Avaintietoasiakirja
Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot siinä kuvaillusta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten
tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voiteot ja tappiot ja jotta sijoittajan
olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Tuote
Tuotteen nimi:

15 FiCAS Active Crypto ETP

ISIN-koodi, kaupankäyntitunnus, WKN-koodi:
Liikkeeseenlaskija:

CH0548689600, BTCA, A3GQYG
Bitcoin Capital AG

Verkkosivu:

www.bitcoincapital.com

Toimivaltainen viranomainen:

Avaintietoasiakirjan osalta ei ole toimivaltaista viranomaista.
Lisätietoja puhelinnumerosta +41 41 710 04 54.
Avaintietoasiakirjan viimeisin tarkistuspäivä 22.1.2021.

Varoitus: olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Mikä tämä tuote on?
Tyyppi:

Tuote on Sveitsin lainsäädännön mukainen haltijalle maksettava koroton velkakirja, jonka täysimääräisenä
vakuutena toimivat 15 FiCAS Active Crypto ETP -tuotteet (BTCA). Tuote on listattu seuraavissa pörsseissä: SIX
Swiss Exchange, Börse Stuttgart, Wiener Börse. Tuote voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi myös muilla
säännellyillä markkinoilla ja OTC-markkinoilla.

Tavoitteet:

Tuote tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hankkia hajautettu, harkinnanvarainen ja likvidi kryptovaluuttasalkku.
Digitaalisen arvon vakuutena ovat tuotteen kohde-etuudet. Viiteomaisuuserän hinta lasketaan CryptoComparen
hintatietoja käyttäen. Osuudet annetaan suoraan valtuutetuille osallistujille vastineeksi kohde-etuuksien
toimittamisesta. Yksityiset sijoittajat voivat ostaa ja myydä arvopapereita ainoastaan perinteisten
osakemarkkinoiden jälkimarkkinoilla. Sijoittaja voi myös pyytää liikkeeseenlaskijaa lunastamaan tuotteen
käteisvaroilla (CHF) liikkeeseenlaskupäivän vuosipäivänä. Kaikki arvopapereihin liittyvät omaisuuserät on
turvattu vakuudella, jonka edunsaajana on sijoittajien puolesta toimiva vakuudenhoitaja. Liikkeeseenlaskija on
nimittänyt riippumattoman järjestelmänvalvojan vakuudenhoitajaksi, joka vastaa kohde-etuuksien säilytysyhtiön
säilyttämästä vakuudesta tuotteen nykyisten ja tulevien omistajien puolesta.

Kenelle tämä tuote on
tarkoitettu:

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Sijoitusaika:

Tuotteella ei ole ennalta määrättyä pitoaikaa. Liikkeeseenlaskija pidättää kuitenkin oikeuden lopettaa ja lunastaa
tuote liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan ja tietyissä määritellyissä olosuhteissa, kussakin tapauksessa ilman
sijoittajien ennakkosuostumusta, julkaisemalla päättymisilmoituksen (jossa ilmoitetaan lunastuspäivä) yleisten
sopimusehtojen mukaisesti.

Tuote on monimutkainen ja soveltuu ainoastaan kokeneille yksityissijoittajille:
1. jotka kykenevät kantamaan riskin sijoituksen täysimääräisestä menettämisestä, jotka eivät pyri säilyttämään
pääomaa ja jotka eivät vaadi pääomatakuuta.
2. joilla on erityistietämystä ja kokemusta samankaltaisiin rahoitustuotteisiin ja samankaltaisille markkinoille
sijoittamisesta.
3. jotka etsivät tuotetta, joka tarjoaa altistumisen kohde-etuudelle, ja joiden sijoitushorisontti on alla esitetyn
suositellun pitoajan mukainen, ja
4. jotka ovat tietoisia siitä, että tuotteen arvo voi vaihdella merkittävästi kohde-etuuden epävakauden vuoksi.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?
RISKI-INDIKAATTORI

Vähäinen riski

Suuri riski

Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta hallussaan
suositellun ajan. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja
eräännyttää tuotteen ennenaikaisesti, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä
oletettua vähäisemmäksi. Yleinen riski-indikaattori auttaa sijoittajaa arvioimaan

tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla
kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella voidaan menettää rahaa
markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä
pysty maksamaan sijoittajalle.
Tuotteen riskiluokaksi asteikolla 7–1 on määritetty 7, joka on korkein
riskiluokka. Mahdollisten tulevien tappioiden riski on siis arvioitu
erittäin korkealle. Epäsuotuisat markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin
todennäköisesti sijoittajan mahdollisuuteen saada sijoitukselleen
tuottoa. Jos emme pysty maksamaan sijoittajalle hänen saamisiaan,
eikä vakuuden myynnin jälkeen takaisinmaksuun ole riittäviä varoja,
sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa.

Tuottonäkymät
10 000 CHF sijoitus

1 vuosi
0

Stressinäkymä

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen
Keskimääräinen vuosituotto

-100%

Epäsuotuisa näkymä

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen

8’000

Kohtuullinen näkymä

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen

34’000

Keskimääräinen vuosituotto

+240%

Suotuisa tuottonäkymä

Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen

88’000

Keskimääräinen vuosituotto

Keskimääräinen vuosituotto

-20%

+780%

Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, joka sijoittajalle voidaan maksaa 1 vuoden jälkeen erilaisten tuottonäkymien perusteella, kun oletuksena on 10 000
Sveitsin frangin (CHF) sijoitus. Esitetyt näkymät kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Näitä voidaan verrata muiden tuotteiden näkymiin. Esitetyt näkymät
ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta, eivätkä ne ole tarkkoja indikaattoreita.
Sijoittajan saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan. Stressiskenaariossa on esitetty, mitä sijoittaja voisi saada takaisin hyvin
poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa, eikä se ota huomioon tilannetta, jossa emme ole kykeneviä maksamaan sijoittajalle. Esitetyt luvut sisältävät kaikki
tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut.
Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verokohtelua, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Mitä tapahtuu, jos Bitcoin Capital AG on maksukyvytön?
Jos liikkeeseenlaskija ei ole kykenevä maksamaan velvoitteitaan, sijoittajalle saattaa syntyä taloudellista tappiota. Vakuuden tulouttamisen jälkeen sijoittajalle
maksettavat summat voivat kattaa tappiot osittain. Ohjelmaesitteessä on lisätietoa siitä, miten toimia maksukyvyttömyyden tai konkurssin tapahtuessa.
Tällaisen tappion osittaiseen tai kokonaan kattamiseen ei ole olemassa korvaus- tai takausjärjestelmää.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?
Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa otetaan
huomioon kertaluonteiset, toistuvat ja satunnaiset kulut. Tässä esitetyt summat ovat tuotteeseen itseensä liittyvät kumulatiiviset kulut suositeltuna
sijoitusaikana. Lukujen oletuksena on 10 000 CHF sijoitus. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa.

Taulukko 1: Ajan myötä kertyvät kulut
Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sijoittajalle
tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla on ajan myötä sijoitukseen.

10 000 CHF sijoitus
Kokonaiskulut (CHF)
Vaikutus tuottoon (RIY) vuodessa

Eräännytettäessä 1
vuoden jälkeen

Eräännytettäessä 2 vuoden jälkeen
(suositeltu sijoitusaika)

200

400

2%

4%

Taulukko 2: Kulujen rakenne
Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään:
erityyppisten kulujen vaikutus tuottoon, jonka sijoittaja saattaa saada suositellun sijoitusajan lopussa
eri kululuokkien koostumus.

Kertaluonteiset
kulut

Toistuvat kulut

Satunnaiskulut

Osallistumiskulut

0.00%

Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus.
(Annetut määrät ovat enimmäismääriä, jotka sijoittaja joutuu
maksamaan, mutta sijoittaja voi joutua maksamaan vähemmän)

Irtautumiskulut

0.00%

Niiden kulujen vaikutus, jotka aiheutuvat sijoituksesta
irtautumisesta sen erääntyessä.

Salkkutapahtumakulut

Enintään 0.4%

Tuotteen kohde-etuuden ostoista ja myynneistä
aiheutuvien kulujen vaikutus sijoitukseen.

Muut toistuvat
vuosittaiset kulut

2%

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

Tulosperusteiset
palkkiot*

20%

Tulosperusteinen palkkio peritään, jos salkun arvo ylittää
vähimmäistuottokynnyksen (High-Water Mark).

* Huomio! Toistuvat kulut ja tulosperusteiset palkkiot on jo sisällytetty nettoarvoon/markkinahintaan.

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?
Suositeltu sijoitusaika: 2 vuotta
Tuotteella ei ole vähimmäissijoitusaikaa. Tuotteen voi myydä ilman irtautumiskuluja sillä säännellyllä markkinalla, jossa tuote on listattu.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?
Kunkin sijoittajan on osoitettava tuotteen myyntiä koskevat valitukset omalle välittäjälleen tai jakelijalleen. Muut tuotetta koskevat valitukset:
(1)
(2)

sähköpostitse liikkeeseenlaskijalle osoitteeseen: info@bitcoincapital.com.
kirjallisena liikkeeseenlaskijalle osoitteeseen: Gubelstrasse 24, 6300 Zug, Switzerland.

Valituksen tekeminen ei vaikuta sijoittajan kanneoikeuteen.
Erimielisyyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä asiamieheemme: FINOS AG, info@finos.ch, +41 44 552 08 00

Muut olennaiset tiedot
Sijoittajille on tarjottava muita asiakirjoja, kuten uusin ohjelmaesite ja vuosikertomus. Kyseiset asiakirjat ja muuta tuotetietoa on saatavissa verkosta
osoitteesta www.bitcoincapital.com tai lähettämällä liikkeeseenlaskijalle sähköpostia osoitteeseen info@bitcoincapital.com.
Tuotteet ovat pörssinoteerattuja (ETP) tuotteita, eivät Sveitsin liittovaltion yhteistä sijoitustoimintaa koskevan lain (CISA) (muutoksineen) asiaankuuluvien
määräysten mukaisia osuuksia yhteissijoitusyrityksessä, eikä niitä koske kyseisen lain mukainen lupamenettely. Täten tuotteita ei säännellä CISA-lailla, eivätkä
ne ole Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen (FINMA) valvomia tai hyväksymiä. Näin ollen sijoittajilla ei ole CISAn tarjoamaa sijoittajansuojaa.

Schweiz

