
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.

Pagrindinės informacijos 
dokumentas

Produktas

Produkto pavadinimas:

Norėdami gauti daugiau informacijos, skambinkite telefonu +41 41 710 04 54. Šis pagrindinės informacijos 
dokumentas paskutinį kartą atnaujintas 2021-07-22.

Įspėjimas: ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir gali būti sunkiai suprantamas.

Šis produktas yra be palūkanų vekselis, mokamas jo turėtojui pagal Šveicarijos įstatymuose nustatytas normas, 
ir jis yra visiškai užtikrintas „15 FiCAS Active Crypto ETP“ (BTCA) akcijomis. Šis produktas yra kotiruojamas šiose 
akcijų biržose: SIX Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse. Jis taip pat gali būti įtrauktas į prekybą kitose 
reguliuojamose rinkose ir nebiržinėse rinkose.

Šis produktas suteikia investuotojams prieigą prie diversifikuoto, savo nuožiūra pasirinkto ir likvidaus kriptovaliutų 
portfelio. Skaitmeninė vertė yra apsaugota ir užtikrinta produktui priklausančiu turtu. „CryptoCompare“ kainų 
duomenys naudojami apskaičiuojant susijusio turto kainą. Vienetai bus išleisti tiesiogiai įgaliotiems dalyviams 
mainais už užtikrinamo turto suteikimą. Privatūs investuotojai gali pirkti ir parduoti vertybinius popierius tik 
antrinėse tradicinių akcijų biržų rinkose. Taip pat galite paprašyti emitento išpirkti produktą grynaisiais pinigais 
(CHF) išleidimo dienos metinių dieną. Visas turtas, susijęs su vertybiniais popieriais, bus užtikrintas įkaitu 
vertybinių popierių patikėtinio, kuris veikia investuotojų vardu, naudai. Emitentas paskyrė nepriklausomą 
administratorių kaip įkaito patikėtinį, kuris užtikrins užtikrinamo turto, deponuoto visų esamų ir būsimų produktų 
turėtojų saugotojams, apsaugą.

Smulkus investuotojas
Šis produktas yra sudėtingas produktas ir tinka tik kvalifikuotiems smulkiems investuotojams:
1.  kurie gali atlaikyti visus investicijų sukeliamus nuostolius, kurie nesiekia išsaugoti kapitalo ir neketina užsitikrinti 
kapitalo garantijos;
2.  kurie turi specifinių žinių ir patirties investuojant į panašius finansinius produktus ir rinkas;
3.  kurie ieško produkto, kuris siūlo poziciją su užtikrinamu turtu ir kuris turi investavimo laikotarpį, suderinamą su 
toliau nurodytu rekomenduojamu išlaikymo laikotarpiu; ir
4.  kurie žino, kad produkto vertė gali labai svyruoti dėl užtikrinamo turto nepastovumo.

Produktas yra neribotas. 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) sąlygose nustatyta tvarka.

15 FiCAS Active Crypto ETP
ISIN, Ticker, WKN: CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Emitentas: Bitcoin Capital AG

Interneto svetainė: www.bitcoincapital.com

Kompetentingos priežiūros institucijos: Pagrindinės informacijos dokumento atžvilgiu nėra nurodyta kompetentinga institucija.

Kas yra šis produktas?
Tipas:

Tikslai:

Numatytas investuotojas:

Išpirkimo terminas:

dėl šio produkto turėjimo, kuri kyla dėl rinkos pokyčių ar įvykių arba dėl 
to, kad emitentas negali jums išmokėti pinigų. Šį produktą priskyrėme 
7 klasei iš 7, o tai yra „aukščiausia“ rizikos klasė. Tai reiškia, kad galimų 
nuostolių rizika dėl būsimų veiklos rezultatų yra klasifikuojama kaip labai 
didelė. Nepalankios rinkos sąlygos greičiausiai paveiks jūsų galimybes 
gauti teigiamą investicijų grąžą. Jei negalėsime sumokėti jums skolos, o 
sumos, kurią turime jums sumokėti, įgyvendinus įkaitą nepakaks, galite 
visiškai prarasti savo investiciją.

Rizikos rodiklis reiškia, kad produktą laikote rekomenduojamą laikotarpį. Tikroji 
rizika gali labai skirtis ir, jei per anksti išgryninsite investicijas, galite gauti 
mažesnę grąžą. Apibendrintas rizikos rodiklis padeda įvertinti šio produkto 
rizikos lygį, palyginti jį su kitais produktais. Jis rodo, kokia yra tikimybė prarasti 
pinigus  

Kokios yra rizikos ir ką galiu gauti mainais? 

RIZIKOS RODIKLIS

Mažiausia rizika Aukščiausia rizika



Veiklos rezultatų scenarijai

10 000 CHF investicija

Nepalankiausių sąlygų scenarijus Ką galėtumėte atgauti atėmus išlaidas

Ką galėtumėte atgauti atėmus išlaidas

Ką galėtumėte atgauti atėmus išlaidas

Ką galėtumėte atgauti atėmus išlaidas

Vidutinė grąža kiekvienais metais

Vidutinė grąža kiekvienais metais

Vidutinė grąža kiekvienais metais

Vidutinė grąža kiekvienais metais

Nepalankus scenarijus

Nuosaikus scenarijus

Palankus scenarijus

1 metai

0

8’000

34’000

88’000

-100%

-20%

+240%

+780%

Šioje lentelėje parodyta, kiek pinigų galėtumėte susigrąžinti po 1 metų pagal skirtingus scenarijus, jei investuosite 10 000 CHF. Pateikti scenarijai iliustruoja 
galimus jūsų investicijos rezultatus. Galite palyginti šiuos scenarijus su kitų produktų scenarijais. Pateikti scenarijai yra būsimų veiklos rezultatų įvertinimas, 
pagrįstas šios investicijos praeities veiklos įrodymais, ir todėl nėra tikslus rodiklis. Suma, kurią iš tikrųjų gaunate, priklauso nuo pokyčių rinkoje ir nuo to, 
kiek laiko laikote investiciją. Nepalankiausių sąlygų scenarijus parodo, ką galėtumėte susigrąžinti ekstremaliomis rinkos sąlygomis, ir jame neatsižvelgiama į 
situaciją, kai mes negalime jums grąžinti atitinkamos sumos. Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, tačiau gali neapimti visų išlaidų, kurias turite 
sumokėti savo patarėjui ar platintojui.

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

Jei emitentas negali sumokėti, galite patirti finansinių nuostolių. Šiuos nuostolius gali iš dalies kompensuoti sumos, kurios gaunamos ir jums sumokamos 
įgyvendinus įkaitą. Daugiau informacijos apie tai, ką daryti įsipareigojimų neįvykdymo ar bankroto atveju, rasite prospekte.

Nėra jokios kompensacijos ar garantijų sistemos, kuri padengtų visą ar dalį šių nuostolių.

Išeigos sumažėjimas (RIY) parodo, kaip visi jūsų mokami mokesčiai veikia jūsų gaunamą investicijų grąžą. Į bendras išlaidas įtrauktos vienkartinės, nuolatinės 
ir papildomos išlaidos. Čia nurodytos sumos atspindi bendrą produkto kainą rekomenduojamu išlaikymo laikotarpiu. Pateikti skaičiai numato 10 000 CHF 
investiciją. Skaičiai yra apytiksliai ir ateityje gali keistis.

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

Kiek man kainuos ši investicija?

Asmuo, kuris jums parduoda produktą arba pataria dėl jo pirkimo, gali taikyti papildomus mokesčius. Tokiu atveju šie asmenys informuos jus apie 
atitinkamus mokesčius ir parodys, kaip visos išlaidos po atitinkamo laiko paveiks jūsų investicijas.

1 lentelė. Nuolatinės išlaidos

10 000 CHF investicija

Bendros išlaidos (CHF) 400200

Išeigos sumažėjimas (RIY) per metus 4%2%

Jei išpirksite po 2 metų
(rekomenduojamas išlaikymo laikotarpis)

Jei išpirksite po 
1 metų



2 lentelė. Išlaidų suskirstymas

Įvairių rūšių išlaidų poveikis pelnui, kurį galėtumėte pasiekti rekomenduojamo išlaikymo laikotarpio pabaigoje.

Kas įtraukta į skirtingas išlaidų kategorijas.

Toliau pateikta lentelė rodo:

Vienkartinės 
išlaidos

Investavimo išlaidos
Išlaidų, kurias turite sumokėti atlikdami pradinę 
investiciją, poveikis. [Nurodytos didžiausios išlaidos, 
tačiau jums gali reikėti sumokėti mažesnę sumą]

Patirtų išlaidų poveikis, jei atšauksite investiciją suėjus jos 
terminui.

Produktą užtikrinančio turto pirkimo ir pardavimo išlaidų 
poveikis.

Išlaidų, kurias kasmet išskaičiuojame valdydami jūsų 
investicijas, poveikis

Sėkmės mokestis mokamas, jei portfelio vertė viršija 
minimalią pelno ribą (viršutinė riba).

0.00%

Pasitraukimo išlaidos 0.00%

Portfelio sandorio 
išlaidos

Iki 0.4%

Kitos veiklos išlaidos 2%

Sėkmės mokestis* 20%

Veiklos išlaidos

Papildomos 
išlaidos

* Atkreipkite dėmesį, kad kitos einamosios išlaidos ir veiklos mokesčiai jau yra įtraukti į GAV / rinkos kainą.

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu atsiimti pinigus anksčiau laiko?

Kaip galiu pateikti skundą?

Rekomenduojamas išlaikymo laikotarpis: 2 metai

Šiam produktui rekomenduojamas išlaikymo laikotarpis nenustatytas. Jūs galite parduoti savo investicijas į produktą be baudos reguliuojamoje rinkoje, 
kurioje jis yra įtrauktas į sąrašą.

Jei norite pateikti skundą dėl produkto pardavimo, turite pateikti skundą savo tarpininkui arba platintojui. Jei norite pateikti skundą dėl kitų šio produkto 
veiksnių:

 (1)   elektroniniu paštu galite atsiųsti laišką šiuo adresu:  info@bitcoincapital.com.

 (2)   galite nusiųsti savo skundą raštu emitentui šiuo adresu: Gubelstrasse 24, 6300 Cugas, Šveicarija.

Skundo pateikimas neturi įtakos jūsų teisei imtis teisinių veiksmų.

Kilus ginčui, prašome kreiptis į ombudsmeno tarnybą: „FINOS AG“, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Kita susijusi informacija
Mes privalome pateikti jums kitus dokumentus, pvz., naujausią produkto prospektą ir metinę ataskaitą. Šiuos dokumentus ir kitą informaciją apie produktą 
galite gauti internete adresu www.bitcoincapital.com arba siųsdami el. laišką emitentui adresu 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 bei netvirtina Šveicarijos finansų rinkos priežiūros institucija FINMA (FINMA). Atitinkamai, investuotojai nesinaudoja CISA numatyta specialia 
investuotojų apsauga.

Schweiz


