanovený konec životnosti. V souladu se Všeobecnými podmínkami si však emitent
vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení a za určitých stanovených okolností produkt ukončit a provést
zpětný odkup, v každém případě bez předchozího souhlasu Investorů, a to uveřejněním oznámení o ukončení (s
uvedením data odkupu).

Jaká podstupuji rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?
UKAZATEL RIZIKA

Nejnižší riziko

Nejvyšší riziko

Ukazatel rizika předpokládá, že produkt budete držet po doporučenou dobu.
Skutečné riziko se může výrazně lišit a pokud investici odprodáte dříve, můžete
získat zpět méně. Souhrnný ukazatel rizik vám pomáhá posoudit úroveň rizika
tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Udává, s jakou pravděpodobností

přijdete u tohoto produktu o peníze kvůli pohybům na trhu nebo tržním
událostem, nebo z důvodu, že vás emitent nedokáže vyplatit. Tomuto
produktu jsme udělili hodnocení 7 ze 7, což představuje nejvyšší třídu
rizika. Znamená to, že riziko potenciálních ztrát z budoucí výkonnosti
produktu je hodnoceno jako velmi vysoké. Nepříznivé tržní podmínky
velmi pravděpodobně ovlivní vaši možnost získat z investice pozitivní
výnos. Pokud vám nebudeme schopni vyplatit částku, kterou vám
dlužíme, a výtěžek po zpeněžení zajištění nebude dostatečný k pokrytí
dlužné částky, můžete přijít o celou investici.

Scénáře výkonnosti
Investice ve výši 10 000 CHF

1 rok
0

Stresový scénář

Kolik byste mohli dostat zpět po odečtení nákladů
Průměrný výnos každý rok

-100%

Nepříznivý scénář

Kolik byste mohli dostat zpět po odečtení nákladů

8’000

Umírněný scénář

Kolik byste mohli dostat zpět po odečtení nákladů

34’000

Průměrný výnos každý rok

+240%

Příznivý scénář

Kolik byste mohli dostat zpět po odečtení nákladů

88’000

-20%

Průměrný výnos každý rok

+780%

Průměrný výnos každý rok

Tato tabulka uvádí, kolik byste mohli dostat zpět po jednom roce podle různých scénářů, pokud byste investovali 10 000 CHF. Uvedené scénáře ilustrují, jak
by vaše investice mohla fungovat. Můžete je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí výkonnosti založeným na
důkazech z minulé výkonnosti této investice a jako takové nejsou přesným ukazatelem. Částka, kterou skutečně získáte, závisí na pohybech trhu a tom, jak
dlouho investici budete držet. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za mimořádných podmínek na trhu, a nebere v potaz situaci, kdy bychom
vám nebyli schopni částku zaplatit. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte
svému poradci nebo distributorovi.
Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, jakou částku získáte zpět.

Co se stane, když společnost Bitcoin Capital AG není schopna uskutečnit výplatu?
Pokud emitent není schopen uskutečnit výplatu, můžete zaznamenat finanční ztrátu. Ztráta může být částečně kompenzována z výtěžku ze zpeněžení zajištění.
Více informací o tom, co dělat v případě platební neschopnosti či úpadku, naleznete v prospektu.
Neexistuje žádný systém kompenzací či záruk, který by dokázal pokrýt celou ztrátu či její část.

Kolik mě tato investice bude stát?
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký vliv budou mít celkové poplatky, které platíte, na výnos investice, který byste mohli získat. Celkové náklady zahrnují
jednorázové, průběžné a dodatečné náklady. Zde uvedené částky jsou kumulativní náklady produktu po doporučenou dobu držení. Údaje předpokládají, že
investujete 10 000 CHF. Tyto údaje jsou odhady a mohou se v budoucnosti změnit.

Tabulka 1: Průběžné náklady
Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné poplatky. V takovém případě vám poskytne o
těchto poplatcích informace a objasní vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na vaši investici.

Pokud odprodáte
po jednom roce

Pokud odprodáte po dvou letech
(doporučená doba držení)

Celkové náklady (v CHF)

200

400

Snížení výnosu (RIY) za rok

2%

4%

Investice ve výši 10 000 CHF

Tabulka 2: Skladba nákladů
Tabulka níže ukazuje:
dopad různých typů nákladů na výnos, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení;
co je zahrnuto v různých kategoriích nákladů.

Náklady na vstup

0.00%

Dopad nákladů, které musíte zaplatit při platbě počáteční
investice. [Jsou uvedeny maximální náklady, ale je možné,
že zaplatíte méně.]

Náklady na výstup

0.00%

Dopad nákladů vzniklých v případě, že investici vyberete v
okamžik splatnosti.

Transakční náklady
portfolia

až 0.4%

Ostatní provozní
náklady

2%

Výkonnostní poplatky*

20%

Jednorázové
náklady

Dopad nákladů na nákup a prodej podkladového aktiva
produktu.

Provozní náklady

Dodatečné náklady

Dopad nákladů, které strneme každý rok za správu vašich
investic.
Výkonnostní poplatek se platí v případě, že hodnota
portfolia přesáhne minimální práh zisku (tzv. high
watermark).

* Upozorňujeme, že ostatní průběžné náklady a výkonnostní poplatky jsou již zahrnuty v čisté hodnotě aktiv / tržní ceně.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně?
Doporučená doba držení: 2 roky
U tohoto produktu není stanovena požadovaná minimální doba držení. Investici do produktu můžete bez postihu prodat na regulovaném trhu, na němž je
produkt kótován.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?
Pokud chcete ohledně prodeje produktu podat stížnost, zašlete ji svému zprostředkovateli nebo distributorovi. Pokud chcete podat stížnost ohledně jiných
aspektů tohoto produktu:
(1) zašlete emitentovi e-mail na adresu: info@bitcoincapital.com; nebo
(2) zašlete emitentovi stížnost písemně na adresu: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Švýcarsko.
Podání stížnosti neovlivní vaše právo učinit právní kroky.
V případě sporu se prosím obraťte na úřad našeho ombudsmana: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Další relevantní informace
Jsme povinni vám poskytnout další dokumenty, jako je nejnovější prospekt k produktu a výroční zpráva. Tyto dokumenty a další informace o produktech
můžete získat on-line na adrese www.bitcoincapital.com nebo e-mailem emitentovi zaslaným na adresu info@bitcoincapital.com.
Tyto produkty jsou produkty obchodované na burze, které nelze považovat za podílové listy kolektivního investování ve smyslu příslušných ustanovení
švýcarského federálního zákona o kolektivním investování (zákon CISA), ve znění pozdějších předpisů, a nejsou na základě tohoto zákona licencovány. Na
produkty se tedy nevztahují ustanovení zákona CISA ani povinnost dohledu či schválení ze strany švýcarského Orgánu dohledu nad finančním trhem (FINMA).
Z toho důvodu investoři nepožívají specifické ochrany investorů, kterou zákon CISA stanoví.

Schweiz

