AVAINTIETOASIAKIRJA
Tarkoitus

Translated from English by LingvoHouse - ISO certified and Member of the ITI

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään
kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja
tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.
Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

Tuote
Nimi

BITCOIN XBT – BITCOIN TRACKER EURO (EUR) & BITCOIN XBT – BITCOIN TRACKER ONE (SEK)

Kehittäjä

XBT Provider AB (publ)

Toimivaltainen viranomainen

Ei sovellu

Tunnus

ISIN: SE0007525332 / SE0007126024 WKN A2CBL5 / A18KCN

Verkkosivusto

WWW.XBTPROVIDER.COM

Asiakirjan luontipäivä

1. helmikuuta 2019

Mikä tämä tuote on?
Tyyppi

Tuote on strukturoitu sijoitus indeksisertifikaatin muodossa Ruotsin lain mukaan, ja sillä tehdään kauppaa ensisijaisena markkinapaikkana
Nasdaq First North NDXS (MTF).

Tavoitteet

Investointituote on erityinen pörssilistattu sertifikaattituote, mikä tarkoittaa, että se eroaa muista sijoitustuotteista. Tuotteen tavoitteena on
tuottaa päivätuotto, joka on likimain verrannollinen (digitaalisen omaisuuden) Bitcoinin (BTC) hinnan tuottoon kolmessa (3) eninten
vaihdetussa indeksimme käytettävissä olevassa digitaalisessa pörssissä ennen tilinhoitomaksuja ja kuluja. Tämä tarkoittaa, että kun Bitcoinin
hinta nousee 1 % kohdemarkkinoilla, tuotteen hinnan tulee nousta likimain samalla prosenttiosuudella. Indeksin luo XBT Provider AB
(liikkeellelaskija).
Tuotteen pääoma säilytetään pääasiassa fyysisinä Bitcoineina ja voidaan säilyttää mahdollisesti muina johdannaissopimuksina. Tuote ei jaa
osinkoja. Sijoittajat voivat ostaa ja myydä osuuksia pörssissä, niin kutsutuilla jälkimarkkinoilla, Ruotsissa toimivien pörssien tavanomaisena
kaupankäyntiaikana.
Poikkeustapauksissa ja liikkeellelaskijan harkinnan mukaan sijoittajalle voi olla mahdollista luoda ja lunastaa osuuksia suoraan rahastoyhtiöltä
ensimarkkinoilla.
Tuotteen kehittäjän maksuvelvoitteet takaa CoinShares (Jersey) Limited (takaaja), Jerseyn rahoituspalvelukomission (JFSC) sääntelemä yritys.

Kohteena oleva yksityissijoittaja

Tämä tuote on tarkoitettu seuraavanlaisille sijoittajille:
•
•
•
•
•

He ymmärtävät, että sijoittamalla tähän tuotteeseen he voivat menettää osan tai koko sijoituksensa.
He odottavat, että kohde-etuuden (määritettynä: Bitcoin (BTC), hinnoiteltu US-dollareina) hinta nousee arvossa tuotteen
sijoitusaikana.
He ovat spekulatiivisia sijoittajia ja hyväksyvät riskin, että he voivat hävitä osan tai koko sijoituksensa pörssissä suuremman
tuottomahdollisuuden toivossa.
He ymmärtävät, että jos kohde-etuuden volatiliteetti on hyvin korkea, tuotteen arvo muuttuu usein ja sen vuoksi heillä on oltava
riittävästi aikaa sijoituksensa aktiiviseen valvontaan ja hallintaan.
Heillä on kokemusta tämän tuotteen hankinnasta, ja he ymmärtävät, että tämä tuote on hinnoiteltu ottaen huomioon tuotemaksu,
joka nousee päivittäin ja sen vuoksi vähentää sijoituksen tuottavuutta sen mukaan, mitä pidempi on sijoitusaika.

Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?
Riski-indikaattori
Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin
tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa
markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan
sijoittajalle.

Riski-indikaattori olettaa, että sijoittaja pitää tuotteen suositellun sijoitusajan. Todellinen riski voi vaihdella merkittävästi, jos sijoittaja
eräännyttää sijoituksen aikaisessa vaiheessa ja voi saada tuottoa vähemmän. Sijoittaja ei ehkä voi myydä tuotetta helposti tai se on ehkä
myytävä hintaan, joka vaikuttaa merkittävästi siitä saatavaan tuottoon.
Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 7, joka on korkein riskiluokka. Tällä luokituksella mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan
erittäin korkealle tasolle markkinatapahtumien vuoksi tuotteen sijoitusaikana. Heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti
liikkeellelaskijan kykyyn maksaa sijoittajalle. Sijoittaja saa maksuja toisessa valuutassa, joka saattaa poiketa sijoittajan omasta valuutasta. Tässä
tapauksessa on otettava huomioon valuuttariski. Lopullinen tuotto riippuu näiden kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei
oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa. Tähän tuotteeseen ei sisälly mitään turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, joten
sijoittaja voi menettää osan tai koko sijoittamasi summan. Jos liikkeellelaskija ja takaaja eivät pysty maksamaan sijoittajalle saamisia, tämä
saattaa menettää kokonaan jo maksamansa summan.
Tuote investoi digitaaliseen omaisuuteen, Bitcoiniin (kuten tarjousesitteessä on määritetty), jolla käydään kauppaa eri digitaalisissa pörsseissä
ja jota kuvataan yleensä korkealla riskillä, mutta joka mahdollistaa myös suuret tuotot. Koska tuote sijoittaa yhteen volatiliteetiltaan suureen
digitaaliseen omaisuuteen, tuotteella on suurempi riski kuin sellaisilla tuotteilla, jotka sijoitetaan digitaalisten omaisuuksien koriin käyttämällä
investoinnin diversifikaatiomenetelmää.
Indikaattori kuvaa pääasiassa tuotteen arvon nousua ja laskua. Tuotteella voidaan odottaa olevan suuria kurssivaihteluja sen perustana olevan
omaisuuserän luonteen vuoksi.

Luottoriski

Sijoittajat altistuvat luottoriskille, joka liittyy liikkeellelaskijaan. Liikkeellelaskijan taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat monet tekijät; sen
vuoksi sijoittajan kyky saada maksuja ehtojen mukaan riippuu liikkeellelaskijan kyvystä täyttää maksuvelvoitteensa. Heikot markkinaolosuhteet
vaikuttavat todennäköisesti liikkeellelaskijan kykyyn maksaa sijoittajalle. Tätä riskiä ei oteta huomioon edellä esitetyssä indikaattorissa.

Vastapuolen riski

Yksityissijoittaja voi menettää koko sijoituksensa siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että liikkeellelaskija tulee maksukyvyttömäksi.
Kuitenkin tuotteen takaa takaajan myöntämä takuu, jos liikkeellelaskija ja takaaja eivät pysty maksamaan sijoittajalle hänen saamisiaan,
sijoittaja voi menettää kokonaan jo maksamansa summan.
Todellinen riski voi olla merkittävä, jos sijoittaja lunastaa aikaisessa vaiheessa ja voi saada tuottoa vähemmän. Tuotteeseen katsotaan liittyvän
valuuttariski. Lisätietoja riskistä löytyy perustarjousesitteestä.
Muita tuotteen riskejä ovat:
•
•

Kyseinen perustana oleva omaisuuserä (määritettynä: Bitcoin (BTC), hinnoiteltu US-dollareina) ei ehkä tuota hyvin tai odotetulla
tavalla. Aikaisemmat tuotot eivät ohjaa tulevaa tuottoa.
Sijoittaja ei ehkä pysty myymään tuotetta haluamaansa aikaan tai jos hän voi myydä sen, hän ei saa toivottua hintaa.

Tuottonäkymät

Taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin
prosentuaalisesti yhdessä vuodessa, kun oletuksena on 10 000 euron
tai 10 000 Ruotsin kruunun sijoitus. Esitetyt näkymät kuvaavat sitä,
miten sijoitus voi tuottaa. Taulukossa esitettyjä keskimääräisiä
tuottoja ei ole vuotuistettu, mikä tarkoittaa, että ne ovat
verrattavissa
muissa
avaintietoasiakirjoissa
esitettyihin
keskimääräisiin tuottoihin. Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa
koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin näyttöihin tämän
sijoituksen arvon vaihtelusta, eivätkä ne ole tarkka indikaattori.
Sijoittajan saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja
sijoitusajan mukaan. Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto
voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, eikä siinä oteta
huomioon tilanteita, joissa kehittäjä ei pysty 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 verotilannetta, joka saattaa
myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Perustuu 10 000 ((EUR -tai- SEK) periaatteeseen

Stressinäkymä

Epäsuotuisa
näkymä

Kohtuullinen
näkymä

Suotuisa
näkymä

1 vuosi
EUR

1 vuosi
SEK

Keskimääräiset tuotot

-100 %

-100 %

Mitä voit ehkä saada takaisin
ennen kuluja

42

38

Keskimääräiset tuotot

-15 %

-14 %

Mitä voit ehkä saada takaisin
ennen kuluja

8 518

8 588

Keskimääräiset tuotot

95 %

97 %

Mitä voit ehkä saada takaisin
ennen kuluja

19 498

19 728

Keskimääräiset tuotot

344 %

351 %

Mitä voit ehkä saada takaisin
ennen kuluja

44 420

45 119

Mitä tapahtuu, jos tuotteen kehittäjä on maksukyvytön?
Sijoittajansuoja tai takuujärjestelmä ei kata tätä tuotetta. Liikkeellelaskijan maksuvelvoitteet takaa takaaja. Tämä tarkoittaa, että jos
liikkeellelaskija tulee maksukyvyttömäksi ja myös takaaja tulee maksukyvyttömäksi tai nämä eivät muuten suorita täyttä maksua takuun
mukaan, sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa.

Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?
Ajan myötä kertyvät kulut

Tuoton supistuminen (Reduction in Yield (RIY) osoittaa sen, miten sijoittajan maksamat kokonaiskulut vaikuttavat sijoituksesta saatavaan
tuottoon. Kokonaiskuluihin kuuluvat kertaluonteiset kulut, toistuvat kulut ja välilliset kulut. Tässä esitetyt määrät ovat kumulatiivisia kuluja itse
tuotteelle suositellun sijoitusajan kuluessa. Näihin kuuluvat mahdolliset irtautumissakkomaksut varhaisen irtautumisen vuoksi. Henkilö, joka
myy sinulle tätä tuotetta ja antaa neuvoja siitä, saattaa laskuttaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, tämä henkilö antaa tietoja näistä kuluista ja
osoittaa kaikkien kulujen vaikutuksen sijoitukseen ajan kuluessa. Luvut perustuvat oletukseen, että sijoittaja sijoittaa 10 000 euroa. Luvut ovat
arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa.
Sijoitus €10 000

Jos sijoittaja eräännyttää suositellun sijoitusajan jälkeen (1 v):

Kokonaiskulut

250 €

Vaikutus tuottoon (RIY) vuodessa

2,5 %

Kulujen rakenne

Alla olevassa taulukossa esitetään:
•
•

Erityyppisten kulujen vaikutus tuottoon, jota sijoituksesta voi saada, jokaisen suositellun sijoitusajan lopussa.
Mitä eri kuluryhmät tarkoittavat.

Tämä taulukko osoittaa vaikutuksen tuottoon vuotta kohden
0%
Sijoitukseen osallistumisesta maksettujen kulujen vaikutus
Kertaluonteiset Osallistumiskulut
kulut
Irtautumiskulut
0%
Sijoituksen erääntyessä irtautumisesta aiheutuvien kulujen vaikutus
Kulujen vaikutus, joita syntyy, kun ostamme ja myymme tuotteen perustana
Salkkutapahtumakulut
0%
olevan sijoituksia
Jatkuvat kulut
Muut jatkuvat kulut
2,5 %
Kulun vaikutus, joita veloitamme vuosittain sijoituksesi hallinnasta
Sijoitus on suunniteltu seuraamaan Bitcoinin hintaa ilman keskimääräistä
Tulosperusteiset palkkiot
0%
parempaa tuottoa; siten tuottosidonnaisia maksuja ei ole.
Satunnaiskulut
Voitonjako-osuudet
0%
Ei sovellu

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?
Tuote on sijoitettava lyhyeksi aikaa - suositeltu jakso on yksi vuosi. Koska kuitenkin Bitcoinin volatiliteetti on hyvin korkea, sijoittajien on
seurattava tuotteen arvoa jatkuvasti, koska äkillisiä arvon muutoksia tapahtuu usein ja jyrkästi.
Aikainen irtisanominen: Liikkeellelaskija voi irtisanoa tämän tuotteen käyttämällä harkinnanvaraista oikeutta tuotteen aikaiseen
irtisanomiseen. Tuotteen sijoittajat voivat myös käyttää oikeutta tuotteen aikaiseen irtisanomiseen. Sijoittajat voivat myydä tuotteen
pörsseissä.

Kuinka sijoittaja voi valittaa?
Kaikki valitukset tuotteen myynnistä on tehtävä välittäjälle tai jälleenmyyjälle. Valitukset tämän tuotteen muista näkökohdista voi tehdä
liikkeellelaskijalle sähköpostitse: info@xbtprovider.com. Valituksen tekeminen ei rajoita sijoittajan oikeutta oikeustoimiin.

Muut olennaiset tiedot
Tätä asiakirjaa päivitetään aika ajoin. Viimeisin avaintietoasiakirja (KID) on saatavana maksutta osoitteesta www.XBTProvider.com.
Tarjousesite (perustarjousesitettä voidaan täydentää aika ajoin ja lisätä lopulliset ehdot) sisältää tärkeitä ja lakimääräisiä tietoja tuotteesta, sen
riskeistä, sen liikkeellelaskijasta ja sen takaajasta. Se on saatavana maksutta osoitteessa www.XBTProvider.com. Tämän avaintietoasiakirjan
(KID) tiedot eivät ole suositus ostaa tai myydä tuotetta, eikä se korvaa sijoittajan rahoituslaitoksen tai sijoitusneuvojan henkilökohtaista
neuvontaa. Avaintietoasiakirja (KID) on ennen sopimusta käytettävä asiakirja, jossa on tuotteen tärkeimmät tiedot (ominaisuudet, riskit, kulut
jne.).

