FAKTABLAD
Syfte
Detta dokument innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Detta är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå
naturen, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt, och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.
Du står i begrepp att kö pa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att fö rstå.
Produkt
Namn

Bitcoin Tracker One

ISIN

SE0007126024

Produkttillverkare

XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sverige
Hemisda: ww.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider, telefon: +46 8 519 72 535

Emittenten

XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sverige, med en produktgaranti av CoinShares (Jersey) Limited, Jersey
(Guarantor)

Behörigmyndighet

Finansinspektionen (FI), Sverige

KID Produktionsdatum

20 oktober 2019, 19:00 (lokaltid i Stockholm)

Vad innebär produkten?
Typ
Produkten är en strukturerad investering i form av ett spårningscertifikat enligt svensk lag och handlas på Nasdaq First North NDXS (MTF) som den primära
marknadsplatsen.
Mål
Investeringsprodukten är ett särskilt certifikat, en börshandlad produkt, vilket innebär att den skiljer sig från andra investeringsprodukter. Målet med produkten
är att tillhandahålla en daglig avkastning som är ungefärlig med utveckligen för (digital tillgång) bitcoin (BTC), priset över de 5 mest likvida digitala kurserna som
finns tillgängliga för vårt index före administrationsavgifter och kostnader. Detta innebär att när priset på BTC stiger med 1 % på den underliggande marknaden,
bör produkten stiga med ungefär samma procentandel. Indexet skapas av XBT Provider AB (Emittenten).
För att säkra sin exponering under certifikaten ingår XBT Provider ett koncernintern arrangemang för hantering av säkerheter med ett närstående företag(GABI
Trading Limited), varvid Emittenten tillhandahåller kontanter som anskaffats genom utfärdandet av certifikatet till GABI Trading Limited i utbyte mot ett
kontraktsmässigt löfte om att betala certifikatets avräkningsbelopp (det ursprungliga inköpspriset plus eller minus eventuella prisrörelser i den underliggande
kryptovalutan minus den tillämpliga avgiften). För att säkra sin exponering enligt avtalet ifråga köper GABI Trading Limited den aktuella kryptovalutan på 1:1basis, både i fysisk form och med hjälp av derivatkontrakt. Produkten ger ingen utdelning. Investerare kan köpa och sälja certifikat på aktiemarknaden (den så
kallade sekundärmarknaden) under normala tider för börshandel, vilka fastställs och drivs av börserna.
Produkten saknar fast förfallodag. Du kan när som helst utöva din rätt att sälja produkten till Emittenten i enlighet med villkoren i Prospektet. Efter att du utövat
denna rätt kommer du att erhålla ett kontantbelopp som motsvarar Avräkningsbeloppet (det ursprungliga inköpspriset plus eller minus eventuella prisrörelser i
den underliggande kryptovalutan minus den tillämpliga avgiften) minus ytterligare två procent. Emittenten har rätt att när som helst avsluta produkten enlighet
med villkoren i Prospektet. Efter att den avslutats kommer du att erhålla ett kontantbelopp som motsvarar Avräkningsbeloppet (det ursprungliga inköpspriset plus
eller minus eventuella prisrörelser i den underliggande kryptovalutan minus den tillämpliga avgiften).
Produkt
Produktvaluta
Fixeringsdatum
Utgivningsdatum

SEK
18 Maj 2015
18 Maj 2015

Förfallodatum

Inget förfallodatum

Underliggande
Bitcoin (USD/ BTC)
Typ
Virtuellvaluta
Primära valbara marknadsplatser

Vituell valuta
USD
Bitstamp, Itbit and Coinbase

Referenspris
Divisor
Förvaltningsavgift

Bestämd av XBT Provider AB (Publ)
0.005
2.50% p.a.

Under exceptionella omständigheter, och enligt Emittentens utrymme, får en investerare skapa och lösa in enheter direkt från förvaltningsbolaget på
primärmarknaden.
Emittentens betalningsförpliktelser garanteras av CoinShares (Jersey) Limited (Garanten), ett bolag under tillsyn av Jersey Financial Services Commission (JFSC).
Målgrupp
Produkten är avsedd för investerare som:





Förstår att investering i denna produkt kan leda till att man förlorar delar av eller hela sin investering.
Har en förväntan om att den relevanta underliggande (definierade som: Bitcoin (BTC), prissatt i USD-termer) ökar i värde under produktens innehav.
Är spekulativa investerare och accepterar risken att förlora en del eller hela sin investering i utbyte mot en potentiellt högre avkastning.
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Har förståelse för att om det relevanta underliggande är mycket volatilt kommer produktens värde att förändras ofta, och därför bör de ha tillräckligt
med tid för att övervaka och hantera investeringen aktivt.
Har erfarenhet av att köpa denna produkt och förstå att den här produkten är prissatt med hänsyn till en produktavgift som tillkommer dagligen, och
som därigenom kommer att minska lönsamheten för investeringen desto längre produkten hålls.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?
Riskindikator
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt
jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka
i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi
har klassificerat produkten som 7 av 7, dvs. den högsta riskklassen. Denna klassificering
räknar med potentiella förluster från marknadens rörelser under produktens längd som mycket hög.
Dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka Emittentens kapacitet att betala dig.
Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna.
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering. Om vi inte kan betala dig vad
vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.
Produkten investerar i digitala tillgångar, Bitcoin (enligt definitionen i prospektet) som handlas på olika digitala börser och som allmänt karaktäriseras som högrisk,
men som också möjliggör möjlighet till hög avkastning. Med tanke på att produkten investerar i en volatil digital tillgång, innehar produkten en högre risk än andra
produkter med diversifieringsmetoden för att investera i en portfölj med digitala tillgångar.
Indikatorn avspeglar i huvudsak upp och nedgångar i produktens värde. Produkten kan förväntas ha stora fluktuationer på grund av arten av den underliggande
tillgångsklassen.
Kreditrisk
Investerare utsätts för kreditrisken i förhållande till Emittenten. Emittentens finansiella ställning påverkas av ett antal faktorer; en investerares förmåga att erhålla
betalning enligt villkoren är därför beroende av Emittentens förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser. Dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att
påverka Emittentens kapacitet att betala dig. Denna risk beaktas inte i indikatorn som visas ovan.
Motpartsrisk
Icke-professionella investerare kan komma att förlora hela sin investering, detta på grund av den osannolika händelsen att Emittenten misslyckas. Produkten stöds
emellertid av garantin som utfärdad av Garanten, om Emittenten och Garanten inte kan betala dig vad som de skyldiga, kan du förlora det belopp som du redan
har betalat in.
Den faktiska risken kan vara betydande om du löser in i ett tidigt skede, vilket kan göra att du kan tjäna mindre. Produkten anses ha valutarisk kopplad till sig.
Ytterligare information om risk finns i basprospektet.
Andra viktiga risker med produkten är:




Den relevanta underliggande tillgången (definierad som: Bitcoin (BTC), prissatt i USD-termer) kanske inte presterar bra, eller så kanske den inte
presterar så bra som du förväntat dig. Tidigare prestanda är inte en vägledning för framtida prestanda.
Du kanske inte kan sälja produkten när du vill, eller om du kan sälja den, till ett bra pris.

Utvecklingsscenarier
Baserat på 10 000 SEK princip
Tabellen visar de pengar som du kan få tillbaka i procent över ett år förutsatt
att du investerar 10 000 SEK. De uppvisade scenarierna illustrerar hur din
investering kan prestera. Den genomsnittliga avkastningen som visas i tabellen
är inte årlig, vilket innebär att de måste jämföras med den genomsnittliga
avkastningen som visas i andra viktiga informationsdokument. De
presenterade scenarierna är en uppskattning av framtida resultat baserat på
bevis från tidigare om hur värdet av denna investering varierar och inte är en
exakt indikator. Vad du får tillbaka kommer att variera beroende på hur
marknaden presterar och hur länge du behåller investeringen. Stresscenariot
visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden, och tar inte
hänsyn till en situation där vi inte kan betala dig.
De uppvisade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten, och de
får inte innehålla alla kostnader som du måste betala till din rådgivare eller
distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket
även kan påverka hur mycket du kommer att få tillbaka.

Stresscenario

Negativt
scenario

Neutralt scenario

Positivt
scenario

Vad händer om XBT Provider AB inte kan gö ra några utbetalningar?

1 år SEK
Genomsnittlig avkastning

-99.60%

Vad du kan få tillbaka efter
kostnader

43.45

Genomsnittlig avkastning

-21.34%

Vad du kan få tillbaka efter
kostnader

7,867

Genomsnittlig avkastning

74.02%

Vad du kan få tillbaka efter
kostnader

17,402.41

Genomsnittlig avkastning

288.47%

Vad du kan få tillbaka efter
kostnader

38,847.52
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Produkten omfattas inte av ett investeringsskydd eller garantisystem. Utbetalarens betalningsförpliktelser garanteras av Garanten. Detta innebär att om
Emittenten blir insolvent och Garanten också blir insolvent eller på annat sätt misslyckas med att erlägga full betalning enligt garantin, kan du drabbas av en total
förlust av din investering.
Vilka är kostnaderna?
Kostnader över tid
Reduktionen i avkastning (RIY "Reduction in Yield") visar hur de totala kostnaderna som du betalar påverkar avkastningen som du kan få från investeringen. Totala
kostnader inkluderar engångskostnader, nuvarande kostnader och allmänna kostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för själva
produkten för den rekommenderade innehavsperioden. Dessa inkluderar potentiella straffavgifter på ett tidigt skede. Den person som säljer till dig, eller som ger
dig råd, om den här produkten kan komma att ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och visa
vilken inverkan alla kostnader kommer att ha på din investering över tiden. Siffrorna är baserade på antagandet att du investerar 10 000 EUR. Siffrorna är
uppskattningar och kan komma att ändras i framtiden.
Investeringar € 10 000

Om betalas ut efter rekommenderad innehavstid (1 år):

Totala kostnader

€ 250

Påverkan av avkastningen (RIY) per år

2,5 %

Kostnadssammansättning
Tabellen nedan visar:




Påverkan av varje år för olika typer av kostnader på avkastningen som du kan få från investeringen i slutet av den rekommenderade innehavsperioden.
Vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Tabellen visar effekten på avkastningen per år
Engångskostnader
Pågående
kostnader
Tillkommande
kostnader

Transaktionskostnad

0%

Effekten av de kostnader som du betalar när du gör din investering

Avslutningskostnad
Transaktionskostnader för
portfölj
Övriga löpande kostnader

0%

Prestandaavgifter

0%

Effekten av kostnaderna för att avsluta din investering när den mognar
Effekten av kostnaderna för oss att köpa och sälja den underliggande investeringen för
produkten
Effekten av den kostnad som vi tar varje år för att hantera din investering
Investeringen är avsedd att direkt spåra Bitcoin utan att överprestera; som sådan finns inga
prestationsavgifter

Räntor

0%

0%
2,5 %

Ej tillämpligt

Hur länge ska jag behålla produkten och kan jag ta ut mina pengar i fö rtid?
Produkten bör hållas på kort sikt - en rekommenderad period på upp till ett år. Men eftersom Bitcoin är mycket volatilt bör investerare ständigt övervaka
produktens värde, eftersom plötsliga värdeförändringar blir både frekventa och plötsliga.
Investerare kan sälja produkten på marknaden. Certifikathavare kan även utföra rätten att avsluta produkten tidigare genom att meddela Emittenten.
Förtida uppsägning: Produkten kan avslutas av Emittenten genom utövande av en diskretionär rättig att säga upp produkten i förtid. Innehavare av produkten kan
även utnyttja en rätt att säga upp produkten i förtid.
Hur kan jag klaga?
Eventuella klagomål om försäljning av produkten ska göras till din förmedlare eller distributör. Ett klagomål om någon annan aspekt av denna produkt som säljs
görs till Emittenten via e-post: info@xbtprovider.com. Att genomföra ett klagomål påverkar inte din rättighet att vidta rättsliga åtgärder.
Övrig relevant information
Detta dokument kan uppdateras från tid till annan. Det senaste informationsdokumentet (KID "Key Information Document") är tillgängligt gratis på
ww.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider. Prospektet (ett basprospekt som eventuellt kompletteras från tid till annan och som slutfört enligt slutliga villkor)
innehåller viktig och juridisk information om produkten, dess risk, Emittenten och dess Garanten. Det är tillgängligt gratis på ww.coinsharesgroup.com/etps/xbtprovider. Informationen i detta KID utgör inte en rekommendation för att köpa eller sälja produkten, och ersätter inte enskilt samråd med investerarens bank eller
rådgivare. KID är ett förhandlingsdokument som ger dig huvudinformationen om produkten (egenskaper, risker, kostnader, osv.).

