Dokument med central information
Dette dokument giver dig central investorinformation om dette investeringsprodukt. Det er ikke reklamemateriale. Informationen er påkrævet ved lov for at
give dig indsigt i produktets art, risici, omkostninger, potentielle udbytte og tab og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt
Produktnavn:

15 FiCAS Active Crypto ETP

ISIN, Ticker, WKN:
Udsteder:

CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Bitcoin Capital AG

Website:

www.bitcoincapital.com

Kompetente tilsynsmyndigheder:

Der findes ingen kompetent myndighed til dokumentet med central information.

For yderligere oplysninger, ring på +41 41 710 04 54.
Dette dokument med central information blev sidst opdateret 22/07/2021.

Advarsel: du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

Hvad drejer dette produkt sig om?
Type:

Dette produkt er en ikke-rentebærende note, der skal betales til ihændehaveren under schweizisk lovgivning,
fuldt sikret af besiddelser i 15 FiCAS Active Crypto ETPs (BTCA). Dette produkt er noteret på følgende børser: SIX
Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse. Det kan også optages til handel på andre regulerede markeder og
markeder for unoterede værdipapirer.

Mål:

Dette produkt giver investorer adgang til en diversificeret, skønsmæssig og flydende portefølje af kryptovalutaer.
Den digitale værdi dækkes og sikres af produktets underliggende investeringsaktiver. Prisdataene fra
CryptoCompare bruges til at beregne prisen på referenceaktivet. Enheder udstedes direkte til autoriserede
deltagere til gengæld for levering af de underliggende investeringaktiver. Private investorer kan kun købe og
sælge værdipapirer på de sekundære markeder under de traditionelle aktiemarkeder. Du kan også bede
udstederen om at indløse produktet kontant (i CHF) på årsdagen for udstedelsesdatoen. Alle aktiver i forbindelse
med værdipapirerne vil blive sikret ved sikkerhedsstillelse til fordel for en sikkerhedsadministrator, der handler
på vegne af investorerne. Udstederen har udpeget en uafhængig administrator som sikkerhedsadministrator til
at stille sikkerhed over de underliggende investeringsaktiver, der er deponeret hos depositarerne på vegne af alle
nuværende og fremtidige produktindehavere.

Potentiel investor:

Detailinvestor
Dette produkt er et komplekst produkt, der kun er egnet til sofistikerede detailinvestorer:
1. som er i stand til at bære et fuldstændigt tab af investeringen, som ikke søger at bevare kapitalen, og som ikke
har til hensigt at sikre en kapitalgaranti;
2. som har en specifik viden om og erfaring med investering i lignende finansielle produkter og markeder;
3. som søger et produkt, der tilbyder eksponering for det underliggende investeringsaktiv, og som har en
investeringshorisont, der er forenelig med den anbefalede tilbageholdelsesperiode, der er anført nedenfor; og
4. som er klar over, at produktets værdi kan svinge betydeligt på grund af volatiliteten i det underliggende
investeringsaktiv.

Løbetid:

Produktet er tidsubegrænset. Udstederen forbeholder sig dog ret til at opsige og indløse produktet efter udsteders
eget skøn og under visse nærmere angivne omstændigheder, i hvert enkelt tilfælde uden yderligere forudgående
samtykke fra investorerne, ved at offentliggøre en opsigelsesvarsel (med angivelse af indløsningsdatoen) i
overensstemmelse med vilkårene og betingelserne.

Hvilke risici er der og hvilke afkast kan jeg få?
sammenlignet med andre produkter. Det angiver, hvor sandsynligt det
er, at du taber penge

RISIKOINDIKATOR

Laveste risiko

Højeste risiko

Risikoindikatoren forudsætter, at du opbevarer produktet i den anbefalede
periode. Den faktiske risiko kan variere betydeligt, og hvis du indløser
investeringen for tidligt, kan du få mindre tilbage. Den sammenfattende
risikoindikator hjælper dig med at vurdere risikoniveauet for dette produkt

på dette produkt på grund af markedsbevægelser eller begivenheder,
eller fordi udstederen ikke er i stand til at betale dig tilbage. Vi gav
produktet en score på 7 ud af 7, hvilket er den 'højeste' risikoklasse. Det
betyder, at risikoen for potentielle tab som følge af fremtidige resultater
klassificeres som meget høj. Ugunstige markedsvilkår vil sandsynligvis
påvirke din evne til at få et positivt afkast af din investering. Du kan
miste hele din investering, hvis vi ikke er i stand til at betale dig, hvad der
skyldes, samt hvis de beløb, der skal betales til dig efter realiseringen af
sikkerhedsstillelsen, er utilstrækkelige.

Resultatscenarier
Investering af 10.000 CHF

1 år
0

Stressscenarie

Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger
Gennemsnitligt afkast hvert år

-100%

Ugunstigt scenarie

Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger

8’000

Moderat scenarie

Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger

34’000

Gennemsnitligt afkast hvert år

+240%

Gunstigt scenarie

Hvad du kan få tilbage efter fradrag af omkostninger

88’000

-20%

Gennemsnitligt afkast hvert år

+780%

Gennemsnitligt afkast hvert år

Denne tabel viser, hvor meget du kan få tilbage efter 1 år under forskellige scenarier, hvis du investerer 10.000 CHF. De angivne scenarier viser, hvordan din
investering kan klare sig. Du kan sammenligne disse scenarier med scenarierne for andre produkter. De angivne scenarier er et skøn over fremtidige resultater
baseret på dokumentation for tidligere resultater af denne investering og er derfor ikke en nøjagtig indikator. Det beløb, du rent faktisk modtager, afhænger
af markedsbevægelser, og hvor længe du holder investeringen. Stressscenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsvilkår og tager ikke højde
for den situation, hvor vi ikke ville være i stand til at tilbagebetale beløbet til dig. De viste tal omfatter alle omkostninger ved selve produktet, men omfatter
muligvis ikke alle de omkostninger, du skal betale til din rådgiver eller distributør.
Disse tal tager ikke højde for din personlige skattemæssige situation, hvilket også kan påvirke det beløb, du får tilbage.

Hvad sker der, hvis Bitcoin Capital AG ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
Hvis udstederen ikke er i stand til at foretage betalingen, kan du pådrage dig et økonomisk tab. Dette tab kan delvist opvejes af beløb, der skyldes til dig efter
realiseringen af sikkerhedsstillelsen. For yderligere oplysninger om, hvad du skal gøre i tilfælde af misligholdelse eller konkurs, henvises til prospektet. Der
findes ingen investorkompensations- eller investorgarantiordning, der kan dække hele eller en del af dette tab.

Hvilke omkostninger er der?
Reduktionen i udbytte (RIY) illustrerer, hvordan de samlede gebyrer, som du betaler, påvirker det investeringsafkast, som du kan få. De samlede omkostninger
omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og ekstraomkostninger. Beløbene, der vises her, repræsenterer produktets samlede omkostninger i
den anbefalede holdeperiode. De angivne tal er beregnet ud fra en investering på 10.000 CHF. Tallene er skøn og kan ændres i fremtiden.

Tabel 1: Løbende omkostninger
Personen, der sælger dig produktet eller rådgiver dig om det, kan opkræve ekstragebyrer af dig. I dette tilfælde vil han oplyse dig om disse gebyrer og vise
dig, hvordan alle omkostningerne påvirker din investering over tid.

Investering af 10.000 CHF
Samlede omkostninger (i CHF)
Reduktion i udbytte (RIY) per år

Hvis du indfrier
efter 1 år

Hvis du indfrier efter 2 år
(anbefalet holdeperiode)

200

400

2%

4%

Tabel 2: Fordeling af omkostninger
Nedenstående tabel viser:
Påvirkningen af de forskellige typer omkostninger på det afkast, som du kan opnå ved udgangen af den anbefalede holdeperiode;
Hvad der er inkluderet i de forskellige omkostningstyper.

Engangsomkostninger

Oprettelsesomkostninger

0.00%

Påvirkningen af de omkostninger, som du skal
betale, når du foretager din første investering.
[Maksimumomkostninger er angivet, men du skal betale
mindre]

Exitomkostninger

0.00%

Påvirkningen af de påløbne omkostninger, hvis du
trækker investeringen tilbage, når den udløber.

Porteføljetransaktionsgebyrer

Op til 0.4%

Andre
driftsomkostninger

2%

Resultatgebyrer*

20%

Påvirkningen af omkostningerne ved at købe og sælge
produktets underliggende investeringsaktiver.

Driftsomkostninger

Ekstraomkostninger

Påvirkningen af de omkostninger, som vi trækker fra
hvert år for at administrere dine investeringer.

Der betales resultatgebyrer, hvis porteføljeværdien
overstiger minimumsgrænsen for overskud (High-Water
Mark).

* Bemærk at andre løbende omkostninger og resultatgebyrer allerede er inkluderet i NAV/markedspris.

Hvor længe bør jeg beholde det og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet holdeperiode: 2 år
Dette produkt har ingen påkrævet minimumsholdeperiode. Du sælger din investering i produktet uden strafgebyr på et reguleret marked, hvor den er
noteret.

Hvem skal jeg indgive en klage til?
Hvis du ønsker at klage over salget af produktet, skal du indgive din klage til din mellemmand eller distributør. Hvis du ønsker at klage over andre aspekter
ved dette produkt, kan du:
(1)
(2)

sende en e-mail til udstederen på følgende e-mailadresse: info@bitcoincapital.com.
sende din klage skriftligt til udstederen på følgende adresse: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.

At indgive en klage påvirker ikke din ret til at anlægge sag.
I tilfælde af uoverensstemmelse, kontakt vores ombudsmands kontor: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Andre relevante oplysninger
Vi er forpligtet til at give dig andre dokumenter, såsom det nyeste produktprospekt og årsrapport. Du kan få disse dokumenter og andre produktoplysninger
online på www.bitcoincapital.com eller ved at sende en e-mail til udstederen på info@bitcoincapital.com.
Produkterne er børshandlede produkter, der ikke kan betragtes som andele i en fælles investeringsordning i henhold til de relevante bestemmelser i den
schweiziske forbundslov om fælles investeringsordninger (CISA (Collective Investment Scheme Act)), og produkterne er ikke licenseret i henhold til denne lov.
Produkterne er derfor ikke omfattet af CISA, og de overvåges eller godkendes heller ikke af det schweiziske finanstilsyn (FINMA (Financial Market Supervisory
Authority)). Investorerne nyder derfor ikke godt af den investorbeskyttelse, som CISA yder.

Schweiz

