Dokument zawierający kluczowe informacje
Cel :
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest
wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim
związanych, a także pomóc w porównywaniu go z innymi produktami.

Produkt :
Nazwa produktu:
Kod produktu:
Nazwa twórcy PRIIP:
Strona internetowa:
Nr telefonu:
Właściwy organ:
Data sporządzenia dokumentu zawierającego
kluczowe informacje:

Bitpanda Bitcoin ETC (“YBTC“)
ISIN: DE000A3GVJ41
Bitpanda Issuance GmbH ("Emitent" lub "Bitpanda")
https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc
+49 30 837 98183
Niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin)
27.09.2022

Zamierzasz kupić produkt, który jest skomplikowany i może być trudny do zrozumienia.

1. Co to za produkt?
Rodzaj
Ten produkt jest obligacją na okaziciela wyemitowaną zgodnie z prawem niemieckim i zabezpieczoną Bitcoinami przechowywanymi w portfelu
powierniczym. Produkt nie przynosi odsetek i nie ma ustalonej daty wymagalności.

Cele
Produkt ma na celu zapewnienie inwestorom, którzy chcą inwestować w kryptowalutę Bitcoin ("Bitcoin") jako składnik aktywów bazowowych (zob.
"Instrument bazowy" w tabeli poniżej), ekspozycji na cenę Bitcoina poprzez produkt, który można nabyć i którym można handlować za pośrednictwem
rynku regulowanego (Exchange-Traded Product - ETP) lub od dowolnej osoby na rynku wtórnym za pośrednictwem giełdy lub w obrocie
pozagiełdowym. Nabycie produktu może nastąpić na rynku wtórnym za pośrednictwem giełdy lub poza giełdą od tzw. Autoryzowanego Uczestnika,
któremu Emitent sprzedaje produkty za opłatą w Bitcoinach w celu dalszej odsprzedaży inwestorom lub od dowolnej innej osoby. Zakupy na rynku
wtórnym są zazwyczaj dokonywane w walucie fiat. Zakupy za pośrednictwem Autoryzowanego Uczestnika mogą być dokonywane w walucie fiat lub
innym środku płatniczym (np. Bitcoin), który Autoryzowany Uczestnik akceptuje. Bitcoiny otrzymane przez Emitenta jako wynagrodzenie od
Autoryzowanych Uczestników z tytułu sprzedaży produktu są przekazywane do wskazanego portfela kryptowalutowego jako zabezpieczenie. W
związku z tym każda jednostka YBTC jest w pełni zabezpieczona odpowiednią nominalną ilością Bitcoinów. Jedna jednostka YBTC odpowiada 0,001
Bitcoinów ("Uprawnienie do aktywów kryptograficznych"). Ilość Bitcoinów, do których inwestor jest uprawniony, zmniejsza się o 0,99% w skali roku,
liczone codziennie od Crypto-Asset Entitlement każdej jednostki YBTC w całym okresie posiadania. Bitcoiny utrzymywane jako zabezpieczenie są
deponowane w portfelu powierniczym ("Portfel Powierniczy Krypto") utrzymywanym przez Bitpanda GmbH ("Powiernik Krypto"). Emitent wyznaczył
APEX Corporate Trustees (UK) Limited jako Powiernika Zabezpieczającego (Collateral Trustee) w celu ustanowienia zabezpieczenia na Bitcoinach
zdeponowanych w Portfelu Powierniczym Krypto na rzecz inwestorów.
Prawo do wypowiedzenia umowy przez Inwestora: Inwestor może sprzedać produkt na rynku wtórnym, np. na giełdzie. Alternatywnie, produkt może
również zostać zakończony i wykupiony w całości lub w części, u Emitenta lub Autoryzowanego Uczestnika, z zastrzeżeniem określonych warunków
("Prawo Wykonania Opłaty za Akcje Kryptowalutowe"). Wszelkie wypłaty dokonywane są w Bitcoinach. Roszczenie inwestora (kwota wypłaty)
odpowiada Uprawnieniom do Akcji Kryptowalutowych w dniu wykonania prawa do wykupu produktu ("Data Wykonania") pomniejszonym o koszty
wykonania, jak określono poniżej. Emitent przekaże to roszczenie do portfela cyfrowego wskazanego przez inwestora w Formularzu Wykonania
udostępnionym przez Emitenta. Jeśli z przyczyn prawnych lub regulacyjnych inwestor nie może otrzymywać lub przyjmować Bitcoinów, może on
zażądać wykupu w Euro ("EUR") jako alternatywy dla wykupu w Bitcoinach. Inwestor otrzyma kwotę pieniężną w EUR równą kwocie uzyskanej ze
sprzedaży bazowych Bitcoinów.
Prawo Emitenta do wypowiedzenia umowy: Warunki produktu stanowią, że w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, Emitent może zakończyć i
przedterminowo wykupić produkt w Bitcoinach lub, jeśli inwestor nie może otrzymywać lub przyjmować Bitcoinów z powodów prawnych lub
regulacyjnych, w EUR. Zdarzenia te są wyjaśnione bardziej szczegółowo w warunkach produktu. Inwestorzy muszą być świadomi, że jakikolwiek zwrot,
który inwestor otrzyma w przypadku takiego wcześniejszego wykupu, będzie różnił się od scenariuszy opisanych powyżej i może być znacznie niższy
od kwoty, którą inwestor zainwestował w momencie zakupu, włącznie z możliwością całkowitej straty. Ponadto, inwestorzy ponoszą ryzyko, że
wniosek o rozwiązanie umowy zostanie złożony w niekorzystnym dla nich momencie i że będą mogli ponownie zainwestować rozwiązaną kwotę
jedynie na gorszych warunkach.
Instrument bazowy

Bitcoin (YBTC)

Waluta produktu

EUR

Data emisji

13/12/2021

Miejsce obrotu

Deutsche Börse Xetra (Giełda Papierów Wartościowych we
Frankfurcie), Euronext Amsterdam, Euronext Paris; oraz od
czasu do czasu inne rynki regulowane i MTF.

Uprawnienie
do
aktywów
kryptograficznych
na jednostkę YBTC

Początkowo 0,001 YBTC, z
czasem zmniejszane o roczną
opłatę w wysokości 0,99%.

Prawa Emitenta

Emitent może zainicjować Obowiązkowy Wykup w przypadku
wystąpienia określonych zdarzeń, zgodnie z regulaminem
produktu.

Prawa inwestorów

Inwestorzy mogą wymienić produkt na Bitcoiny w dowolnym momencie lub, jeśli wypłata w Bitcoinach nie jest możliwa z
powodów prawnych lub regulacyjnych, na równoważną wartość w EUR (proces wyceny jest przedstawiony w warunkach
produktu).

Docelowy inwestor indywidualny
Ten produkt jest przeznaczony dla klientów, którzy :
1.

chcą dokonywać inwestycji w zmienną klasę aktywów z oczekiwaniem wystarczającego wzrostu wartości w czasie, aby pokryć koszty stałe;

2.

są świadomi dużej zmienności cen i potencjalnego negatywnego wpływu na krótkoterminowe wyniki produktu;

3.

mają ograniczony dostęp lub nie chcą zajmować się wymaganiami technicznymi związanymi z inwestowaniem bezpośrednio w Bitcoin i
dlatego wolą inwestować pośrednio poprzez zabezpieczony instrument dłużny;

4.

posiadają wystarczającą wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie tego typu produktów, lub produktów podobnych, w szczególności papierów
wartościowych zabezpieczonych aktywami (kryptowalutowymi), oraz

5.

są w stanie ponieść stratę części, a nawet całości zainwestowanych środków.

2. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
1

2

3

4

5

6

7

Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będziesz utrzymywać produkt do końca zalecanego okresu utrzymania. Jeżeli
spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy. Być może
nie będziesz w stanie sprzedać produktu łatwo lub być może będziesz musiał sprzedać produkt po cenie, która znacznie
wpłynie na uzyskany zwrot.
Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on, jakie jest
prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy.
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 6 na 7, co stanowi drugą najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych wyników
oceniane są jako duże. W niekorzystnych warunkach rynkowych jest bardzo prawdopodobne, że zdolność Emitenta będzie miała wpływ na naszą
zdolność do zapłaty Państwu. Produkt podlega dalszym ryzykom, takim jak niepewność związana ze statusem prawnym i regulacyjnym instrumentu
bazowego lub ryzyko włamania i kradzieży posiadanych, lub dostarczonych Bitcoinów. Ryzyka te nie są uwzględnione w podsumowującym wskaźniku
ryzyka przedstawionym powyżej.
Miej świadomość ryzyka walutowego. W przypadku, gdy produkt jest w walucie innej niż waluta kraju, w którym produkt jest sprzedawany, ostateczny
zwrot będzie zależał od kursu wymiany pomiędzy tymi dwiema walutami i w takim przypadku, możesz ponieść straty w związku ze zmianami kursu
walutowego. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.
Ten produkt nie uwzględnia żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami na rynku, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. W przypadku
niemożliwości wypłacenia ci (przez nas) należnej kwoty możesz stracić całość swojej inwestycji.

Scenariusze Dotyczące Wyników
Nie można dokładnie przewidzieć przyszłego rozwoju rynku tego produktu. Przedstawione scenariusze stanowią jedynie wskazanie niektórych
możliwych wyników w oparciu o ostatnie wydarzenia. Rzeczywiste zyski mogą być niższe.
Inwestycja EUR 10 000,00
Scenariusze

5 lat
1 rok

3 lata

(zalecany okres
utrzymywania)

Scenariusz
warunków
skrajnych

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów

0,00 EUR

32,78 EUR

0,00 EUR

Średni zwrot w każdym roku

-100,00%

-85,12%

-100,00%

Scenariusz
niekorzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów

4 154,85 EUR

2 421,52 EUR

1 734,66 EUR

Średni zwrot w każdym roku

-58,25%

-37,64%

-29,54%

Scenariusz
umiarkowany

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów

10 855,05 EUR

12 922,40 EUR

15 440,99 EUR

Średni zwrot w każdym roku

8,50%

8,91%

9,07%

Scenariusz
korzystny

Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów

27 846,44 EUR

66 238,51 EUR

128 148,03 EUR

Średni zwrot w każdym roku

176,91%

87,70%

66,50%

W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy możesz dostać z powrotem w ciągu 5 lat, w różnych scenariuszach, przy założeniu, że inwestujesz EUR 10 000,00.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść twoja inwestycja. Możesz porównać je ze scenariuszami dotyczącymi innych
produktów. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej
inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Twój zwrot będzie różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania
inwestycji/produktu. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych, i nie
uwzględnia sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić ci pieniędzy. Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu,
ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono twojej
osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.
Prosimy pamiętać, że przedstawione powyżej scenariusze zostały oszacowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa europejskiego. W
niektórych przypadkach scenariusze te mogą sugerować mylące lub niedokładne wyniki, m.in. poprzez zawyżanie potencjalnych dochodów.

3. Co się stanie, jeśli Bitpanda Issuance GmbH nie ma możliwości wypłaty?
Pomimo że YBTC jest produktem zabezpieczonym Bitcoinami, inwestor ponosi ryzyko, że Emitent może nie być w stanie wypełnić swoich zobowiązań
w związku z produktem, na przykład w przypadku niewypłacalności Emitenta. Emitent jest spółką celową. W związku z tym Emitent nie prowadzi i nie
będzie prowadził działalności innej niż emisja tego produktu i innych produktów opartych na kryptowalutach od czasu do czasu. Na przykład, Emitent
może mieć dostęp jedynie do Bitcoinów zdeponowanych jako zabezpieczenie w celu zaspokojenia wszelkich roszczeń emisyjnych lub płatniczych
związanych z produktem. Produkt ten przyznaje inwestorom prawo do zdeponowanych Bitcoinów lub do praw zabezpieczających posiadanych przez
Powiernika Zabezpieczającego za pośrednictwem Portfela Powierniczego Krypto oraz za pośrednictwem rachunku papierów wartościowych Emitenta.
Wystąpienie różnych scenariuszy w odniesieniu do tych Bitcoinów i roszczeń do praw zabezpieczających może mieć wpływ na zdolność Emitenta do
wypełnienia zobowiązań wynikających z warunków produktu. Chociaż Emitent zobowiązuje się do zdeponowania wystarczającej ilości Bitcoinów u
Powiernika Krypto Bitpanda GmbH w celu pokrycia wszystkich roszczeń YBTC, istnieje ryzyko, że Bitcoiny zdeponowane przez Emitenta nie będą
wystarczające do spełnienia Państwa żądania wykupu lub roszczeń płatniczych. Możliwa jest całkowita utrata zainwestowanego kapitału. Nie ma
obowiązku dokonywania dalszych wpłat. Produkt ten nie jest depozytem i nie podlega systemom gwarantowania depozytów ani żadnym innym
systemom ochrony.

4. Jakie są koszty?
Zmniejszenie zwrotu pokazuje, jaki wpływ łączne koszty ponoszone przez ciebie będą miały na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać. Łączne koszty
obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe.
Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu w trzech różnych okresach utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za
wcześniejsze wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestujesz EUR 10 000,00. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w
przyszłości.

Koszty w czasie
Osoba sprzedająca ci ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże ci
informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na twoją inwestycję będą miały wszystkie koszty w czasie.
Inwestycja EUR 10 000,00

W
przypadku
spieniężenia po 1 roku

W
przypadku
spieniężenia po 3 latach

W przypadku spieniężenia po 5 latach (na
koniec zalecanego okresu utrzymywania)

Łączne koszty

184,32 EUR*

424,62 EUR*

715,92 EUR*

Wpływ na zwrot w ujęciu rocznym

0,99%

0,99%

0,99%

*Jeśli inwestor zdecyduje się zakończyć i umorzyć produkt u Emitenta, zamiast sprzedać go na rynku wtórnym za pośrednictwem giełdy lub na rynku
pozagiełdowym, może być zobowiązany do zapłaty Opłaty za Umorzenie z góry w wysokości 2.500 EUR (od której Emitent odstąpi w pewnych
sytuacjach) plus Opłaty za Wykonanie w wysokości 1% Uprawnień do Akcji Kryptowalutowych.

Struktura kosztów
W poniższej tabeli przedstawiono:



wpływ poszczególnych rodzajów kosztów na zwrot z inwestycji, który możesz uzyskać na koniec zalecanego okresu utrzymywania, w
ujęciu rocznym;
Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot w ujęciu rocznym
Koszty
jednorazowe

Koszty wejścia

0,40%

Wpływ kosztów wliczono już w cenę.*

Koszty wyjścia

0,40%

Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji.**

Koszty bieżące

Koszty transakcji portfelowych

N/A

Pozostałe koszty bieżące

0,99%

Wpływ kosztów kupna i sprzedaży przez nas inwestycji bazowych na
potrzeby produktu.
Wpływ kosztów, które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi
inwestycjami.

*Inwestorzy nabywający produkt na rynku wtórnym prawdopodobnie poniosą opłaty naliczane przez pośredników finansowych. Marże handlowe są
publicznie dostępne na giełdach, na których notowany jest dany produkt, lub można je uzyskać od brokerów. O rzeczywistych kosztach można
dowiedzieć się od maklera, doradcy finansowego lub firmy handlowej. Koszty przedstawione powyżej są kosztami szacunkowymi.
**Jeśli inwestor zdecyduje się zakończyć i wykupić produkt, zamiast sprzedać go na rynku wtórnym za pośrednictwem giełdy lub poza rynkiem
regulowanym, może być zmuszony do uiszczenia Opłaty za Wykup z góry w wysokości 2 500 EUR (zniesionej przez emitenta w pewnych sytuacjach)
plus Opłaty za Wykonanie w wysokości 1% Uprawnień do Akcji Kryptowalutowych. Inwestorzy działający na rynku wtórnym zawierają transakcje
bezpośrednio z uczestniczącym brokerem lub za pośrednictwem giełdy i uiszczają opłaty naliczane przez ich brokera. Marże handlowe są publicznie
dostępne na giełdach, na których dany produkt jest notowany, lub można je uzyskać od brokerów. O rzeczywistych kosztach można dowiedzieć się od
maklera, doradcy finansowego lub firmy handlowej. Koszty przedstawione powyżej są szacunkowe i obejmują marże handlowe, które mogą być
pobierane przez Autoryzowanych Uczestników na rynku wtórnym.

5. Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Zalecany okres utrzymywania: 5 lat
Nie ma obowiązkowego minimalnego okresu posiadania. Bitpanda zaleca jednak długoterminowy horyzont inwestycyjny (5 lat), ponieważ w
przeciwnym razie koszty mogą mieć znaczący wpływ na wyniki. Inwestorzy mogą sprzedać produkt na rynku wtórnym, np. na giełdzie, gdzie produkt
jest notowany. Alternatywnie, inwestorzy mogą wybrać opcję wykupu produktu bezpośrednio u Emitenta lub za pośrednictwem Autoryzowanego
Uczestnika, po złożeniu Formularza Wykonania oraz wszystkich niezbędnych informacji określonych w warunkach produktu, oraz bezpłatnego
przekazania produktu na Rachunek Emisji w Banku Depozytariuszu. Po umorzeniu Klient otrzyma 0,001 Bitcoinów (lub kwotę w EUR równą kwocie
uzyskanej ze sprzedaży bazowych Bitcoinów), pomniejszoną o 0,99% rocznej opłaty administracyjnej, pomniejszoną o Opłatę za Wykup z góry w
wysokości 2.500 EUR (chyba że Emitent odstąpi od jej pobrania w określonych sytuacjach) oraz Opłatę za Wykonanie w wysokości 1% Uprawnienia do
Akcji Kryptowalutowych, jak opisano powyżej.
W wyjątkowych sytuacjach rynkowych lub w przypadku problemów technicznych zakup lub sprzedaż produktu może być czasowo utrudniona, lub
niemożliwa.

6. Jak mogę złożyć skargę?
Reklamacje dotyczące osoby/podmiotu, która/który doradzała Ci lub sprzedała Ci produkt, mogą być składane bezpośrednio do tej osoby.
Reklamacje dotyczące produktu i/lub zachowania producenta produktu mogą być przesyłane do Bitpanda Issuance GmbH, c/o WeWork Warschauer
Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Germany za pomocą formularza kontaktowego ogólnego wsparcia na stronie Emitenta
(https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc) lub e-mailem (etc@bitpanda.com).

7. Inne istotne informacje
Dalsze informacje o produkcie oraz zaktualizowane dokumenty, w szczególności prospekt emisyjny podstawowy, suplementy i podsumowania do
niego, a także regulamin produktu, są publikowane na stronie internetowej Emitenta pod adresem https://bitpanda.com/crypto-trackers/bitcoin-etc.
Zalecamy zapoznanie się z tymi dokumentami w celu uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności na temat struktury produktu oraz ryzyka
związanego z inwestowaniem w produkt.

