Põhiteabeleht
Selles teabelehes antakse teile olulist teavet selle investeerimistoote kohta. Tegemist ei ole reklaammaterjaliga. Kõnealune teave on seaduse kohaselt nõutav,
et aidata teil mõista selle toote liiki, riski, kulusid, võimalikke kasumeid ja kahjumeid ning võrrelda seda teiste toodetega.

Toode
Toote nimetus:

15 FiCAS Active Crypto ETP

ISIN, Ticker, WKN:
Emitent:

CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Bitcoin Capital AG

Veebileht:

www.bitcoincapital.com

Vastutav järelevalveasutus:

Põhiteabelehega seotud pädev asutus puudub.
Lisateabe saamiseks helistage: +41 41 710 04 54
Seda põhiteabelehte uuendati 22. juulil 2021.

Hoiatus! Olete ostmas toodet, mis ei ole lihtne ja millest võib olla raske aru saada.

Millist liiki tootega on tegemist?
Liik:

Selle toote puhul on tegemist Šveitsi seadustel põhineva intressita esitajavõlakirjaga, mis on täielikult tagatud 15
FiCAS Active Crypto ETP-s (BTCA) osalustega. See toode on noteeritud järgmistel börsidel: SIX Swiss Exchange,
Stuttgarti börs ja Viini börs. Seda on võimalik lubada ka muudele reguleeritud turgudele ningvabamüüki.

Eesmärgid:

See toode annab investoritele juurdepääsu mitmekesisele, omal äranägemisel hallatavale ja likviidsele
krüptoportfellile. Krüptoväärtpaber on deponeeritud koos toote alusvaraga ja tagatud. Võrdlusvara hinna
arvutamiseks kasutatakse CryptoCompare’i hinnaandmeid. Osakud väljastatakse pärast alusvara üleandmist
otse volitatud osalejatele. Erainvestorid saavad väärtpabereid osta ja müüa eranditult tavapäraste aktsiaturgude
järelturgudel. Emiteerimisprogrammi aastapäeval on neil võimalik nõuda ka emitendilt toote tagasivõtmist fiatvaluuta eest (Šveitsi frankides). Kõik väärtpaberitega seotud varad tagatakse investorite nimel tegutsevale, tagatisi
haldavale usaldusisikule pantimise teel. Emitent määras tagatisi haldavaks usaldusisikuks sõltumatu halduri, kes
haldab kõigi praeguste ja tulevaste tooteomanike nimel depositooriumides deponeeritud alusvara tagatisõigusi.

Väikeinvestorid – sihtrühm:

Selle toote puhul on tegemist keeruka tootega, mis on mõeldud ainult teadlikele erainvestoritele,
1. kes suudavad toime tulla investeeringu täieliku kaotusega, kelle eesmärk ei ole kapitali säilitamine ja kes ei
otsi kapitaligarantiid ;
2. kellel on konkreetsed teadmised ja kogemused sarnastesse toodetesse ja finantsturgudele investeerimisega;
3. kes otsivad toodet, mis pakub alusvaras riskipositsiooni ja mille investeerimisperiood on kooskõlas allpool
nimetatud hoidmisajaga,
4. ja kes on teadlikud, et toote väärtus võib alusvara volatiilsuse tõttu oluliselt muutuda.

Kehtivusaeg:

Toode loodi määramata ajaks. Emitent jätab endale siiski õiguse toode emitendi ainuisikulisel äranägemisel
ning teatud kindlatel juhtudel, ilma investorite eelneva nõusolekuta, lõpetamisteate avaldamise teel (märkides
tagasimaksetähtaja) vastavalt üldtingimustele lõpetada ja tagasi võtta.

Millised on riskid ja mida võiksin nende eest vastu saada?
Riskinäitaja

Väiksem risk

Suurem risk

Riskinäitaja põhineb eeldusel, et hoiate toodet soovitatud hoiuperioodil.
Tegelik risk võib oluliselt erineda ja kui te investeeringu enneaegselt lõpetate,
võite vähem tagasi saada. Üldine riskinäitaja aitab teil hinnata selle tootega
seotud riski võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui suur on tõenäosus, et

kaotate selle tootega turuliikumiste või
turusündmuste tõttu raha või kuna emitent ei suuda teile ära maksta.
Liigitasime toote klassi 7/7, mis vastab kõrgeimale riskiklassile. See
tähendab, et tulevastest väärtuse muutustest tulenevate võimalike
kahjumite oht on liigitatud väga suureks. Ebasoodsad turutingimused
mõjutavad suure tõenäosusega võimalust, et teie investeeringu tootlus
on positiivne. Kui me ei suuda teile tasumata summat välja maksta ja
pärast tagatiste realiseerimist teile makstud summadest ei piisa, võite
kaotada kogu investeeritud kapitali.

Tulemusstsenaariumid
Investeering 10 000 Šveitsi franki

1 aasta
0

Stressistsenaarium

Mida võiksite pärast kulude mahaarvamist
saada Keskmine aastatootlus

-100%

Pessimistlik stsenaarium

Mida võiksite pärast kulude mahaarvamist

8’000

Keskmine stsenaarium

Mida võiksite pärast kulude mahaarvamist

34’000

saada Keskmine aastatootlus

+240%

Optimistlik stsenaarium

Mida võiksite pärast kulude mahaarvamist

88’000

saada Keskmine aastatootlus

saada Keskmine aastatootlus

-20%

+780%

Selles tabelis on näidatud, millise summa võiksite 1 aasta pärast erinevate stsenaariumide korral tagasi saada, kui investeerite 10 000 Šveitsi franki. Esitatud
stsenaariumid näitavad, kuidas teie investeering võiks areneda. Saate seda võrrelda teiste toodete stsenaariumidega. Esitatud stsenaariumide puhul on
tegemist tulevase väärtuse muutumise hinnanguga, mis põhineb selle investeeringu väärtuse muutumise ajaloolistel andmetel, need ei ole täpsed näitajad.
Kui palju te tegelikult saate, sõltub turu arengust ja sellest, kui kaua te investeeringut hoiate. Stressistsenaarium näitab, mida teil oleks võimalik saada
ekstreemsetes turutingimustes, ja selles ei võeta arvesse juhtumit, kui me ei suuda summat välja maksta. Esitatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid,
kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida peate oma nõustajale või müügiasutusele maksma.
Arvudes ei võeta arvesse teie isiklikku maksualast olukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju tagasi saate.

Mis juhtub, kui Bitcoin Capital AG ei suuda väljamakset teha?
Kui emitent ei suuda väljamakset teha, võib teil tekkida finantskahjum. See kahjum on võimalik osaliselt kompenseerida pärast tagatise realiseerimist teile
tasumisele kuuluvate summadega. Lisateavet sammude kohta, mis tuleb astuda makse tegemata jätmise või pankroti korral, leiate prospektist.
Puudub hüvitis- või tagatissüsteem, mis suudaks selle kahjumi täielikult või osaliselt katta.

Millised kulud tekivad?
Tootluse vähenemine (Reduction of Yield, RIY) näitab, kuidas teie makstud kogukulud mõjutavad investeeringu tootlust, mida võiksite saada. Kogukuludes on
arvesse võetud ühekordseid, jooksvaid ja lisakulusid. Siin näidatud summad vastavad toote kumulatiivsetele kuludele soovitatud hoidmisperioodil. Esitatud
arvudes lähtutakse sellest, et investeerite 10 000 Šveitsi franki. Arvud on hinnangulised ja võivad tulevikus kujuneda teistsuguseks.

Tabel 1: Kulud aja jooksul
Isik, kes müüb teile selle toote või nõustab teid selles, võib nõuda teilt lisakulusid. Kui see nii peaks olema, teavitab see isik teid nendest kuludest ja näitab,
kuidas kõik kulud mõjutavad aja jookusul teie investeeringut.

Investeering 10 000 Šveitsi franki

Kui lunastate 1
aasta pärast

Kui lunastate 2 aasta pärast (soovitatav
hoidmisperiood)

Kogukulud (CHF)

200

400

Mõju tootlusele (RIY) aastas

2%

4%

Tabel 2: Kulude koosseis
Alltoodud tabelis on esitatud järgmine teave:
kuidas mõjutavad eri liiki kulud igal aastal investeeringu tootlust, mille võiksite saada soovitatava hoidmisperioodi lõpus;
mida erinevad kulukategooriad sisaldavad.

Sisenemiskulud

0.00%

Nende kulude mõju, mida peate oma investeeringu
tegemisel maksma. [Esitatud on maksimaalsed kulud,
võib juhtuda, et maksate vähem.]

Väljumiskulud

0.00%

Nende kulude mõju, mis tekivad, kui tähtaja saabumisel
investeeringust väljute.

Portfell Tehingukulud

Kuni 0.4%

Nende kulude mõju, mis tekivad toote alusvara ostmisel
ja müümisel.

Muud jooksvad
kulud*

2%

Nende kulude mõju, mille teilt igal aastal investeeringu
haldamise eest maha arvame.

Tulemustasu*

20%

Tulemustasu rakendub juhul, kui portfell ületab ajaloo
kõrgeima taseme.

Ühekordsed kulud

Jooksvad kulud

Lisakulud

* Pange palun tähele, et muud jooksvad kulud ja tulemustasud sisalduvad juba NAVis/turuhinnas.

Kui kaua peaksin investeeringut hoidma ja kas saan raha ennetähtaegselt välja võtta?
Soovitatav hoidmisaeg: 2 aastat
Selleltootel puudub ettenähtud minimaalne hoidmistähtaeg. Teil on võimalik müüa tootesse tehtud investeering ilma trahvita reguleeritud börsil, kus see
on noteeritud.

Kuidas saan esitada kaebuse?
Toote müügiga seotud kaebused tuleb esitada teie vahendajale või edasimüüjale. Kaebused selle toote muude aspektide kohta
(1) saate esitada e-posti teel emitendile aadressil info@bitcoincapital.com ;
(2) saate esitada emitendile kirjalikult aadressil Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Šveits.
Kaebuse esitamine ei mõjuta teie õigust astuda õiguslikke samme.
Õiguslike vaidlusküsimuste korral võtke palun ühendust meie ombudsmaniga: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Muu asjakohane teave
Oleme kohustatud esitama teile täiendavad dokumendid, nagu näiteks toote viimane prospekt ja aastaaruanne. Neid ja muid dokumente ning tooteteavet
saate veebilehelt www.bitcoincapital.com või saates emitendile e-kirja info@bitcoincapital.com.
Toodete puhul on tegemist börsil kaubeldavate toodetega, mis ei kvalifitseeru kollektiivse investeeringu osakuteks kollektiivseid investeeringuid käsitleva
föderaalseaduse (Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen, KAG) kehtiva redaktsiooni asjakohaste sätete tähenduses ja ei ole selle seaduse alusel
heaks kiidetud. Tooted ei kuulu seetõttu KAGi kohaldamisalasse ning Šveitsi finantsturu järelevalveasutus FINMA ei teosta nende üle järelevalvet ega kiida
neid heaks. Seetõttu ei laiene investoritele KAGi raames ette nähtud konkreetne investorite kaitse.

Schweiz

