FAKTABLAD
Syfte
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. 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.
Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Produkt
Produktnamn

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

Manufacturer

XBT Provider AB (publ)

Behörig myndighet för
produktutvecklaren

Ej tillämpligt

Identifierare

ISIN: SE0007525332 / SE0007126024 WKN A2CBL5 / A18KCN

Webbplats

WWW.XBTPROVIDER.COM

Faktabladets produktionsdatum

22 December 2017

Vad innebär produkten?
Typ
Denna produkt är en strukturerad investering i form av ett tracker-certifikat under svensk rätt och upptagen till handel på Nasdaq First North
NDXS (MTF), den ‘primära marknadsplatsen’
Mål

Investeringsprodukten ett specialcertifikat som är en börshandlad produkt, vilket innebär att den skiljer sig från andra investeringsprodukter.
Målet för certifikatet är att erbjuda en daglig avkastning motsvarande ungefärligen utvecklingen för priset på bitcoin över de 3 mest likvida
digitala börserna som är tillgängliga för vårt index, med avdrag för förvaltningsarvode och kostnader. Detta innebär att om priset för bitcoin
stiger med 1% på marknaden, bör produkten stiga med ungefärligen samma procentsats. Index har skapats av Emittenten.
Produktens kapital hålls huvudsakligen i fysiska bitcoin och derivatkontrakt. Produkten genererar inte utdelningar. Man kan köpa och sälja
enheter på börsen, den så kallade andrahandsmarknaden, under normala öppettider för marknadsplatser drivna av Nasdaq i Sverige.
Under extraordinära omständigheter och enligt Emittentens diskretion kan en investerare tillåtas att skapa och lösa in enheter direkt från
bolaget i primärmarknaden.
Betalningsförpliktelserna för produktutvecklaren garanteras av Global Advisors (Jersey) Ltd, ett bolag som står under tillsyn av Jersey FSC
Målgrupp
Produkten är avsedd för investerare som
•
•
•
•

Förstår att, genom att investera i denna produkt, de kan förlora del av eller hela deras investering.
Har en förväntan att den Relevanta Underliggande kommer att stiga i värde under innehavet av produkten.
Är spekulativa investerare och accepterar risken att förlora del av eller hela sin investering i utbyte mot de potentiellt högre
avkastningarna.
Förstår att, om den relevanta Underliggande är mycket volatil, kommer värdet på produkten att ändras ofta och att de därför ska har
tillräckligt med tid att övervaka och hantera investeringen på en aktiv basis.

Har erfarenhet av att köpa denna produkt och förstår att produkten prissätts med beaktande av en produktavgift, vilken ackumuleras dagligen
och därför kommer att reducera lönsamheten för investeringen ju längre investeringen hålls

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?
Riskindikator
Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under den
rekommenderade innehavstiden. Den faktiska risken kan variera avsevärt om
du säljer på ett tidigt stadium och du kan få tillbaka mindre. Du kanske inte
kan sälja din produkt enkelt eller du kanske måste sälja till ett pris som
väsentligen påverkar hur mycket du får tillbaka.
Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning till nivån av risk för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar
hur troligt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.
Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. Denna klassificering rangordnar de potentiella

förlusterna från marknadsrörelser under löptiden för produkten som mycket hög. Dåliga marknadsförhållanden kommer mycket sannolikt att
påverka förmågan hos XBT Provider AB att betala dig.

Produkten investerar i kryptovaluta, bitcoin (enligt definition i prospektet), som handlas på olika digitala börser och generellt karakteriseras av
hög risk, men som också ger möjlighet till hög avkastning. Indikatorn huvudsakligen återspeglar upp- och nedgångar i värdet för certifikatet.
Produkten kan förväntas att ha stora fluktuationer på grund av karaktären hos den underliggande tillgångsklassen.
Eftersom certifikatet investerar i en volatil kryptovaluta, har certifikatet högre risk än andra certifikat som använder en diversifierad metod för
investeringar i en korg med kryptovalutor.

Kreditrisk
Investerare är exponerade mot kreditrisken hos emittenten. Emittentens finansiella position påverkas av ett antal faktorer; en investerares
förmåga att få betalt i enlighet med villkoren är därför beroende av emittentens förmåga att möta sina betalningsförpliktelser. Dåliga
marknadsförhållanden kommer mycket sannolikt att påverka förmågan hos XBT Provider AB att betala dig. Denna risk beaktas inte i
riskindikatorn.

Motpartsrisk
Investeraren kan komma att förlora hela sin investering på grund av att Emittenten blir insolvent. Men produkten garanteras av genom
garantin utfärdad av garanten. Om XBT Provider AB och garanten inte kan betala dig vad de är skyldiga, kan du förlora hela det belopp som du
har betalat.
Produkten har en valutarisk förknippad med sig. Mer information om risker finns i prospektet.
Andra nyckelrisker för produkten är:
•

Den relevanta underliggande tillgången (definierad som: bitcoin, prissatt i USD) kanske inte utvecklas väl eller inte utvecklas så väl
som du förväntat dig. Tidigare utveckling är inte en indikation på framtida utveckling.

•

Du kanske inte kan sälja produkten när du önskar detta eller, om du kan sälja den, till en fördelaktig kurs

Utvecklingsscenarier
Denna tabell visar hur mycket pengar du kan få tillbaka över ett år, med
antagandet att du investerar EUR 10 000. De visade scenarierna illustrerar hur
din investering kan utvecklas. De genomsnittliga avkastningarna i tabellen
vilket innebär att du kan jämföra dessa med scenarier för andra produkter. De
presenterade scenarierna är en uppskattning av framtida utveckling och
bygger på historiska uppgifter om hur värdet på denna investering varierar
och utgör inte en exakt indikator. Vad du kommer att få, kommer att variera
beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du behåller
investeringen. Stresscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema
marknadsförhållanden och inte hänsyn till en situation där vi inte kan betala
dig.
De presenterade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten men
kanske inte inkluderar alla de kostnader som du måste betala till din rådgivare
eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation,
vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om XBT Provider AB inte kan göra några utbetalningar?
Denna produkt omfattas inte av något system för investerarskydd eller insättningsgaranti. Detta innebär att om emittenten blir insolvent och
garanten blir insolvent eller av annat skäl inte kan göra betalningar enligt garantin, kan du drabbas av en total förlust av din investering

Vilka är kostnaderna?
Kostnader över tid

Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnaderna som du betalar påverkar avkastningen som du kan få från investeringen. De
totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och bikostnader. Beloppen som visas här är de kumulativa kostnaderna för
själva produkten för den rekommenderade innehavsperioden. Dessa inkluderar potentiella straffavgifter vid förtida avslut. Siffrorna baseras på
antagandet att du investerar EUR 10 000. Siffrorna är uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Investering €10 000 scenarier

Om du säljer vid slutet av den rekommenderade innehavstiden om 1 år

Totala kostnader

2.5%

Effekt på avkastningen per år

2.5%

Kostnadssammansättning
Tabellen nedan visar:
•
Inverkan varje år av de olika typerna av kostnader på den avkastning du kan få från investeringen vid slutet av den rekommenderade
innehavstiden;
•
Vad de olika kostnadskategorierna betyder.
Denna tabell visar effekten på avkastningen från investeringen per år
Engångskostnader

Löpande kostnader

Bikostnader

Startkostnader

0%

Effekten av kostnaderna som du betalar när du skaffar investeringen.

Avslutskostnader

0%

Effekten av kostnaderna för att avsluta investeringen vid förfall.

Portföljtransaktionskostnader

0%

Effekten av kostnaderna för oss att köpa och sälja underliggande
investeringar för produkten.

Andra löpande kostnader

2,5%

Effekten av kostnaderna vi tar ut varje år för att förvalta dina investeringar.

Prestationsbaserade avgifter

0%

Ej tillämpligt

Särskild vinstandel (s.k. carried
interests)

0%

Ej tillämpligt

Hur länge ska jag behålla produkten och kan jag ta ut mina pengar i förtid?
Produkten bör innehas under en kort tidsperiod – en rekommenderad tidsperiod om upp till ett år. Men eftersom den relevanta underliggande
är mycket volatil, bör investerare övervaka värdet på produkten konstant eftersom plötsliga ändringar i värdet kommer att vara frekventa och
abrupta. Förtida inlösen: produkten kan avslutas av Emittenten genom att använda en diskretionär rätt att avsluta produkten i förtid.
Innehavare av produkten kan också utöva en rätt att avsluta produkten i förtid.

Hur kan jag klaga?
Eventuella klagomål avseende försäljningen av denna produkt bör framföras till din mellanhand eller distributör. Ett klagomål avseende någon
annan aspekt avseende denna produkt bör framföras till to XBT Provider via e-post: info@xbtprovider.com. Att framföra klagomål kommer
inte att förhindra din rätt att vidta juridiska åtgärder.

Övrig information
Prospektet (ett grundprospekt med tillägg från tid till annan och kompletterat av slutliga villkor) innehåller viktig och juridisk information om
produkten, dess risker, Emittenten och dess garant. Det är tillgängligt utan kostnad på webbplatsen www.XBTProvider.com.
Informationen i detta Faktablad utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte individuell konsultation med
investerarens bank eller rådgivare. Du kan erhålla mer information om denna produkt från din finansiella rådgivare. Detta Faktablad utgör ett
underlag inför ingående av avtal som förser dig med den huvudsakliga informationen om produkten (egenskaper, risker, kostnader ...). Om du
gör en transaktion så kommer en transaktionsbekräftelse att skickas till dig efter transaktionen.

