Faktablad med basfakta för
investerare

ETC Issuance GmbH

Syfte
Det här faktabladet ger grundläggande information om den här investeringsprodukten. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig
att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt
Produktens namn
Produktnummer
PRIIP-produktutvecklare
Telefonnummer
Myndighet som är behörig i fråga om
produktutvecklaren
Faktablad med basfakta för
investerare skapat:
Faktablad med basfakta för
investerare senast uppdaterat:

BTCetc – Bitcoin Exchange Traded Crypto (”BTCE”)
ISIN: DE000A27Z304
ETC Issuance GmbH (”emittenten”) (https://etc-group.com
+49 (0) 69 8088 3728
I samband med detta faktablad med basfakta för investerare, den tyska federala finansinspektionen (BaFin)
5 juni 2020
26 juli 2021, tid: kl. 8.00

Obs! Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vilken typ av produkt är det?
Typ
BTCEs är enligt tysk lag innehavarskuldebrev säkerställda med bitcoins som satts in hos ett förvaringsinstitut. Produkten har inte en fast förfallodag.

Mål
Investerare som vill investera i kryptovalutan bitcoin (”Bitcoin”), enligt vad som anges i fältet om ”underliggande” i tabellen nedan, som en del av sin
investeringsstrategi kan köpa den här produkten , vars värde baseras på bitcoin-kursen på sekundärmarknaden eller från en ”auktoriserad deltagare”. På
sekundärmarknaden köps produkten i fiatvaluta. Om produkten köps via en auktoriserad deltagare kan betalning ske antingen i bitcoins, i en annan kryptovaluta
eller i en sådan fiatvaluta som respektive auktoriserad deltagare godtar.
Emittenten överför bitcoins, som tagits emot som ersättning för försäljningen av produkten, till de auktoriserade deltagarna till ett särskilt värdepapperskonto som
säkerhet. Detta innebär att för varje andel av produkten i cirkulation finns ett fördefinierat bitcoin-belopp tillgängligt för att säkra produkten (”anspråk på
kryptovaluta”). Vid tidpunkten för emissionen motsvarar detta 0,001 bitcoins och minskar kontinuerligt i värde med 2 % per år, vilket beräknas dagligen grundat på
anspråket på kryptovaluta för varje andel av produkten under produktens hela innehavsperiod. Detta innebär att anspråket på k ryptovaluta per andel minskar med
0,005479 % varje dag (= 1/365 av 2 %). Bitcoins som innehas som säkerhet för BTCE förvaras av BitGo Trust Company Inc, en reglerad kvalificerad förvarare av
kryptovaluta i South Dakota i USA (”förvaringsinstitutet”). Emittenten har utsett APEX Corporate Trustees (UK) Limited (”säkerhetsförvaltaren”) som
säkerhetsförvaltare för att inneha värdepappersrättigheterna för bitcoins som sätts in hos förvaringsinstitutet på uppdrag fö r alla befintliga och framtida BTCEinnehavare.
Uppsägning från investeraren: En investerare kan sälja produkten när som helst på börsen. Alternativt en investerare kan när som helst begära hel eller delvis
inlösen av emittenten eller en auktoriserad deltagare. Återbetalningen sker alltid i bitcoins. Investerarens anspråk på återbetalning motsvarar anspråket på
kryptovalutan på återbetalningsdatumet med avdrag för återbetalningsavgifter. På återbetalningsdagen överför en auktoriserad deltagare eller emittenten detta
anspråk till den plånboksfil som investeraren har angett.
Om en investerare av rättsliga skäl inte kan ta emot betalningar i bitcoins kan investeraren begära återbetalning i US-dollar (”USD”) som ett alternativ till
återbetalning i bitcoins. Investeraren får sedan en summa pengar i USD som motsvarar den summa som erhållits i en auktion för de bitcoins som ställts ut som
säkerhet.
Tvångsåterbetalning från emittenten: Av produktens villkor framgår det att om vissa händelser inträffar kan emittenten även återbetala produkten i förtid i bitcoins
eller, om en investerare av rättsliga skäl inte kan ta emot bitcoins, i USD. Dessa händelser förklaras mer ingående i produktens villkor. Det finns en sannolikhet att
avkastningen som investeraren erhåller i händelse av en sådan förtida återbetalning skiljer sig från de scenarier som beskrivs ovan, och kan vara väsentligt mindre
än det belopp som ursprungligen investerades. Total förlust är också möjlig. Dessutom löper investerarna risken att inlösen k rävs vid en för dem ofördelaktig
tidpunkt, och att de endast kommer kunna återinvestera inlösensbeloppet med sämre villkor.
Underliggande

Produktvaluta

Euro

Emissionsdag

Bitcoin (Bloomberg kortnamn: XBT CFIX
valuta)
2020-06-05

Handelsdag

Alla dagar då Frankfurtbörsen är öppen.

Anspråk på kryptovaluta
per värdepappersandel

Initialt 0,001 bitcoins som minskar med
tiden med en avgift på 2 % per år.

Tvångsinlösen

Emittenten har rätt till tvångsinlösen om vissa
händelser inträffar, enligt vad som framgår av
produktens villkor.

Obligationsinnehavarnas
rättigheter

BTCE-innehavare kan när som helst återlämna produkten mot bitcoins eller, om betalning med bitcoins inte är möjlig på grund
av tillämpliga regler från tillsynsmyndigheter, motsvarande värde i USD (den exakta summan är fastställd i produktens villkor).

Målgrupp bland icke-professionella investerare
Produkten är avsedd för privata investerare som:
kan bära en fullständig förlust av investeringsbeloppet,
är ute efter en spekulativ investeringsmöjlighet och förväntar sig att den underliggande tillgången kommer öka mer i värde än avgifterna,
har endast begränsad teknisk kapacitet eller saknar relevant teknisk expertis och vill därför, istället för att investera direkt i bitcoin, investera med hjälp av
innehavarskuldebrev med ett värde baserat på bitcoin-kursen, utan att själv behöva inneha bitcoin under produktens livslängd,
inser att produktens värde kan ändras ofta på grund av den extremt volatila underliggande tillgången och har därför tillräckligt med tid för att aktivt övervaka
och hantera tillgången,
har avancerad kunskap och/eller erfarenhet av jämförbara finansiella produkter och förstår produktens kostnadsstruktur, inklusive anspråket på kryptovaluta
som minskar dagligen.
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

Riskindikator

Riskindikatorn grundar sig på antagandet att du innehar
produkten under den rekommenderade perioden på fem år. Om
du avyttrar investeringen tidigare kan den faktiska risken skilja
sig avsevärt och du kan erhålla lägre avkastning. Du kanske inte
kan sälja din produkt, eller så kan du behöva sälja den till ett pris
som avsevärt minskar det belopp du får tillbaka.

Högre risk

Lägre risk

Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer
förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att emittenten inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 6 av 7, vilket är den näst högsta riskklassen.
Potentiella förluster kopplade till framtida avkastning bedöms ligga på en hög nivå. Under ofördelaktiga marknadsförhållanden är det mycket troligt att emittentens
möjligheter att betala dig försämras. Notera att det finns en valutarisk eftersom återbetalningen kan ske antingen i Bitcoin eller USD. Du kanske inte får
betalningar i din lokala valuta eller den valuta som du vill bli återbetald med, vilket innebär att din slutliga avkastning kan bero på växelkursen mellan de två
valutorna eller beräkningsenheterna. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan. På grund av sin struktur kan produkten utsättas för andra risker, till
exempel variationer i värde och växelkurs mellan datumet för utförandet och det datum då bitcoins tas emot, samt förlust av bitcoins som innehas eller levereras.
Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan. Denna produkt omfattar inte något skydd mot den framtida marknadsutveckl ingen. Det innebär att du kan
förlora en del av eller hela din investering. Om emittenten inte kan betala det belopp den är skyldig dig, kan du förlora det totala investeringsbeloppet.
Det går inte att exakt förutsäga framtida marknadsresultat. De scenarier som visas är bara en indikation på några av
de möjliga resultaten baserat på den senaste utvecklingen. Faktisk avkastning kan vara lägre.

Avkastningsscenarier

Investering: 10 000 EURO
Scenarier (baserade på historiska data om fem år, 14/05/2016 till 15/05/2021)

Ett år

Tre år

Fem år (rekommenderad
innehavsperiod)

Vad du kan erhålla efter avdrag för kostnader
Årlig genomsnittlig avkastning
Vad du kan erhålla efter avdrag för kostnader
Årlig genomsnittlig avkastning

EUR 789
-92,1%

EUR 76
-80.3%

EUR 11
-74,5%

EUR 6,407
-35,9%

Neutralt scenario

Vad du kan erhålla efter avdrag för kostnader
Årlig genomsnittlig avkastning

EUR 18,219
82,2%

Positivt scenario

Vad du kan erhålla efter avdrag för kostnader
Årlig genomsnittlig avkastning

EUR 51,489
419,9%

EUR 9,079
-3.2%
EUR 50,683
71,8%
EUR 281,646
204,3%

EUR 15,539
9,2%
EUR 138,702
69,2%
EUR 1,232,381
161,9%

Pressat scenario
Negativt scenario

Tabellen visar hur mycket du kan erhålla närmaste åren i olika scenarier om du investerar 10 000 euro.
Scenarierna visar möjliga resultat för din investering. Du kan jämföra dem med scenarier för andra produkter. De scenarier som presenteras är en bedömning av
framtida resultat baserat på historiska fakta om hur värdet på denna investering varierar, och är inte en exakt indikator. Vad du får kommer variera beroende på
hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller investeringen/produkten. Det pressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema
marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig. I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men
eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur
mycket du får tillbaka.

Vad händer om ETC Issuance GmbH inte kan göra några utbetalningar?
Även om BTCE är en produkt som är säkrad med bitcoins, bär investeraren risken att emittenten kanske inte kan uppfylla sina förpliktelser i förhållande till produkten,
till exempel i händelse av att emittenten hamnar på obestånd. Emittenten är ett specialföretag utan egna affärsaktiviteter. Det innebär att emittentens uteslutande
syfte är att emittera den här produkten. Till exempel är det möjligt att emittentens enda sätt att uppfylla alla emissioner eller betalningsanspråk berörande
produkten är de bitcoins som sätts in som säkerhet för BTCE. Den här produkten ger dig rätt till de insatta bitcoins eller ti ll de värdepappersrättigheter som innehas
av säkerhetsförvaltaren via förvaringskontot och via emittentens värdepapperskonto. Förekomsten av olika scenarier med avseende på dessa bitcoins och anspråk
på värdepappersrättigheterna kan påverka emittentens möjligheter att uppfylla sina förpliktelser enligt produktens villkor. Även om emittenten åtar sig att ha en
tillräcklig mängd bitcoin insatt hos BitGo Trust Company för att uppfylla alla anspråk som uppkommer genom BTCE, finns det en risk för att bitcoin som sätts in av
emittenten som underliggande säkerhet till BTCE inte kommer vara tillräckligt för att uppfylla din begäran om inlösen eller betalning. Det är möjligt att du förlorar
hela ditt investerade kapital. Det finns ingen skyldighet att betala ytterligare belopp. Produkten är inte en insättning och omfattas inte av insättningsskydd.

Vilka är kostnaderna?
Kostnader över tid
Avkastningsminskningen (RIY) visar vilken inverkan den totalkostnad du betalar kommer ha på den investeringsavkastning du kan få. I totalkostnaden ingår
engångskostnader, årliga avgifter och tillkommande kostnader.
De belopp som anges här är de ackumulerade kostnaderna för själva produkten under den rekommenderade innehavsperioden. De omfattar potentiella
straffavgifter för tidig inlösen. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 euro. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Investering: 10 000 EURO
Totala kostnader (EUR)
Minskning av avkastningen (RIY) per år

Om du löser in efter ett
år
371,81*
2,00 %
2

If you cash in after tre years

Om du löser in efter fem år

3,166.80*
2.00%

14,742.91*
2.00%

(rekommenderad innehavsperiod)
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Den person som säljer eller lämnar råd till dig om denna produkt kan ta ut andra kostnader. I sådana fall kommer han eller hon att informera dig om kostnaderna
och visa effekten av alla kostnader på din investering över tid.
*

Om en obligationsinnehavare beslutar sig för att lösa in obligationen istället för att sälja den på börsen eller på OTC-marknaden kan de behöva betala en avgift
för förtida inlösen på 50 EUR (tas inte ut av emittenten i vissa situationer) plus en inlösningsavgift på 1 %.

Kostnadssammansättning
Tabellen nedan visar:
Hur de olika kostnadstyperna påverkar avkastningen på investeringen som du kan få i slutet av den rekommenderade innehavsperi oden.
Betydelsen av de olika kostnadskategorierna.

Denna tabell visar effekten på årlig avkastning
Teckningskostnader

0,20 %

Påverkan på kostnaderna som redan ingår i priset *

Inlösenkostnader

0,20 %

Påverkan på kostnaderna som uppstår när du löser in din investering **

Portföljtransaktionskostnader

0,00 %

Effekten av de kostnader som vi ådrar oss vid köp och försäljning av produktens
underliggande investeringar

Övriga löpande kostnader

2,00 %

Inverkan från de kostnader vi debiterar årligen för investeringsförvaltning

Engångskostnader

Löpande kostnader

På datumet för uppdateringen av det här faktabladet med basfakta för investerare har emittenten inte debiterat några engångskostnader.
Den person som säljer eller lämnar råd till dig om denna produkt kan ta ut andra kostnader. I sådana fall kommer han eller hon att informera dig om kostnaderna
och visa effekten av alla kostnader på din investering över tid.

*

Investerare på sekundärmarknaden handlar direkt med en mäklare eller via en aktiebörs och betalar de avgifter som mäklaren debiterar. Handelsspreadar finns
tillgängliga för allmänheten på börser där produkten är noterad eller kan erhållas från börsmäklare. Din mäklare, ekonomiska rådgivare eller distributör har
mer information om faktiska avgifter. Kostnaderna som visas ovan är uppskattningar av sådana kostnader.
** Om en investerare beslutar sig för att lösa in produkten istället för att sälja den på börsen eller på OTC-marknaden kan de behöva betala en avgift för förtida
inlösen på 50 EUR (tas inte ut av emittenten i vissa situationer) plus en inlösningsavgift på 1 %. Investerare på sekundärmarknaden handlar direkt med en
mäklare eller via en aktiebörs och betalar de avgifter som mäklaren debiterar. Handelsspreadar finns tillgängliga för allmänheten på börser där produkten är
noterad eller kan erhållas från börsmäklare. Din mäklare, ekonomiska rådgivare eller distributör har mer information om fakti ska avgifter.

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut mina pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: Upp till fem år.
Vi rekommenderar att du innehar produkten upp till fem år. Eftersom bitcoin är mycket volatila bör investerare dock löpande följa produktens värde, eftersom
plötsliga värdeförändringar kan vara frekventa och plötsliga.
Investerare kan sälja produkten på den reglerade marknad där den är noterad. Du kan sälja produkten på OTC-marknaden genom att skicka in en begäran om inlösen
till en auktoriserad deltagare eller direkt till emittenten och överlåta produkten till dem. Du måste även informera ditt förvaringsinstitut om att ordern ska utföras.
Efter utförandet erhåller du 0,001 bitcoins minus 2 % per år i administrationsavgift (beräknat från datumet för emissionen av BTCE), minus inlösenavgifter enligt
beskrivningen ovan under ”Vilken typ av produkt är det?”.
Frankfurtbörsen – reglerad marknad (XETRA);
Sista handelsdag på
En börshandelsdag innan förtida inlösendag i händelse
Börsnotering
SIX Swiss Exchange; och ytterligare börser då
börsen
av att emittenten löser in investeringen
och då
Minsta
Notering per andel
handelsvolym
En andel av produkten
Börsnotering
I exceptionella marknadssituationer eller vid tekniska problem kan det vara tillfälligt svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten.

Hur kan jag klaga?
Klagomål på den person/enhet som gav dig råd om eller sålde produkten till dig kan inlämnas direkt till berörd person. Klagomål rörande produkten eller uppförandet
från denna produkts emittent kan skickas skriftligen till emittenten via post till ETC Issance GmbH, Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Tyskland eller
via e-post till complaints@etc-group.com. Klagomål ska innehålla produktens namn, ISIN-kod och orsaken till klagomålet.

Övrig relevant information
Uppdaterade och ytterligare dokument som rör produkten, särskilt prospektet och eventuella bilagor, publiceras på webbplatsen https://etc-group.com i enlighet
med gällande lagstadgade bestämmelser. Vi rekommenderar att du läser dessa dokument för mer information, särskilt om produktens struktur och de risker som
är förknippade med att investera i produkten.
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