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Namen
Ta dokument z informacijami ponuja ključne informacije o tem naložbenem produktu. Dokument ni tržno gradivo. Te informacije so zakonsko zahtevane, in sicer z 
namenom razumevanja narave, tveganja, stroškov in potencialnih donosov ali izgub tega produkta in njegove primerjave z drugimi produkti.

Produkt

Ime produkta BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin (" ")BTCE
Številke produkta ISIN: DE000A27Z304
Proizvajalec PRIIP ETC Issuance GmbH (» «) (https://etc-group.com). Izdajatelj je del skupine ETC Group.izdajatelj
Telefonska številka +49 (0) 69 8088 3728
Odgovorni organ proizvajalca produkta Za nadzor izdajatelja glede tega dokumenta s ključnimi informacijami je odgovoren Zvezni organ za 

finančni nadzor (BaFin) v Nemčiji.
Datum izdelave Dokumenta s ključnimi 
informacijami:

05.06.2020, 16:00

Datum zadnje posodobitve Dokumenta s 
ključnimi informacijami:

19.05.2023, 16:30 (različica 49)

Produkt, ki ga kupujete, ni enostaven in je morda težko razumljiv.

Za katero vrsto produkta gre?

Vrsta
Po nemški zakonodaji so BTCE prinosniške obveznice, ki so zavarovane z Bitcoini, deponiranimi v depozitarju z namenom hrambe.

Trajanje
Produkt nima določenega fiksnega datuma zapadlosti. Trajanje produkta je odvisno od tega, ali ga vlagatelj unovči ali izdajatelj prekliče.

Cilji
Vlagatelji, ki želijo vlagati v kriptovaluto Bitcoin (v nadaljnjem besedilu: ), kot je navedeno v polju »Osnovni instrument« v spodnji tabeli, lahko kot del »Bitcoin«
svoje naložbene strategije kupijo ta produkt, katerega vrednost temelji na ceni Bitcoina, na sekundarnem trgu (nakup in prodaja na borzi) ali pri »pooblaščenem 
udeležencu«. Produkt je kupljen na sekundarnem trgu, in sicer v fiat valuti. Plačilo produkta, kupljenega prek pooblaščenega udeleženca, je lahko izvedeno v 
Bitcoinih, drugi kriptovaluti ali kateri koli fiat valuti, ki jo zadevni pooblaščeni udeleženec sprejme.
Bitcoini, ki jih je izdajatelj prejel kot plačilo od prodaje produkta pooblaščenim udeležencem, se v smislu poroštva prenesejo na določen varnostni račun. To 
pomeni, da je za vsako enoto produkta v obtoku na voljo vnaprej določena količina Bitcoinov z namenom zavarovanja produkta (  (ang. »kriptovalutno zavarovanje«
Cryptocurrency Entitlement) oz. v nadaljevanju »CE«). V času izdaje je ta količina enaka 0,001 Bitcoina in na letni ravni neprekinjeno izgublja 2,0% svoje vrednosti, 
izračunano na dnevni osnovi, izhajajoč iz CE vsake enote produkta v celotnem obdobju držanja produkta. To pomeni, da se CE na delež vsak dan zmanjša za 
približno 0,00547945% (= 1/365 od 2,0%). Bitcoine, ki služijo kot podpora BTCE, institucionalno drži podjetje BitGo Trust Company Inc, regulirani kvalificirani 
depozitar kriptovalut, s sedežem v Južni Dakoti v ZDA ( ). Izdajatelj je imenoval podjetje APEX Corporate Trustees (UK) Limited ( ) »depozitar« »poroštveni skrbnik«
kot poroštvenega skrbnika, ki ima pravice do zavarovanja v povezavi z Bitcoini, deponiranimi pri depozitarju v imenu vseh trenutnih in bodočih imetnikov BTCE.
Predčasni odkup s strani vlagatelja: Vlagatelj lahko produkt kadar koli proda na borzi. Vlagatelj lahko tudi v katerem koli trenutku pri izdajatelju ali pooblaščenem 
udeležencu v celoti ali delno predčasno odkupi produkt (veljajo določeni pogoji in določila). Poplačilo za odkup je vedno izvedeno v Bitcoinih. Vlagateljeva zahteva 
za poplačilo je skladna s CE, znižanim za provizije poplačila, na dan poplačila. Pooblaščeni udeleženec ali izdajatelj to zahtevo prenese v digitalno denarnico, 
navedeno s strani vlagatelja, in sicer na dan poplačila. Če je zaradi pravnih razlogov vlagatelju preprečeno sprejemanje plačil v Bitcoinih, lahko vlagatelj zahteva 
poplačilo v ameriških dolarjih (» «) kot alternativo poplačilu v Bitcoinih. Vlagatelj nato prejme znesek v USD, ki je enakovreden znesku, pridobljenemu na dražbi USD
za zavarovanje Bitcoinov.
Obvezni odkup s strani izdajatelja: Pogoji in določila v zvezi s produktom tudi določajo, da lahko izdajatelj v primeru nekaterih dogodkov produkt predčasno 
odplača v Bitcoinih ali v dolarjih (USD), če je iz pravnih razlogov vlagatelju preprečeno sprejemanje Bitcoinov. Ti dogodki so bolj podrobno opisani v pogojih in 
določilih v zvezi s produktom. Verjetno se bo vsak donos, ki ga vlagatelj prejme v primeru takšnega predčasnega odplačila, razlikoval od zgoraj opisanih scenarijev 
in je lahko znatno manjši od zneska, ki ga je vlagatelj vložil ob nakupu. Možna je tudi izguba celotnega vložka. Poleg tega vlagatelji tvegajo, da bo predčasno 
odplačilo zahtevano v času, ki bo zanje neugoden, in da bodo lahko odplačani znesek ponovno vložili le pod slabšimi pogoji.

Osnovni instrument Bitcoin (Bloomberg: XBT CFIX Curncy) Valuta produkta ameriških dolarjih
Datum izdaje 05.06.2020 Trgovalni dan Dan, ko je odprta Frankfurtska borza.
CE na enoto vrednostnega 
papirja

Prvotno 0,001 Bitcoina, sčasoma znižano za 
odšteto 2,0% provizijo na leto.

Obvezni odkup Izdajatelj je upravičen do obveznega odkupa, če 
pride do določenih dogodkov, kot je to navedeno 
v pogojih v zvezi s produktom.

Pravice imetnikov obveznic Imetniki BTCE lahko produkt kadar koli zamenjajo za Bitcoine ali pa, če izplačilo v Bitcoinih ni možno zaradi veljavnih zakonskih 
zahtev, za enakovredno vrednost v USD (točen znesek je določen v pogojih v zvezi s produktom).

Ciljni mali vlagatelj
Produkt je namenjen zasebnim vlagateljem, ki:

ahko prenesejo izgubo celotnega vloženega zneska;
iščejo špekulativno naložbeno priložnost, povezano s pričakovanjem, da bo osnovni instrument sčasoma pridobil zadostno vrednost, da bo presegla kakršne 
koli provizije;
imajo le omejene tehnične zmogljivosti ali nimajo ustreznega tehničnega znanja, zato bi, namesto da bi neposredno vlagali v Bitcoin s pomočjo prinosniških 
obveznic z vrednostjo, ki temelji na ceni Bitcoina, želeli vlagati v Bitcoine, ne da bi morali sami BBitcoin držati skozi obdobje obstoja produkta;
se zavedajo, da se lahko vrednost produkta zaradi izjemne volatilnosti osnovnega instrumenta pogosto spreminja, in imajo dovolj časa za aktivno spremljanje 
in upravljanje svoje naložbe;
imajo napredno znanje in izkušnje s primerljivimi finančnimi produkti in razumejo strukturo stroškov produkta, vključno s CE, ki se dnevno zmanjšuje.
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Kazalnik tveganja temelji na predpostavki, da produkt držite 
priporočeno obdobje držanja v dolžini 5 let. Dejansko tveganje se 
lahko občutno razlikuje, če produkt prodate prej in zaradi tega 
prejmete nižjo vsoto. Produkta morda ne boste mogli prodati zlahka 
ali pa ga boste morali prodati po ceni, ki bo znatno nižja od 
vloženega zneska.

Kakšno je tveganje in kakšen donos lahko pričakujem?

Kazalnik tveganja

Povzetek kazalnika tveganja je vodnik po različnih ravneh tveganja tega produkta v primerjavi z drugimi produkti. Prikazuje, kako verjetno je, da boste s produktom 
izgubili denar zaradi premikov na trgih ali ker vam izdajatelj ne more izvesti izplačila. Ta produkt smo razvrstili v 6. razred od 7, kar je drugi najvišji razred tveganja.
Na ta način so potencialne izgube iz prihodnje uspešnosti ocenjene kot visoko. Verjetno bodo neugodne tržne razmere vplivale na našo sposobnost, da vas 
izplačamo. Upoštevajte, da obstaja valutno tveganje, saj je obračunska enota za poplačilo lahko v Bitcoinih ali v USD. Morda ne boste prejeli izplačil v lokalni valuti 
ali valuti, v kateri želite biti poplačani, kar pomeni, da je vaš končni donos lahko odvisen od menjalnega tečaja med dvema valutama ali obračunskima enotama. To 

 Ta produkt je zaradi svoje strukture izpostavljen drugim tveganjem, kot so nihanja vrednosti ter menjalnih tveganje pri zgoraj prikazanem kazalniku ni upoštevano.
tečajev med datumom izvršitve in datumom prejema Bitcoinov, kot tudi izguba Bitcoinov, ki so predmet držanja ali izročitve. To tveganje pri zgoraj prikazanem 
kazalniku ni upoštevano. Ta produkt ne vključuje nobene zaščite pred prihodnjo tržno uspešnostjo. To pomeni, da lahko izgubite del zneska, ki ste ga vložili, ali 
celoten znesek. Če vam izdajatelj ne more plačati dolgovanega zneska, lahko izgubite celotni vloženi znesek.

Scenariji uspešnosti Kaj boste dobili od tega izdelka, je odvisno od prihodnjih tržnih rezultatov. Razvoj trga v prihodnosti je negotov in ga 
ni mogoče natančno napovedati. Prikazani scenariji so ilustracije, ki temeljijo na določenih predvidevanjih. Prikazani 
neugodni, zmerni in ugodni scenariji so ilustracije, ki uporabljajo najnižjo, povprečno in najvišjo uspešnost produkta v 
zadnjih 10 letih. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače.

Priporočeno obdobje razpolaganja: 5 let

Naložba: USD 10000

Scenariji Če iz naložbe izstopite po 1 letu
Če iz naložbe izstopite po 5 letih

(priporočeno obdobje 
razpolaganja)

Minimalno Minimalni zajamčeni donos ni določen. Izgubite lahko del naložbe ali celotno naložbo.

Stresni scenarij Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečni letni donos

USD 471
-95,3 %

USD 0
-100,0 %

Neugoden scenarij Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečni letni donos

USD 2.765
-72,4 %

USD 0
-100,0 %

Zmeren scenarij Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečni letni donos

USD 68.190
581,9 %

USD 305.124
98,1 %

Ugoden scenarij Morebiten donos po odbitju stroškov
Povprečni letni donos

USD 26.743
167,4 %

USD 1.391.656
168,4 %

Prikazani izračuni vključujejo vse stroške samega produkta, vendar pa morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih morate plačati svojemu svetovalcu oz. posredniku. 
V zneskih ni upoštevan vaš davčni položaj, ki lahko prav tako vpliva na to, koliko boste dobili nazaj.
Stresni scenarij prikazuje, koliko bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih razmerah. 
Neugoden scenarij: Ta vrsta scenarija se je za investicijo pojavila med oktober 2021 in maj 2023.
Zmeren scenarij: Ta vrsta scenarija se je za investicijo pojavila med april 2017 in april 2022.
Ugoden scenarij: Ta vrsta scenarija se je za investicijo pojavila med marec 2016 in marec 2021.

Kaj se zgodi, če podjetje ETC Issuance GmbH ni zmožno izvesti izplačila?

Čeprav je BTCE produkt, ki je zavarovan z Bitcoini, vlagatelj nosi tveganje, da izdajatelj morda ne bo zmožen poravnati svojih obveznosti v povezavi s produktom, 
npr. v primeru izdajateljeve insolventnosti. Izdajatelj je namensko podjetje, ki ne izvaja lastnih poslovnih dejavnosti. Iz tega izhaja, da je izključni namen izdajatelja 
izdaja tega produkta. Izdajatelj ima na primer lahko dostop do Bitcoinov, deponiranih z namenom zavarovanja kriptovalute BTCE, le z namenom izpolnjevanja vseh 
izdajnih ali plačilnih zahtevkov, povezanih s produktom. Ta produkt vam daje pravico do deponiranih Bitcoinov ali pravice do vrednostnih papirjev, s katerimi 
razpolaga poroštveni skrbnik, in sicer prek skrbniškega računa in izdajateljevega računa z vrednostnimi papirji. Pojav različnih scenarijev v zvezi s temi Bitcoini in 
zahtevami po pravicah do vrednostnih papirjev lahko vpliva na zmožnost izdajatelja, da izpolni te obveznosti, ki izhajajo iz pogojev v zvezi s produktom. Čeprav se 
izdajatelj zaveže, da bo pri podjetju BitGo Trust Company deponiral zadostno količino Bitcoinov za kritje vseh zahtevkov BTCE, obstaja tveganje, da količina 
Bitcoinov, ki jo je izdajatelj deponiral za zavarovanje BTCE, ne bo zadostovala za izpolnitev vaše zahteve za odkup ali zahtevkov za plačilo. Možna je izguba 
celotnega vloženega kapitala. Ne obstaja nikakršna obveznost nadaljnjega vlaganja. Produkt ni depozit in kot tak ni podvržen varstvu depozitov.

Večje tveganjeManjše tveganje

1 2 3 4 5 6 7

Kazalnik 
tveganja
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Kakšni so stroški?

Oseba, ki vam prodaja ta produkt ali vam svetuje pri njegovem nakupu, vam lahko zaračuna tudi druge stroške. V tem primeru vam bo ta oseba posredovala 
informacije o teh stroških ter vam pokazala, kako bodo vplivali na vašo naložbo.

Stroški skozi čas
V preglednicah so prikazani zneski, ki se za pokritje različnih vrst stroškov odbijejo od vaše naložbe. Ti zneski so odvisni od višine vaše naložbe in dolžine imetja 
produkta. Prikazani zneski so ilustracije, ki temeljijo na primeru zneska naložbe in različnih možnih naložbenih obdobjih.
Predpostavljali smo, da:

Boste v prvem letu dobili nazaj znesek, ki ste ga vložili (0-odstotni letni donos). Za druga obdobja razpolaganja smo predpostavljali uspešnost produkta, kot je 
prikazana v zmernem scenariju.
Vloženih je USD 10000

Če iz naložbe izstopite po 1 letu Če iz naložbe izstopite po 5 letih
(priporočeno obdobje razpolaganja)

Stroški skupaj USD 246 USD 36.483

Letni vpliv na donos* 2,5% 4,6%

* To ponazarja, kako stroški vsako leto v obdobju imetništva zmanjšajo vaš donos. Če odkup na primer opravite v priporočenem obdobju imetništva, bo vaš 
povprečni letni donos predvidoma 102,7% pred plačilom stroškov in 98,1% po plačilu stroškov.

Sestava stroškov
Enkratni stroški ob vstopu in izstopu Če iz naložbe izstopite po 1 letu

Vstopni stroški Stroški so že vključeni v ceno* USD 24

Izstopni stroški Stroški so že vključeni v znesek, ki ga dobite** USD 13

Tekoči stroški vsako leto Če iz naložbe izstopite po 1 letu

Provizije za vodenje in drugi upravni ali operativni 
stroški 2,0% vrednosti vaše naložbe na leto USD 210

Na dan posodobitve tega Dokumenta s ključnimi informacijami izdajatelj ni zaračunal nobenih enkratnih stroškov.
* Vlagatelji na sekundarnih trgih trgujejo neposredno z udeleženim posrednikom ali prek borze in plačajo provizije, ki jih zaračuna njihov posrednik. Tržne marže so 
javno dostopne na borzah, na katere je produkt uvrščen, ali pa jih je mogoče zahtevati pri posrednikih. O dejanskih stroških se lahko pozanimate pri svojem 
posredniku, finančnem svetovalcu ali prodajnem podjetju. Zgornji stroški so ocene takšnih stroškov.
** Ne velja za vlagatelje na sekundarnih trgih. Če se vlagatelj odloči za predčasni odkup produkta in ne za njegovo prodajo na borzi ali na zunajborznem trgu (OTC), 
bo morda moral vnaprej plačati provizijo za odkup v višini 50 EUR (v nekaterih primerih se ji izdajatelj odpove) in 1-odstotno provizijo za izvršitev. Vlagatelji na 
sekundarnih trgih trgujejo neposredno z udeleženim posrednikom ali prek borze in plačajo provizije, ki jih zaračuna njihov posrednik. Tržne marže so javno 
dostopne na borzah, na katere je produkt uvrščen, ali pa jih je mogoče zahtevati pri posrednikih. O dejanskih stroških se lahko pozanimate pri svojem posredniku, 
finančnem svetovalcu ali prodajnem podjetju.

Koliko časa naj produkt držim in ali lahko svoj denar predčasno vzamem iz naložbe?

Priporočeno obdobje držanja: 5 let
Ker je Bitcoin zelo volatilna kriptovaluta, morajo vlagatelji nenehno nadzorovati vrednost produkta, saj lahko pogosto in nenadno pride do hitrih sprememb 
njegove vrednosti.
Vlagatelji lahko produkt prodajo na reguliranem trgu, kjer je ta produkt uvrščen. Produkt lahko prodate v prosti prodaji, in sicer tako, da pri pooblaščenem 
udeležencu vložite vlogo za odkup ali neposredno pri izdajatelju oddate vlogo za odkup in mu produkt predate. Svoji skrbniški banki, odgovorni za izvršitev naročila 
za navedeni produkt, morate podati ustrezna navodila. Po izvršitvi naročila boste prejeli 0,00094208 Bitcoina z odšteto 2,0-odstotno provizijo za administrativno 
upravljanje na leto (izračunano glede na datum izdaje BTCE), kot je opisano zgoraj v razdelku »Za katero vrsto produkta gre?«.

Kotiranje na borzi Frankfurtska borza - regulirani trg (XETRA) in 
potencialno druge borze

Zadnji trgovalni dan na 
borzi

1 trgovalni dan na borzi pred dnevom zgodnjega 
odkupa, če izdajatelj odkupi naložbo

Najmanjša enota, s katero 
je mogoče trgovati

1 enota produkta Kotiranje Kotiranje enote

V izrednih razmerah na trgu ali v primeru tehničnih težav bo produkt morda začasno oteženo ali nemogoče kupiti ali prodati.

Kako se lahko pritožim?

Pritožbe v zvezi z osebo/subjektom, ki vam je svetoval ali prodal produkt lahko vložite neposredno pri relevantni osebi. Pritožbe v povezavi s produktom ali 
ravnanjem izdajatelja tega produkta lahko v pisni obliki vložite pri podjetju ETC Issuance GmbH, Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt/Main, Nemčija ali po 
elektronski pošti na naslov complaints@etc-group.com. Pritožbe morajo vsebovati ime produkta, njegovo številko ISIN in razlog za pritožbo.

Druge pomembne informacije

Posodobljeni in dodatni dokumenti v povezavi s produktom, še posebej s prospektom in katerimi koli dopolnitvami, so objavljeni na spletnem mestu https://etc-
group.com v skladu z relevantnimi zakonskimi določbami. Svetujemo vam, da si za več informacij, še posebej o strukturi produkta in tveganjih, povezanih z 
vlaganjem v produkt, preberete te dokumente.
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