Pamatinformācijas lapa
Šajā informācijas lapā ir sniegta būtiska informācija par šo ieguldījumu produktu. Šis nav reklāmas materiāls. Šī informācija ir noteikta saskaņā ar likumu, lai
palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, risku, izmaksas, iespējamos ieguvumus un zaudējumus, kā arī palīdzētu to salīdzināt ar citiem produktiem.

Produkts
Produkta nosaukums:

15 FiCAS Active Crypto ETP

ISIN, biržas kods, WKN:
Emitents:

CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Bitcoin Capital AG

Tīmekļa vietne:

www.bitcoincapital.com

Kompetentā uzraudzības iestāde:

Saskaņā ar pamatinformācijas lapu nav kompetentās iestādes.
Lai iegūtu vairāk informācijas, zvaniet: +41 41 710 04 54
Šī pamatinformācijas lapa tika atjaunināta 22.07.2021.

Brīdinājuma norāde: Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.

Kāda veida produkts tas ir?
Veids:

Šis produkts saskaņā ar Šveices likumiem ir bezprocentu uzrādītāja obligācija, kas ir pilnībā nodrošināta ar
līdzdalību 15 FiCAS Active Crypto ETP (BTCA). Šis produkts ir kotēts šādās biržās: SIX Šveices birža (SIX Swiss
Exchange), Štutgartes birža (Börse Stuttgart) un Vīnes birža (Wiener Börse). To var piedāvāt arī citos regulētā
tirgos, kā arī brīvajā apritē.

Mērķi:

Šis produkts investoriem piedāvā piekļuvi diversificētam, pēc saviem ieskatiem pārvaldītam un likvīdam
kriptovalūtas portfelim. Kriptovalūtas vērtspapīri tiek noguldīti un nodrošināti ar produkta pamatā esošajiem
aktīviem. Atsauces aktīva cenas aprēķināšanai tiek izmantoti CryptoCompare kursa dati. Daļas pret pamatā
esošo aktīvu nodošanu tiek izsniegtas tieši autorizētajiem dalībniekiem. Privātie ieguldītāji var pirkt un pārdot
vērtspapīrus parastajiem akciju tirgiem tikai otrreizējos tirgos. Emisijas programmas gadadienā jūs varat arī
pieprasīt, lai emitents izpērk produktu apmaiņā pret Fiat valūtu (CHF). Visi ar vērtspapīriem saistītie aktīvi tiek
nodrošināti ar ķīlu drošības pilnvarniekam, kurš darbojas investoru vārdā. Emitents ir izraudzījies neatkarīgu
pārvaldnieku par drošības pilnvarnieku, lai visu pašreizējo un nākamo produktu īpašnieku vārdā nodrošinātu
pamatā esošos aktīvos, kas ir noguldīti depozitārijā.

Mazie investori – mērķa
grupa:

Šis ir sarežģīts produkts, kas paredzēts tikai informētiem privātiem investoriem, kuri

Darbības laiks:

Produkts ir izveidots uz neierobežotu laiku. Tomēr emitents patur tiesības pēc emitenta ieskatiem un noteiktos
apstākļos ikreiz bez iepriekšējas ieguldītāju piekrišanas, publicējot paziņojumu par izbeigšanu (norādot izpirkšanas
datumu) saskaņā ar vispārējiem darījuma nosacījumiem, produktu atcelt un paņemt atpakaļ.

1. spēj tikt galā ar pilnīgu ieguldījumu zaudējumu, necenšas saglabāt kapitālu un nemeklē kapitāla garantiju;
2. ir ar īpašām zināšanām un pieredzi ieguldījumos līdzīgos produktos un finanšu tirgos;
3. meklē produktu, kas piedāvā risku attiecībā uz pamatā esošajiem aktīviem un kuru ieguldījuma mērķi atbilst
tālāk minētajam ieteicamajam turēšanas periodam;
4. un kuri apzinās, ka produkta vērtība var būtiski mainīties nepastāvīgo pamatā esošo aktīvu dēļ.

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt pretī?
Riska indikators

Zemāks risks

Augstāks risks

Riska indikators ir balstīts uz pieņēmumu, ka jūs turēsiet produktu ieteicamajā
turēšanas periodā. Faktiskais risks var ievērojami atšķirties, un, ja jūs ieguldījumu
priekšlaicīgi pārtrauksiet, jūs, iespējams, saņemsiet mazāk atpakaļ. Kopējais
riska indikators palīdz novērtēt ar šo produktu saistīto risku salīdzinājumā ar
citiem produktiem. Tas parāda, cik liela varbūtība pastāv, ka jūs ar

šo produktu tirgus svārstību vai
tirgus notikumu dēļ, vai arī tāpēc, ka emitents nav spējīgs veikt izmaksu,
naudu zaudēsiet. Mēs esam klasificējuši produktu 7. klasē no 7, kas
atbilst "visaugstākajai" riska klasei. Tas nozīmē, ka iespējamo zaudējumu
risks turpmākās darbībās tiek klasificēts kā ļoti augsts. Nelabvēlīgi tirgus
apstākļi ar lielu varbūtību rada iespēju, ka jūs no ieguldījuma iegūsiet
pozitīvu peļņu. Ja mēs nespējam jums izmaksāt attiecīgo summu, vai
summas, kas jums tiek izmaksātas pēc nodrošinājuma izlietošanas, ir
nepietiekamas, jūs varat zaudēt visu ieguldīto kapitālu.

Efektivitātes scenāriji
Ieguldījums CHF 10 000

1 gads
0

Stresa scenārijs

Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu
atskaitīšanas Vidējā peļņa gadā

-100%

Pesimistiskais scenārijs

Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu

8’000

Vidējais scenārijs

Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu

34’000

atskaitīšanas Vidējā peļņa gadā

+240%

Optimistiskais scenārijs

Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu

88’000

atskaitīšanas Vidējā peļņa gadā

atskaitīšanas Vidējā peļņa gadā

-20%

+780%

Šajā tabulā parādīta summa, kuru jūs varētu atgūt pēc viena gada saskaņā ar dažādiem scenārijiem, ieguldot 10 000 CHF. Attēlotie scenāriji parāda, kā
jūsu ieguldījums varētu attīstīties. Jūs tos varat salīdzināt ar citu produktu scenārijiem. Piedāvātie scenāriji ir nākotnes attīstības novērtējums, pamatojoties
uz vēsturiskiem datiem par šī ieguldījuma attīstību, tie nav precīzi indikatori. Cik daudz jūs faktiski saņemsiet, ir atkarīgs no tirgus attīstības un no tā, cik
ilgi jūs turēsiet ieguldījumu. Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu iegūt ekstremālos tirgus apstākļos, un netiek ņemts vērā gadījums, ja mēs nespējam
summu izmaksāt. Norādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, bet, iespējams, neietver visas izmaksas, kas jums būs jāmaksā jūsu konsultantam vai
izplatītājam.
Skaitļi neņem vērā jūsu personīgo nodokļu situāciju, kas arī var ietekmēt summu, ko jūs saņemat atpakaļ.

Kas notiek, ja Bitcoin Capital AG nespēj veikt izmaksu?
Ja emitents nespēj veikt izmaksu, jūs varat ciest finansiālus zaudējumus. Šos zaudējumus var daļēji kompensēt summas, kas jums tiek izmaksātas pēc
nodrošinājuma izlietošanas. Plašāka informācija par pasākumiem, kas jāveic izmaksu neveikšanas vai bankrota gadījumā, ir pieejama prospektā.
Nav kompensācijas vai nodrošinājuma sistēmas, kas varētu pilnībā vai daļēji segt šo zaudējumu.

Kādas izmaksas rodas?
Ienesīguma samazinājums (Reduction of Yield – RIY) parāda, kā jūsu samaksātās kopējās summas ietekmē ieguldījumu atdevi, ko jūs varētu saņemt. Kopējās
izmaksās tiek ņemtas vērā vienreizējās, pastāvīgās un papildu izmaksas. Šeit norādītās summas atbilst produkta kumulatīvajām izmaksām ieteicamajā
turēšanas periodā. Norādītie skaitļi ir balstīti uz pieņēmumu, ka jūs ieguldāt 10 000 CHF. Skaitļi ir aplēses un nākotnē var atšķirties.

1. tabula: Izmaksas laika gaitā
Persona, kas jums pārdod šo produktu vai konsultē par to, var iekasēt papildu izmaksas. Ja tā notiek, persona jūs informēs par šīm izmaksām un parādīs, kā
katra no izmaksām laika gaitā ietekmēs jūsu ieguldījumu.

Ieguldījums CHF 10 000

Ja ieguldāt uz 1
gadu

Ja ieguldāt uz 2 gadiem
(ieteicamais turēšanas periods)

Kopējās izmaksas (CHF)

200

400

Ietekme uz peļņu (RIY) gadā

2%

4%

2. tabula: Izmaksu sastāvs
Šajā tabulā parādīts:
kā katru gadu dažādi izmaksu veidi ietekmē ieguldījumu atdevi, ko jūs varētu saņemt ieteicamā turēšanas perioda beigās;
ko ietver dažādas izmaksu kategorijas.

Vienreizējas
izmaksas

Pastāvīgās
izmaksas

Papildu izmaksas

Sākotnējās izmaksas

0.00%

Izmaksas, kas jums radīsies, veicot ieguldījumu.
[Norādītas ir maksimālās izmaksas, jums, iespējams, būs
jāmaksā mazāk.]

Beigu izmaksas

0.00%

Izmaksas, kas jums radīsies termiņa beigās, izbeidzot
ieguldījumu.

Portfeļa darījumu
izmaksas

Līdz 0.4%

Citas pastāvīgās
izmaksas*

2%

Veiktspējas maksa*

20%

Izmaksas, kas rodas, mums pērkot un pārdodot produkta
pamatā esošos ieguldījumus.

Izmaksas, ko mēs jums katru gadu atskaitām par
ieguldījumu pārvaldību
Veiktspējas maksa tiek piemērota, ja portfelis pārsniedz
"High Watermark" robežu.

* Lūdzu, ņemiet vērā, ka citas pastāvīgās izmaksas un veiktspējas maksa jau ir iekļautas neto aktīvu vērtībā/tirgus cenā.

Cik ilgi man vajadzētu ieguldījumu turēt un vai es varu izņemt naudu priekšlaicīgi?
Ieteicamais turēšanas periods: 2 gadi
Šim produktam nav noteikta minimālā turēšanas perioda. Jūs varat savu ieguldījumu produktā pārdot bez soda naudas regulētā biržā, kurā tas tiek kotēts.

Kā es varu sūdzēties?
Sūdzības, kas saistītas ar produkta pārdošanu, jānosūta jūsu starpniekam vai izplatītājam. Sūdzības par citiem šī produkta aspektiem:
(1) var iesniegt emitentam pa e-pastu: info@bitcoincapital.com.
(2) var nosūtīt rakstiski emitentam uz adresi: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Šveice.
Sūdzības iesniegšana neietekmē jūsu tiesības veikt tiesiskas darbības.
Ja jums ir kādi juridiski strīdi, lūdzu, sazinieties ar mūsu ombudu: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Cita lietderīga informācija
Mums ir pienākums izsniegt jums papildu dokumentus, piemēram, pašreizējo produkta prospektu un gada pārskatu. Jūs varat iegūt šos un citus dokumentus
un informāciju par produktu tiešsaistē vietnē www.bitcoincapital.com, kā arī rakstot e-pastu emitentam: info@bitcoincapital.com.
Produkti ir biržā tirgoti produkti, kas nav kvalificējami kā kolektīvo kapitāla ieguldījumu daļas Federālā likuma par kolektīvo kapitāla ieguldījumu (KAG)
spēkā esošajā redakcijā izpratnē un nav apstiprināti saskaņā ar šo likumu. Tāpēc uz produktiem neattiecas KAG, un tos neuzrauga un neapstiprina Šveices
Konfederācijas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde FINMA. Tādējādi ieguldītāji netiek aizsargāti īpašajā ieguldītāju aizsardzības sistēmā, ko paredz KAG.

Schweiz

