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Cieľ
Tento informačný dokument poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejde o marketingový materiál. Tieto informácie vyžaduje zákon, aby
vám pomohli pochopiť podstatu, riziká, náklady a potenciálne zisky a straty tohto produktu a pomohli vám ho porovnať s inými produktmi.
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ISIN: DE000A27Z304
ETC Issuance GmbH ( „Eminent”) (https://etc-group.com/resources/)
+49 (0) 69 8088 3728
V súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami Spolkový úrad pre finančný dohľad (BaFin)
5. júna 2020
13. januára 2021, čas: 8:00

Upozornenie: Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je zreteľný a môžu nastať problémy pri jeho pochopení.

O aký typ produktu ide?
Typ
BTCEs sú dlhopisy na doručiteľa podľa nemeckého právneho poriadku, ktoré sú zabezpečené bitcoinmi uloženými v depozitári na úschovu. Produkt nemá fixný dátum

splatnosti.

Ciele
Investori, ktorí chcú v rámci svojej investičnej stratégie investovať do kryptomeny Bitcoin („Bitcoin”), ako je uvedené v poli „Základné prostriedky“ v tabuľke nižšie,
si môžu kúpiť tento produkt, ktorého hodnota vychádza z ceny bitcoinu, na sekundárnom trhu (nákup a predaj na burze cenných papierov) alebo od „Oprávneného
účastníka“. Produkt sa kupuje a predáva prostredníctvom sekundárneho trhu vo fiat mene. Platba za produkt zakúpený prostredníctvom Oprávneného účastníka sa
môže uskutočniť buď v bitcoinoch, v inej kryptomene alebo vo fiat mene, ktorú príslušný Oprávnený účastník akceptuje.
Bitcoiny prijaté Emitentom ako protihodnota z predaja produktu Oprávneným účastníkom sa prevádzajú na určený bezpečnostný účet ako záruka. To znamená, že
pre každú jednotku produktu v obehu je k dispozícii vopred definované množstvo bitcoinu na zabezpečenie produktu („Oprávnenie na kryptomenu”). V čase vydania
je to 0,001 bitcoinu a jeho hodnota sa neustále znižuje o 2 % ročne, počíta sa na dennej báze z oprávnenia na kryptomenu každej jednotky produktu počas celého
obdobia držby produktu. To znamená, že oprávnenie na kryptomenu na akciu klesá každý deň približne o 0,005479 % (= 1/365 z 2 %). Bitcoiny držané na
podporuBTCE inštitucionálne drží BitGo Trust Company Inc, regulovaný kvalifikovaný depozitár kryptomien v Južnej Dakote, USA („Depozitár”). Emitent vymenoval
spoločnosť APEX Corporate Trustees (UK) Limited („Správca zabezpečenia”) ako správcu zabezpečenia, ktorý bude držiteľom práv na zabezpečenie bitcoinov
uložených v depozitári v mene všetkých súčasných a budúcich majiteľov BTCE.
Ukončenie zo strany investora: Investor môže ako alternatívu k nákupu a predaju produktu kedykoľvek na burze cenných papierov úplne alebo čiastočne ukončiť
produkt (spätné odkúpenie) u Emitenta alebo Autorizovaného účastníka.
Splátka za vykúpenie sa vždy prevádza v bitcoinoch. Požiadavka investora na splatenie zodpovedá oprávneniu na kryptomenu v deň splatenia zníženému o poplatky
za splácanie. Oprávnený účastník alebo Emitent prevedie toto oprávnenie na digitálnu peňaženku určenú Investorom v deň splácania.
Ak nemôže Investor z právnych dôvodov prijímať platby v bitcoinoch, môže Investor ako alternatívu k splácaniu v bitcoinoch požadovať splácanie v amerických
dolároch („USD”). Investor potom dostane sumu peňazí v USD, ktorá sa rovná sume získanej v aukcii za zabezpečujúce bitcoiny.
Povinné vyplatenie zo strany Eminenta: V zmluvných podmienkach produktu sa tiež uvádza, že ak dôjde k určitým udalostiam, môže Emitent produkt splatiť
predčasne v bitcoinoch alebo v prípade, že Investorovi bránia získať bitcoiny právne dôvody, v amerických dolároch. Tieto udalosti sú podrobnejšie vysvetlené v
zmluvných podmienkach produktu. Je pravdepodobné, že akýkoľvek výnos, ktorý Investor získa v prípade takého predčasného splatenia, sa bude líšiť od vyššie
opísaných scenárov a môže byť podstatne nižší ako suma, ktorú Investor investoval pri kúpe. Existuje aj možnosť úplnej straty. Investori ďalej riskujú, že o ukončenie
požiadajú v čase, ktorý je pre nich nepriaznivý, a že budú môcť ukončenú sumu opätovne investovať iba za horších podmienok.
Základné prostriedky

Bitcoin (ďalekopis Bloomberg: XBT CFIX
Curncy)

Mena produktu

Euro

Dátum vydania

5. 6. 2020

Obchodný deň

Deň, keď je otvorená frankfurtská burza.

Oprávnenie na
kryptomenu na jednotku
zabezpečenia

Spočiatku 0,001 bitcoinu, časom znížené
o poplatok 2 % p.a.

Povinné vyplatenie

Emitent má právo na povinné vyplatenie, ak
dôjde k určitým udalostiam, ako je uvedené v
zmluvných podmienkach produktu.

Práva držiteľov dlhopisov

Držitelia BTCE môžu produkt za bitcoiny kedykoľvek vrátiť, alebo ak výplata v bitcoinoch nie je možná z dôvodu platných
regulačných požiadaviek, ekvivalentnou hodnotou je USD (presná suma je stanovená v zmluvných podmienkach produktu).

Zamýšľaný maloobchodný investor
Produkt je určený pre súkromných investorov, ktorí:
§
sú schopní znášať celkovú stratu investovanej sumy;
§
hľadajú špekulatívnu investičnú príležitosť sprevádzanú očakávaním, že základný kapitál časom získa dostatočnú hodnotu na to, aby prevýšil akékoľvek
poplatky;
§
majú iba obmedzené technické možnosti alebo nemajú príslušné technické znalosti, a preto by namiesto investovania priamo do bitcoinu pomocou dlhopisov
na doručiteľa s hodnotou založenou na cene bitcoinu chceli investovať do bitcoinov bez toho, aby museli počas celej doby životnosti produktu držať samotné
bitcoiny;
§
uvedomujú si, že hodnota produktu sa môže často meniť v dôsledku mimoriadne volatilného základu, a vďaka tomu majú dostatok času na aktívne sledovanie
a správu investícií;
§
majú pokročilé vedomosti a/alebo skúsenosti s porovnateľnými finančnými produktmi a rozumejú nákladovej štruktúre produktu vrátane oprávnenia na
kryptomenu, ktoré sa denne znižuje.
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Aké sú riziká a čo by som mohol získať späť?
Ukazovateľ rizika
Ukazovateľ rizika je založený na predpoklade, že produkt držíte
počas odporúčanej doby držby – jeden rok. Ak sa investície
vzdáte skôr, skutočné riziko sa môže výrazne líšiť a môžete získať
späť menej. Možno svoj produkt nebudete schopní predať ľahko
alebo ho budete musieť predať za cenu, ktorá výrazne zníži
sumu, ktorú získate späť.

Ukazovateľ
rizika

Vyššie riziko

Nižšie riziko

Súhrnný ukazovateľ rizika je sprievodcom úrovňou rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt príde o peniaze
z dôvodu pohybu na trhoch alebo preto, že vám Emitent nie je schopný zaplatiť.
Tento produkt sme klasifikovali stupňom 6 zo 7, čo je druhá najvyššia riziková trieda.
Je to hodnotenie potenciálnych strát z budúcej výkonnosti na vysokej úrovni. Za nepriaznivých trhových podmienok je veľmi pravdepodobné, že schopnosť Emitenta
ovplyvní našu platobnú schopnosť. Majte na pamäti menové riziko, pretože zúčtovacia jednotka splatenia môže byť buď v bitcoinoch alebo v USD. Je možné, že
platbu nedostanete v miestnej mene ani v mene, v ktorej chcete byť vyplatení, čo znamená, že váš konečný výnos môže závisieť od výmenného kurzu medzi
týmito dvoma menami alebo účtovnými jednotkami. Vo vyššie uvedenom ukazovateli nie je toto riziko zohľadnené. Vďaka svojej štruktúre podlieha tento produkt
ďalším rizikám, ako napríklad kolísaniu hodnoty a výmenných kurzov medzi dátumom vykonania a dňom, keď sú bitcoiny prijaté, plus strate držaných alebo
doručených bitcoinov. Vo vyššie uvedenom ukazovateli nie je toto riziko zohľadnené. Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou na trhu.
To znamená, že môžete stratiť časť alebo celú investovanú sumu. Ak vám Emitent nedokáže zaplatiť dlžnú sumu, môžete prísť o svoju celkovú investovanú sumu.

Scenáre výkonnosti

Budúcu výkonnosť na trhu nie je možné presne predpovedať. Prezentované scenáre sú iba indikáciou niektorých
možných výsledkov na základe najnovšieho vývoja. Aktuálne výnosy môžu byť nižšie.

Investícia: 10 000 EUR
Scenáre (na základe historických údajov za 5 rokov; 30. 9. 2015 – 30. 9. 2020)

Jeden rok

Záťažový scenár

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos

1 124 EUR
- 88,8 %

Nepriaznivý scenár

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos

7 615 EUR
- 23,9 %

Mierny scenár

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos

19 150 EUR
91,5 %

Priaznivý scenár

Čo by ste mohli dostať po odpočítaní nákladov
Ročný priemerný výnos

47 707 EUR
377,1%

Táto tabuľka ukazuje, koľko by ste mohli získať v budúcom roku podľa rôznych scenárov, ak investujete 10 000 EUR.
Zobrazené scenáre ilustrujú, akú by mohla mať vaša investícia výkonnosť. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov. Predstavené scenáre predstavujú
odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti o tom, ako sa líši hodnota tejto investície, a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v
závislosti od toho, ako funguje trh a ako dlho si investíciu/produkt ponecháte. Záťažový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť pri extrémnych podmienkach na
trhu, a nezohľadňuje situáciu, keď vám nie sme schopní zaplatiť. Zobrazené sumy zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, nemusia však zahŕňať všetky náklady,
ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto sumy nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, čo môže mať vplyv aj na to, koľko dostanete späť.

Čo sa stane, ak spoločnosť ETC Issuance GmbH nebude schopná vás vyplatiť?
Hoci je BTCE produkt zabezpečený bitcoinmi, Investor nesie riziko, že Emitent nemusí byť schopný splniť svoje povinnosti týkajúce sa produktu, napríklad v prípade
platobnej neschopnosti Emitenta. Emitent je účelovo vytvorený subjekt a nemá žiadne vlastné obchodné aktivity. Výsledkom je, že výlučným účelom Emitenta je
vydanie tohto produktu. Napríklad Emitent môže mať prístup iba k bitcoinom uloženým na zabezpečenie BTCE ako prostriedok na splnenie všetkých požiadaviek na
emisiu alebo platbu týkajúcich sa produktu. Tento produkt vám udeľuje právo na vložený bitcoin alebo na bezpečnostné práva, ktoré vlastní Správca zabezpečenia
prostredníctvom depozitného účtu a prostredníctvom účtu cenných papierov Emitenta. Výskyt rôznych scenárov, pokiaľ ide o tieto bitcoiny, a nároky na práva
zabezpečenia môžu mať vplyv na schopnosť Emitenta splniť si svoje povinnosti dané zmluvnými podmienkami produktu. Hoci sa Emitent zaviaže vložiť dostatočné
množstvo bitcoinov do spoločnosti BitGo Trust Company na krytie všetkých nárokov BTCE, existuje riziko, že bitcoiny vložené Emitentom na zaistenie BTCE nebudú
postačovať na splnenie vašej žiadosti o vyplatenie alebo nárokov na platbu. Existuje možnosť celkovej straty investovaného kapitálu. Nie je potrebné platiť ďalšie
príspevky. Produkt nie je vkladom a nepodlieha ochrane vkladov.

Aké sú náklady?
Náklady v priebehu času
Zníženie výnosu (RIY) ukazuje, aký dopad budú mať celkové náklady, ktoré zaplatíte, na návratnosť investícií, ktorú môžete získať. Celkové náklady zohľadňujú
jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady.
Tu uvedené sumy sú kumulatívne náklady na samotný produkt za odporúčané obdobie držby. Zahŕňajú potenciálne pokuty za predčasný odchod. Čísla predpokladajú,
že investujete 10 000 EUR. Čísla sú iba odhadmi a môžu sa v budúcnosti meniť.

Investícia: 10 000 EUR
Celkové náklady (EUR)
Zníženie výnosu (RIY) ročne

Ak uplatníte nárok na vyplatenie po jednom roku (odporúčaná doba držby)
390,81*
3,00 %
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Osoba, ktorá vám predáva alebo radí s ohľadom na tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Ak k tomu dôjde, táto osoba vám poskytne informácie o
týchto nákladoch a ukáže vám, aký vplyv budú mať všetky náklady na vašu investíciu v priebehu času.
*

Ak sa držiteľ dlhopisu rozhodne dlhopis ukončiť namiesto jeho predaja na burze cenných papierov alebo na trhu OTC, bude možno musieť vopred zaplatiť
poplatok za spätné odkúpenie vo výške 50 EUR (v určitých situáciách sa ho Emitent vzdáva) plus poplatok za výkon 1 %.

Zloženie nákladov
V tabuľke nižšie je zobrazený:
vplyv rôznych druhov nákladov na návratnosť investícií, ktorú môžete získať na konci odporúčaného obdobia držby;
význam rôznych nákladových kategórií.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na ročné výnosy
Jednorazové náklady

Priebežné náklady

Vstupné náklady

0,50 %

Dopad nákladov je už zahrnutý v cene*

Výstupné náklady

0,50 %

Dopad nákladov vzniknutých pri ukončení investície**

Transakčné náklady portfólia

0,00 %

Dopad nákladov, ktoré nám vzniknú pri nákupe a predaji základných investícií do produktu

Ďalšie priebežné náklady

2,00 %

Dopad nákladov, ktoré každoročne odpočítavame za správu investícií

V deň aktualizácie tohto dokumentu s kľúčovými informáciami si Emitent neúčtoval žiadne jednorazové náklady.
Osoba, ktorá vám predáva alebo radí s ohľadom na tento produkt, vám môže účtovať ďalšie náklady. Ak k tomu dôjde, táto osoba vám poskytne informácie o
týchto nákladoch a ukáže vám, aký vplyv budú mať všetky náklady na vašu investíciu v priebehu času.

*

Neplatí to pre investorov na sekundárnom trhu. Investori na sekundárnom trhu obchodujú priamo so zúčastneným maklérom alebo prostredníctvom burzy

cenných papierov a platia poplatky účtované ich maklérom. Obchodné marže sú verejne dostupné na burzách, na ktorých je produkt kótovaný, alebo si ich
môžete vyžiadať od maklérov. Informácie o skutočných nákladoch vám môže poskytnúť váš sprostredkovateľ, finančný poradca alebo obchodná spoločnosť.
** Neplatí to pre investorov na sekundárnom trhu. Ak sa Investor rozhodne produkt ukončiť namiesto jeho predaja na burze cenných papierov alebo na trhu
OTC, bude možno musieť vopred zaplatiť poplatok za spätné odkúpenie vo výške 50 EUR (v určitých situáciách sa ho Emitent vzdáva) plus poplatok za výkon
1 %. Investori na sekundárnom trhu obchodujú priamo so zúčastneným maklérom alebo prostredníctvom burzy cenných papierov a platia poplatky účtované
ich maklérom. Obchodné marže sú verejne dostupné na burzách, na ktorých je produkt kótovaný, alebo si ich môžete vyžiadať od maklérov. Informácie o
skutočných nákladoch vám môže poskytnúť váš sprostredkovateľ, finančný poradca alebo obchodná spoločnosť.

Ako dlho by som mal produkt držať a môžem svoje peniaze vybrať skôr?
Odporúčaná doba držby: Najviac jeden rok.
Odporúčame mať produkt v držbe krátkodobo, to znamená najviac jeden rok. Pretože sú však bitcoiny veľmi volatilné, mali by Investori neustále monitorovať
hodnotu produktu, pretože k častým a náhlym zmenám ich hodnoty môže dôjsť náhle.
Investori môžu produkt predávať na regulovanom trhu, na ktorom je uvedený. Produkt môžete predať vo voľnom predaji podaním žiadosti o vyplatenie
oprávnenému účastníkovi alebo priamo Emitentovi tak, že mu produkt odovzdáte. Musíte zodpovedajúcim spôsobom podať inštrukcie svojej depozitnej banke
zodpovednej za vykonanie príkazu pre konkrétny produkt. Po vykonaní získate 0,001 bitcoinu mínus 2 % p.a. administratívny poplatok (počítaný od dátumu vydania
BTCE), ako je popísané vyššie v časti „O aký typ produktu ide?“.
Záznam na burze
Najmenšia
obchodovateľná
jednotka

Frankfurtská burza – regulovaný trh (XETRA);
SIX Swiss Exchange; a potenciálne ďalšie burzy
cenných papierov

Posledný obchodný deň
na burze

Jeden burzový obchodný deň pred dátumom
predčasného vyplatenia, ak Emitent odkúpi investíciu

Jeden kus produktu

Záznam

Záznam na jednotku

Vo výnimočných situáciách na trhu alebo v prípade technických problémov môže byť dočasne náročné alebo nemožné produkt kúpiť alebo predať.

Ako sa môžem sťažovať?
Sťažnosti na osobu/subjekt, ktorý vám poradil alebo predal produkt, môžete podať priamo u príslušnej osoby. Sťažnosti týkajúce sa produktu alebo správania
emitenta tohto produktu možno zaslať písomne na adresu ETC Issuance GmbH, Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Nemecko alebo e-mailom na
adresu complaints@etc-group.com. Sťažnosť by mala obsahovať názov produktu, ISIN a dôvod sťažnosti.

Ďalšie relevantné informácie
Aktualizované a ďalšie dokumenty týkajúce sa produktu, najmä prospekt a akékoľvek doplnky, sú zverejnené na webovej lokalite https://btc-etc.com/resources/ v
súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Odporúčame vám prečítať si tieto dokumenty. Nájdete v nich ďalšie informácie, najmä o štruktúre produktu a rizikách
spojených s investovaním do produktu.
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