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Účel
Tento informačný dokument poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Poskytnutie týchto informácií sa 
vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné zisky a straty súvisiace s týmto produktom a porovnať tento 
produkt s inými.

Produkt

Názov produktu BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin („ ”)BTCE
Čísla produktov ISIN: DE000A27Z304
Tvorca PRIIP ETC Issuance GmbH („ ”) (https://etc-group.com) Emitent je súčasťou skupiny ETC Group.Emitent
Telefónne číslo +49 (0) 69 8088 3728
Príslušný orgán tvorcu produktu Federálny finančný dozorný orgán (BaFin) v Nemecku zodpovedá za dohľad nad emitentom v súvislosti s 

týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.
Dátum vytvorenia dokumentu s 
kľúčovými informáciami:

05.06.2020, 16:00

Posledná aktualizácia dokumentu s 
kľúčovými informáciami:

19.05.2023, 16:30 (verzia 49)

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a možno ho ťažko pochopiť.

O aký typ produktu ide?

Typ
BTCE sú dlhopisy na doručiteľa v zmysle nemeckých zákonov, zabezpečené Bitcoinmi uloženými u depozitára na úschovu.

Doba platnosti
Produkt nemá stanovenú dobu platnosti a podlieha uplatňovaniu investora alebo ukončeniu emitentom.

Ciele
Investori, ktorí majú v úmysle investovať do kryptomeny Bitcoin (ďalej ako „ ”), ako je uvedené v poli „Podklad“ v tabuľke nižšie v rámci svojej investičnej Bitcoin
stratégie si môžu zakúpiť tento produkt, ktorého hodnota je založená na cene Bitcoinu, na sekundárnom trhu alebo závislá od „oprávneného účastníka“. Tento 
produkt sa nakupuje prostredníctvom sekundárneho trhu v nekrytej mene. Platbu za produkt zakúpený prostredníctvom oprávneného účastníka možno uskutočniť 
buď v Bitcoinoch, inej kryptomene, alebo v takej nekrytej mene, akú príslušný oprávnený účastník prijíma.
Bitcoiny prijaté emitentom za predaj produktu oprávnenému účastníkovi sa prevedie na určený bezpečnostný účet ako zábezpeka. To znamená, že pre každú 
jednotku produktu v obehu je dostupná vopred určená suma Bitcoinov na zaistenie produktu („ ”). V čase emitovania to predstavuje 0,001 nárok na kryptomenu
Bitcoinu a priebežne sa znižuje o hodnotu 2,0% ročne, pričom toto zníženie je prepočítané denne na základe nároku na kryptomenu každého podielového listu 
produktu počas celého obdobia držby produktu. To znamená, že sa nárok na kryptomenu na akciu znižuje o približne 0,00547945% každý deň (= 1/365 z 2,0%). 
Bitcoiny v držbe na krytie BTCE sú inštitucionálne v držbe spoločnosti BitGo Trust Company Inc., ktorá je regulovaným oprávneným depozitárom kryptomien v 
Južnej Dakote, USA (ďalej ako „ ”). Emitent vymenoval spoločnosť APEX Corporate Trustees (UK) Limited (ďalej ako „ ”) ako správcu depozitár správca zábezpeky
zábezpeky, aby uchovával práva zábezpeky za Bitcoiny uložené u depozitára v mene všetkých súčasných a budúcich držiteľov BTCE.
Ukončenie investorom: Investor môže produkt kedykoľvek predať na burze cenných papierov. Alternatívne môže emitent alebo oprávnený účastník kedykoľvek 
ukončiť celý produkt alebo jeho časť (platia určité zmluvné podmienky). Spätné vyplatenie sa vždy uskutoční v Bitcoinoch. Nárok investora na spätné vyplatenie 
zodpovedá nároku na kryptomenu v dátum spätného vyplatenia po odpočítaní poplatkov za spätné vyplatenie. Oprávnený účastník alebo emitent prevedie tento 
nárok do digitálnej peňaženky určenej investorom v dátum spätného vyplatenia. Ak z právnych dôvodov investor nemôže prijímať platby v Bitcoinoch, môže 
požadovať spätné vyplatenie v americký dolár („ ”) ako alternatívu k spätnému vyplateniu v Bitcoinoch. Investor následne prijme sumu peňazí v USD ktorá sa USD
bude rovnať sume získanej v aukcii na zábezpeku v Bitcoinoch.
Povinné spätné odkúpenie emitentom: Zmluvné podmienky produktu tiež uvádzajú, že za určitých okolností môže emitent vyplatiť produkt predčasne v Bitcoinoch 
alebo, ak investor nemôže prijať Bitcoiny z právnych dôvodov, v USD. Takéto situácie sú podrobnejšie vysvetlené v zmluvných podmienkach produktu. Je 
pravdepodobné, že akýkoľvek výnos, ktorý investor získa v prípade predčasného vyplatenia, sa bude líšiť od scenárov opísaných vyššie a môže byť značne nižší ako 
suma, ktorú investor investoval pri nákupe. Možná je aj úplná strata. Okrem toho podstupujú investori riziko, že ukončenie sa bude požadovať v čase, ktorý je pre 
nich nepriaznivý, a že budú môcť sumu získanú po ukončení opätovne investovať len za horších podmienok.

Podklad Bitcoin (Bloomberg: XBT CFIX Curncy) Mena produktu amerických dolároch
Dátum emisie 05.06.2020 Obchodný deň Deň, keď je Frankfurtská burza cenných papierov 

otvorená.
Nárok na kryptomenu na 
jeden podiel cenného 
papiera

SNa úvod 0,001 Bitcoinu, postupne sa znižujúci o 
poplatok 2,0% ročne.

Povinné spätné odkúpenie Emitent má nárok na povinné spätné odkúpenie v 
prípade určitých okolností, ako je uvedené v 
podmienkach produktu.

Práva držiteľov dlhopisov Držitelia BTCE môžu produkt kedykoľvek vrátiť výmenou za Bitcoiny a ak vyplatenie v Bitcoinoch nie je možné z dôvodu platných 
regulačných požiadaviek, výmenou za rovnakú hodnotu v USD (presná suma sa určí v podmienkach produktu).

Zamýšľaný retailový investor
Tento produkt je určený pre súkromných investorov, ktorí:

dokážu zniesť úplnú stratu investovanej sumy;
vyhľadávajú príležitosti na špekulatívne investície, ktoré sú spojené s očakávaním, že podklad v priebehu času získa dostatočnú hodnotu na to, aby prekročil 
výšku poplatkov;
majú len obmedzené technické zručnosti alebo nedostatok relevantných technických odborných poznatkov, a tak namiesto investovania priamo do Bitcoinu 
pomocou dlhopisov na doručiteľa s hodnotou založenou na cene Bitcoinu by radi investovali do Bitcoinov bez toho, aby museli sami držať Bitcoiny počas 
trvania produktu;
berú na vedomie, že hodnota produktu sa môže často meniť z dôvodu extrémne nestabilného podkladu, a teda majú dostatok času na aktívne sledovanie a 
spravovanie investície;
majú pokročilé poznatky a/alebo skúsenosti v súvislosti s porovnateľnými finančnými produktami a rozumejú štruktúre nákladov produktu vrátane nároku na 
kryptomenu, ktorý sa denne znižuje.
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Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať počas 
odporúčaného obdobia držby 5 rokov. Skutočné riziko sa môže 
výrazne líšiť, ak vyplatenie prebehne predčasne, a môžete získať späť 
menej. Nemusí sa vám produkt podariť jednoducho predať alebo ho 
možno budete musieť predať za cenu, ktorá bude mať výrazný vplyv 
na to, koľko získate späť.

Aké sú riziká a čo môžem získať?

Ukazovateľ rizika

Súhrnný ukazovateľ rizika je príručkou k úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že produkt stratí peniaze 
z dôvodu pohybov na trhoch alebo preto, že vám emitent nedokáže zaplatiť. Tento produkt sme klasifikovali ako 6 zo 7 čo predstavuje druhú najvyššiu rizikovú 
triedu.
Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na vysokej úrovni a je pravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na možnosť 
spoločnosti platiť vám. Nezabudnite na kurzové riziko, keďže zúčtovacími jednotkami na vyplatenie môžu byť buď Bitcoiny, alebo USD. Platby nemusíte dostávať vo 
vašej miestnej mene alebo v mene, v ktorej chcete byť vyplatený, konečný výnos preto bude závisieť od výmenného kurzu medzi dvoma menami alebo 

 Vzhľadom na svoju štruktúru tento produkt podlieha aj iným rizikám, ako sú napríklad zúčtovacími jednotkami. Toto riziko sa v ukazovateli vyššie nezohľadňuje.
výkyvy hodnoty alebo výmenných kurzov od dátumu vykonania do dátumu prijatia Bitcoinov, a tiež stratám držaných a dodaných Bitcoinov. Toto riziko sa v 
ukazovateli vyššie nezohľadňuje. Tento produkt nezahŕňa ochranu pred výkonnosťou na trhu v budúcnosti. Môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o 
všetky. Ak emitent nedokáže splácať svoje dlžoby, mohli by ste prísť o celú svoju investíciu.

Scenáre výkonnosti To, čo dostanete z tohto produktu, závisí od výkonnosti trhu v budúcnosti. Budúci vývoj na trhu je neistý a nedá sa 
presne predvídať. Uvedené scenáre sú príklady založené na určitých predpokladoch. Uvedené scenáre nepriaznivého, 
neutrálneho a priaznivého vývoja sú príklady s použitím najhoršej, priemernej a najlepšej výkonnosti produktu za 
posledných 10 rokov. Vývoj na trhu môže byť v budúcnosti veľmi odlišný.

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov

Príklad investície: USD 10000

Scenáre Ukončenie po 1 roku Ukončenie po 5 rokoch 
(odporúčané obdobie držby)

Minimum Nie je zaručený žiadny minimálny výnos. Môžete prísť o celú svoju investíciu alebo jej časť.

Stresový scenár Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

USD 471
-95,3 %

USD 0
-100,0 %

Nepriaznivý scenár Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

USD 2 765
-72,4 %

USD 0
-100,0 %

Neutrálny scenár Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

USD 68 190
581,9 %

USD 305 124
98,1 %

Priaznivý scenár Čo môžete dostať po odpočítaní nákladov
Priemerný ročný výnos

USD 26 743
167,4 %

USD 1 391 656
168,4 %

Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, nemusia však zahŕňať všetky náklady, ktoré uhradíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Tieto 
hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať takisto vplyv na to, koľko sa vám vráti.
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.
Nepriaznivý scenár: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi október 2021 a máj 2023.
Neutrálny scenár: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi apríl 2017 a apríl 2022.
Priaznivý scenár: Tento typ scenára sa odohral v prípade investície medzi marec 2016 a marec 2021.

Čo sa stane, ak spoločnosť ETC Issuance GmbH nebude schopná vyplácať?

Hoci je BTCE produkt zaistený v Bitcoinoch, investor znáša riziko, že emitent nebude schopný plniť svoje záväzky v súvislosti s týmto produktom, napríklad v 
prípade platobnej neschopnosti emitenta. Emitent je špeciálny účelový nástroj bez vlastnej obchodnej činnosti. V dôsledku toho je jediným účelom emitenta 
vydávať tento produkt. Emitent môže mať na splnenie všetkých nárokov súvisiacich s emitovaným produktom alebo platbou za produkt napríklad prístup len k 
Bitcoinom vloženým na zaistenie BTCE Tento produkt vám udeľuje práva na uložené Bitcoiny alebo na práva zábezpeky držané správcom zábezpeky 
prostredníctvom majetkového účtu a prostredníctvom bezpečnostných účtov emitenta. Výskyt rôznych scenárov vzhľadom na tieto Bitcoiny a nároky na práve 
zábezpeky môžu mať vplyv na schopnosť emitenta splniť svoje záväzky v súlade s podmienkami produktu. Hoci sa emitent zaväzuje uložiť u spoločnosti BitGo Trust 
Company dostatočný počet Bitcoinov na pokrytie všetkých nárokov BTCE existuje riziko, že Bitcoiny uložené emitentom na zaistenie BTCE nebudú postačujúce na 
splnenie vašej žiadosti o spätné odkúpenie alebo nároky na vyplatenie. Je možné, že prídete o celý investovaný kapitál. Nie ste povinný ďalej do produktu 
prispievať. Tento produkt nepredstavuje vklad a nevzťahuje sa naň ochrana vkladov.

Vyššie rizikoNižšie riziko

1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ rizika
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Aké sú náklady?

Predajca, ktorý vám odporúča alebo predáva tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto 
nákladoch a o tom, aký budú mať vplyv na vašu investíciu.

Náklady v priebehu času
V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa zrážajú z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Ich výška závisí od toho, koľko investujete, ako dlho držíte 
produkt. Uvedené sumy predstavujú ukážku vychádzajúcu z príkladu investovanej sumy a rôznych možných období investovania. Predpoklad:

V prvom roku by ste dostali naspäť sumu, ktorú ste investovali (ročný výnos 0 %). Pre ďalšie obdobia držby predpokladáme, že výkonnosť produktu zodpovedá 
neutrálnemu scenáru.
Investovaná suma predstavuje USD 10000

Ukončenie po 1 roku Ukončenie po 5 rokoch

Celkové náklady USD 246 USD 36 483

Ročný vplyv nákladov* 2,5% 4,6%

* Tento údaj ilustruje, ako náklady znižujú váš výnos každý rok počas obdobia držby. Ukazuje napríklad, že ak si necháte vyplatiť po uplynutí odporúčaného 
obdobia držby,váš predpokladaný priemerný ročný výnos by bol 102,7% pred zohľadnením nákladov a 98,1% po ich zohľadnení.

Zloženie nákladov
Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady Ak ukončíte investíciu po 1 roku

Vstupné náklady Tieto náklady sú už zahrnuté v cene, ktorú zaplatíte* USD 24

Výstupné náklady Tieto náklady sú už zahrnuté v cene, ktorú zaplatíte** USD 13

Priebežné náklady vynaložené každý rok Ak ukončíte investíciu po 1 roku

Poplatky za vedenie účtu a iné administratívne 
alebo prevádzkové náklady 2,0% z hodnoty vašej investície ročne. USD 210

V deň aktualizácie tohto dokumentu s kľúčovými informáciami emitent neúčtoval žiadne jednorazové poplatky.
* Investori na sekundárnom trhu obchodujú priamo so zúčastneným brokerom alebo prostredníctvom burzy cenných papierov a účtované poplatky zaplatia 
prostredníctvom svojho brokera. Obchodné marže sú verejne dostupné na burze cenných papierov, na ktorej je produkt kótovaný, alebo ich možno vyžiadať od 
brokerov. Skutočnú výšku nákladov môžete zistiť u svojho brokera, finančného poradcu alebo predávajúcej spoločnosti. Náklady uvedené vyššie predstavujú 
odhady týchto nákladov.
** Nevzťahuje sa na investorov na sekundárnom trhu. Ak sa investor rozhodne produkt ukončiť namiesto toho, aby ho predal na burze cenných papierov alebo na 
mimoburzovom trhu, musia vopred zaplatiť poplatok za spätné odkúpenie vo výške 50 EUR (okrem určitých prípadov, o ktorých rozhodne emitent) a poplatok za 
uplatnenie vo výške 1,0%. Investori na sekundárnom trhu obchodujú priamo so zúčastneným brokerom alebo prostredníctvom burzy cenných papierov a účtované 
poplatky zaplatia prostredníctvom svojho brokera. Obchodné marže sú verejne dostupné na burze cenných papierov, na ktorej je produkt kótovaný, alebo ich 
možno vyžiadať od brokerov. Skutočnú výšku nákladov môžete zistiť u svojho brokera, finančného poradcu alebo predávajúcej spoločnosti.

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby tohto produktu: 5 rokov.
Keďže je však Bitcoin veľmi nestabilný, investori by mali neustále sledovať hodnotu tohto produktu, keďže často môže dochádzať k náhlym zmenám jeho hodnoty.
Investori môžu produkt predať na regulovanom trhu, na ktorom je kótovaný. V opačnom prípade môžete produkt predať na mimoburzovom trhu podaním žiadosti 
o spätné odkúpenie oprávnenému účastníkovi alebo priamo emitentovi a produkt im predať. Správcovskú banku zodpovednú za vykonanie príkazu pre špecifický 
produkt musíte o tejto skutočnosti oboznámiť. Po vykonaní transakcie dostanete 0,00094208 Bitcoinu mínus administratívny poplatok 2,0% ročne, mínus poplatky 
za spätné vyplatenie (vypočítané od dátumu emisie BTCE), ako je opísané vyššie v časti „O aký produkt ide?“.

Záznam na burze Frankfurtská burza cenných papierov – 
regulovaný trh (XETRA) a príležitostne ďalšie 
burzy cenných papierov

Posledný obchodný deň na 
burze cenných papierov

1 obchodný deň na burze pred predčasným 
spätným odkúpením, ak emitent vyplatí investíciu

Najmenšia obchodovateľná 
jednotka

1 jednotka produktu Kótovanie Kótovanie na jednotku

Za výnimočných trhových podmienok alebo v prípade technických problémov môže byť dočasne náročné alebo nemožné produkt nakúpiť alebo predať.

Ako sa môžem sťažovať?

Sťažnosti týkajúce sa osoby/subjektu, ktorý vám poskytol poradenstvo alebo vám predal produkt, môžete podať priamo príslušnej osobe. Sťažnosti týkajúce sa 
produktu alebo správania emitenta tohto produktu môžete podať 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. V sťažnosti by ste mali uviesť názov produktu, číslo ISIN a dôvod podania sťažnosti.

Ďalšie relevantné informácie

Aktualizované a doplňujúce dokumenty súvisiace s produktom, predovšetkým prospekt a akékoľvek dodatky, sú zverejnené na webovej lokalite https://etc-group.
com v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami. Odporúčame vám, aby ste si tieto dokumenty prečítali, pretože obsahujú bližšie informácie, najmä vzhľadom 
na štruktúru produktu a riziká spojené s investovaním do produktu.
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