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Σκοπός  
Το παρόν έγγραφο πληροφοριών παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν επενδυτικό προϊόν. Δεν αποτελεί υλικό εμπορικής προώθησης. Οι παρούσες 
πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση, τους κινδύνους, το κόστος, τα δυνητικά κέρδη και ζημίες του παρόντος 
προϊόντος και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα. 
  

Προϊόν 
 

Όνομα του προϊόντος BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin («BTCE») 
Αριθμοί προϊόντος Κωδικός ISIN: DE000A27Z304 
Παραγωγός PRIIP ETC Issuance GmbH (ο «Εκδότης») (https://etc-group.com) 
Τηλέφωνο +49 (0) 69 8088 3728 
Αρμόδια αρχή του παραγωγού του 
προϊόντος 

Σε σχέση με το παρόν έγγραφο βασικών πληροφοριών, η Ομοσπονδιακή Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της 
Γερμανίας (BaFin) 

Κατάρτιση εγγράφου βασικών 
πληροφοριών: 

 
5 Ιουνίου 2020 

Τελευταία ενημέρωση εγγράφου 
βασικών πληροφοριών: 

 
11 Νοέμβριος 2022, Ώρα: 8:00 π.μ. 

 

Προσοχή: Πρόκειται να αγοράσετε ένα προϊόν που δεν είναι απλό και μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοήσετε. 
 

Τι τύπος προϊόντος είναι; 
 

Τύπος 

Τα BTCE είναι ομόλογα στον κομιστή, υπάγονται στο δίκαιο της Γερμανίας και εξασφαλίζονται με Bitcoin που έχουν κατατεθεί σε έναν θεματοφύλακα για λόγους φύλαξης. 
Το προϊόν δεν έχει καθορισμένη ημερομηνία λήξης. 
 

Στόχοι 
Οι επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στο κρυπτονόμισμα Bitcoin («Bitcoin»), όπως ορίζεται στο πεδίο «Υποκείμενα στοιχεία» στον ακόλουθο πίνακα στο πλαίσιο 
της επενδυτικής στρατηγικής τους, μπορούν να αγοράσουν αυτό το προϊόν, η αξία του οποίου βασίζεται στην τιμή του Bitcoin, στη δευτερογενή αγορά (αγορά και πώληση 
στο χρηματιστήριο) ή από «Εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα». Το προϊόν αγοράζεται και πωλείται μέσω της δευτερογενούς αγοράς σε παραστατικό νόμισμα. Η πληρωμή για 
το προϊόν που αγοράζεται μέσω Εξουσιοδοτημένου Συμμετέχοντος μπορεί να πραγματοποιείται σε Bitcoin, σε άλλο κρυπτονόμισμα ή σε οποιοδήποτε παραστατικό 
νόμισμα αποδέχεται ο αντίστοιχος Εξουσιοδοτημένος Συμμετέχων.  
Τα Bitcoin που λαμβάνει ο εκδότης ως αντάλλαγμα από την πώληση του προϊόντος σε Εξουσιοδοτημένους Συμμετέχοντες μεταφέρονται σε έναν καθορισμένο λογαριασμό 
τίτλων ως εξασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μονάδα του προϊόντος σε κυκλοφορία, ένα προκαθορισμένο ποσό σε Bitcoin είναι διαθέσιμο για την αντιστάθμιση των 
κινδύνων του προϊόντος (το «δικαίωμα σε κρυπτονόμισμα»). Κατά τον χρόνο της έκδοσης, η αξία της μονάδας αντιστοιχεί σε 0,001 Bitcoin και μειώνεται συνεχώς κατά 2% 
ετησίως. Υπολογίζεται σε ημερήσια βάση σύμφωνα με το δικαίωμα σε κρυπτονόμισμα κάθε μονάδας του προϊόντος καθ’ όλη την περίοδο κατοχής του προϊόντος. Αυτό 
σημαίνει ότι το δικαίωμα σε κρυπτονόμισμα ανά μερίδιο μειώνεται περίπου κατά 0,005479% καθημερινά (= 1/365 του 2%). Τα Bitcoin που διακρατούνται για την 
υποστήριξη του BTCE διακρατούνται θεσμικά από την BitGo Trust Company Inc, ένα εποπτευόμενο εγκεκριμένο αποθετήριο κρυπτονομισμάτων στη Νότια Ντακότα, ΗΠΑ (ο 
«Θεματοφύλακας»). Ο Εκδότης έχει ορίσει την APEX Corporate Trustees (UK) Limited (ο «Διαχειριστής Εξασφαλίσεων») ως διαχειριστή εξασφαλίσεων για την τήρηση των 
δικαιωμάτων εξασφάλισης για τα Bitcoin που έχουν κατατεθεί στον Θεματοφύλακα για λογαριασμό όλων των υφιστάμενων και των μελλοντικών κατόχων BTCE.  
 

Διακοπή συμμετοχής από τον επενδυτή: Ως εναλλακτική λύση για την αγορά και την πώληση του προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή στο χρηματιστήριο, ένας επενδυτής 
μπορεί να προχωρήσει στη διακοπή συμμετοχής στο προϊόν (εξαγορά), εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, στον Εκδότη ή έναν Εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα ανά πάσα στιγμή. 
Η εξόφληση για την εξαγορά πραγματοποιείται πάντα σε Bitcoin. Η απαίτηση του επενδυτή για εξόφληση αντιστοιχεί στο δικαίωμα σε κρυπτονόμισμα κατά την ημερομηνία 
εξόφλησης μείον τις προμήθειες εξόφλησης. Ένας Εξουσιοδοτημένος Συμμετέχων ή ο Εκδότης μεταβιβάζει αυτή την απαίτηση στο ψηφιακό πορτοφόλι που καθορίζει ο 
επενδυτής κατά την ημερομηνία εξόφλησης. 
Εάν, για νομικούς λόγους, ένας επενδυτής αδυνατεί να εισπράξει πληρωμές σε Bitcoin, ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει την εξόφληση σε δολάρια ΗΠΑ («USD») ως 
εναλλακτική λύση για την εξόφληση σε Bitcoin. Στη συνέχεια, ο επενδυτής θα εισπράξει ένα χρηματικό ποσό σε δολάρια ΗΠΑ ίσο με το ποσό που επιτυγχάνεται σε 
δημοπρασία για την εξασφάλιση σε Bitcoin. 
 

Υποχρεωτική εξαγορά από τον Εκδότη: Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος, εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα, ο Εκδότης μπορεί να εξοφλήσει 
πρόωρα το προϊόν σε Bitcoin ή, εάν ένας επενδυτής αδυνατεί να λάβει Bitcoin για νομικούς λόγους, σε δολάρια ΗΠΑ. Αυτά τα γεγονότα επεξηγούνται λεπτομερέστερα 
στους όρους και τις προϋποθέσεις του προϊόντος. Η απόδοση που θα εισπράξει ο επενδυτής στην περίπτωση πρόωρης εξόφλησης είναι πιθανό να διαφέρει από τα σενάρια 
που περιγράφονται ανωτέρω και μπορεί να είναι αισθητά μικρότερη από το ποσό που ο επενδυτής επένδυσε κατά την αγορά. Επίσης, είναι πιθανό να υποστεί πλήρη 
απώλεια. Επιπλέον, οι επενδυτές διατρέχουν τον κίνδυνο να ζητηθεί η διακοπή συμμετοχής σε χρόνο δυσμενή για τους ίδιους καθώς και να μπορούν να επανεπενδύσουν το 
ποσό που εισέπραξαν από την εν λόγω διακοπή μόνο υπό δυσμενέστερες συνθήκες. 
 
 

 

Υποκείμενα στοιχεία Bitcoin (σύμβολο ticker Bloomberg: XBT CFIX 
Curncy) 

Νόμισμα προϊόντος Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ, Ελβετικό Φράγκο, Λίρα 
Βρετανίας (Euro, US-Dollar, Swiss Franc, British 
Pound) 
 

Ημερομηνία έκδοσης 5/6/2020 Ημέρα συναλλαγών 
 

Η ημέρα κατά την οποία είναι ανοικτό το 
Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης. 

Δικαίωμα σε κρυπτονόμισμα 
ανά μονάδα τίτλου 

Αρχικά 0,001 Bitcoin, μειούμενο με την 
πάροδο του χρόνου κατά μια προμήθεια 2% 
κατ’ έτος. 

Υποχρεωτική εξαγορά 
 

Ο Εκδότης δικαιούται να προβεί σε υποχρεωτική 
εξαγορά εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα, όπως 
αναφέρεται στους όρους του προϊόντος. 

Δικαιώματα ομολογιούχων Οι κάτοχοι BTCE μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν για Bitcoin ανά πάσα στιγμή ή, αν η καταβολή σε Bitcoin δεν είναι δυνατή λόγω 
εφαρμοστέων κανονιστικών απαιτήσεων, για την αντίστοιχη αξία σε δολάρια ΗΠΑ (το ακριβές ποσό καθορίζεται στους όρους του 
προϊόντος). 

 
Δυνητικός ιδιώτης επενδυτής 
Το προϊόν προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι: 
 είναι σε θέση να υποστούν την πλήρη απώλεια του ποσού που επενδύθηκε·  
 επιζητούν μια κερδοσκοπική επενδυτική ευκαιρία που συνοδεύεται από την προσδοκία ότι το υποκείμενο στοιχείο θα αποκτήσει επαρκή αξία διαχρονικά 

προκειμένου να υπερβεί τις προμήθειες· 
 έχουν μόνο περιορισμένες τεχνικές δυνατότητες ή δεν διαθέτουν τη σχετική τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και, συνεπώς, αντί να επενδύουν απευθείας σε Bitcoin μέσω 

ομολόγων στον κομιστή, των οποίων η αξία βασίζεται στην τιμή των Bitcoin, θα επιθυμούσαν να επενδύσουν σε Bitcoin χωρίς να χρειαστεί να κατέχουν οι ίδιοι Bitcoin 
κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος· 

 αναγνωρίζουν ότι η αξία του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται συχνά λόγω των εξαιρετικών διακυμάνσεων του υποκείμενου στοιχείου και, συνεπώς, έχουν επαρκή 
χρόνο για την ενεργή παρακολούθηση και διαχείριση της επένδυσης· 
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 έχουν εμπεριστατωμένες γνώσεις ή/και πείρα με συγκρίσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα και κατανοούν τη διάρθρωση κόστους του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε κρυπτονόμισμα που μειώνεται καθημερινά.  

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω; 
 

Δείκτης κινδύνου 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

Ο συνοπτικός δείκτης κινδύνου είναι ένας οδηγός για το επίπεδο κινδύνου του παρόντος προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι το προϊόν να 
χάσει χρήματα λόγω κινήσεων στις αγορές ή διότι ο Εκδότης δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει.  
Έχουμε κατατάξει το παρόν προϊόν ως 6 από 7, το οποίο είναι η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία κινδύνου. 
 
Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε υψηλό επίπεδο. Σε δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, είναι πολύ πιθανό να επηρεαστεί η ικανότητα του 
Εκδότη να σας πληρώσει. Πρέπει να γνωρίζετε τον συναλλαγματικό κίνδυνο, εφόσον η λογιστική μονάδα για την εξόφληση μπορεί να είναι είτε σε Bitcoin είτε σε 
δολάρια ΗΠΑ. Ενδέχεται να μην εισπράξετε πληρωμές στο τοπικό σας νόμισμα ή στο νόμισμα στο οποίο επιθυμείτε να εξοφληθείτε, γεγονός που σημαίνει ότι η τελική 
απόδοση μπορεί να εξαρτηθεί από τη συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα στα δύο νομίσματα ή στις λογιστικές μονάδες. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον 
δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω. Λόγω της διάρθρωσής του, αυτό το προϊόν υπόκειται σε άλλους κινδύνους, όπως διακυμάνσεις της αξίας και των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών ανάμεσα στην ημερομηνία εκτέλεσης και την ημερομηνία κατά την οποία εισπράττονται τα Bitcoin, καθώς και η απώλεια των Bitcoin που διακρατούνται ή 
παραδίδονται. Αυτός ο κίνδυνος δεν λαμβάνεται υπόψη στον δείκτη που εμφανίζεται παραπάνω. Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προστασία έναντι μελλοντικών 
επιδόσεων της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρο το ποσό που επενδύσατε. Εάν ο Εκδότης δεν είναι σε θέση να σας καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό, ενδέχεται να χάσετε ολόκληρο το ποσό που επενδύσατε.  

 
 

Σενάρια επιδόσεων Οι μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια. Τα σενάρια που παρουσιάζονται είναι 
μόνο ενδεικτικά ορισμένων πιθανών αποτελεσμάτων με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις. Οι πραγματικές αποδόσεις μπορούν 
να είναι χαμηλότερες. 

 

Επένδυση: 10.000 USD 
Σενάρια (με βάση ιστορικά δεδομένα πέντε ετών: από 31/10/2017 έως 31/10/2022) Ένα έτος τρία χρόνια  πέντε χρόνια  

Σενάριο ακραίων καταστάσεων Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων USD 78.11 USD 151.56 USD 26.33 

  Ετήσια μέση απόδοση -99.22% -75.25% -69.51% 

Δυσμενές σενάριο Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων USD 3,667.34 USD 1,641.84 USD 9,12.84 

  Ετήσια μέση απόδοση -63.33% -45.24% -38.04% 

Μετριοπαθές σενάριο Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων USD 9,488.72 USD 8,510.99 USD 7,634.01 

  Ετήσια μέση απόδοση -5.11% -5.23% -5.26% 

Ευνοϊκό σενάριο Τι μπορείτε να κερδίσετε μετά την αφαίρεση των εξόδων USD 24,398.73 USD 43,846.17 USD 63,447.11 

  Ετήσια μέση απόδοση 143.99% 63.67% 44.70% 
 

 
Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζεται το ποσό που θα μπορούσατε να εισπράξετε το επόμενο έτος στο πλαίσιο διαφορετικών σεναρίων εάν επενδύσετε 10.000 USD. 
Τα σενάρια που παρουσιάζονται δείχνουν ποιες επιδόσεις θα μπορούσε να έχει η επένδυσή σας. Μπορείτε να τα συγκρίνετε με τα σενάρια άλλων προϊόντων. Τα σενάρια 
που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση των μελλοντικών επιδόσεων με βάση ενδεικτικά στοιχεία από το παρελθόν σχετικά με το πώς κυμαίνεται η αξία της επένδυσης 
αυτής και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Το τι θα λάβετε θα ποικίλλει ανάλογα με τις επιδόσεις της αγοράς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα διατηρήσετε την 
επένδυση/το προϊόν. Το σενάριο ακραίων καταστάσεων δείχνει τι μπορείτε να κερδίσετε σε ακραίες συνθήκες της αγοράς και δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κατά την 
οποία δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλο το κόστος του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην 
περιλαμβάνουν όλο το κόστος που πληρώνετε στον σύμβουλο ή τον διανομέα σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική φορολογική σας κατάσταση, η οποία 
μπορεί επίσης να επηρεάσει το ποσό που θα σας επιστραφεί. 
 

Τι συμβαίνει αν η ETC Issuance GmbH δεν είναι σε θέση να πληρώσει; 
Παρότι το BTCE είναι ένα προϊόν που εξασφαλίζεται με Bitcoin, ο επενδυτής διατρέχει τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση ο Εκδότης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε 
σχέση με το προϊόν, για παράδειγμα σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Εκδότη. Ο Εκδότης είναι εταιρεία ειδικού σκοπού χωρίς δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Κατά συνέπεια, αποκλειστικός σκοπός του Εκδότη είναι η έκδοση του παρόντος προϊόντος. Για παράδειγμα, ο Εκδότης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα κατατεθειμένα 
Bitcoin για την αντιστάθμιση των κινδύνων του BTCE ως μέσο εκπλήρωσης όλων των απαιτήσεων έκδοσης ή πληρωμής που συνδέονται με το προϊόν. Το παρόν προϊόν σάς 
παρέχει δικαίωμα στα κατατεθειμένα Bitcoin ή στα δικαιώματα επί τίτλων που τηρούνται από τον διαχειριστή εξασφαλίσεων μέσω του λογαριασμού θεματοφυλακής και 
μέσω του λογαριασμού τίτλων του Εκδότη. Η επέλευση διαφορετικών σεναρίων σε σχέση με αυτά τα Bitcoin και οι απαιτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα επί τίτλων 
ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητα του Εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους όρους του προϊόντος. Παρότι ο Εκδότης δεσμεύεται να 
καταθέσει ένα επαρκές ποσό Bitcoin στην BitGo Trust Company για την κάλυψη όλων των απαιτήσεων σε σχέση με το BTCE, υπάρχει κίνδυνος τα Bitcoin που θα κατατεθούν 
από τον Εκδότη για την αντιστάθμιση των κινδύνων του BTCE να μην επαρκούν για την εκπλήρωση του αιτήματος εξαγοράς ή των απαιτήσεων πληρωμής που θα 
υποβάλετε. Είναι πιθανή η ολική απώλεια του κεφαλαίου που επενδύσατε. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για περαιτέρω εισφορές. Το προϊόν δεν αποτελεί κατάθεση και 
δεν υπόκειται σε προστασία καταθέσεων.  
 

Ο δείκτης κινδύνου βασίζεται στην υπόθεση ότι θα διατηρήσετε το 
προϊόν για τη συνιστώμενη περίοδο διατήρησης πέντε ετών. Εάν 
προβείτε στη διάθεση της επένδυσης νωρίτερα, ο πραγματικός κίνδυνος 
μπορεί να διαφέρει σημαντικά και το ποσό που θα σας επιστραφεί 
μπορεί να είναι λιγότερο. Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να προβείτε σε 
άμεση πώληση του προϊόντος σας ή ενδέχεται να χρειαστεί να το 
πωλήσετε σε τιμή που μειώνει σημαντικά το ποσό που θα εισπράξετε. 

Δείκτης κινδύνου 

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος 
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Ποιο είναι το κόστος; 
 

Κόστος με την πάροδο του χρόνου  
Η μείωση της απόδοσης (RIY) δείχνει ποιον αντίκτυπο έχει το συνολικό κόστος που αναλαμβάνετε στην απόδοση της επένδυσης που μπορεί να λάβετε. Το συνολικό κόστος 
λαμβάνει υπόψη το εφάπαξ, το τρέχον και το πρόσθετο κόστος. 
Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι το σωρευτικό κόστος του ίδιου του προϊόντος, για τη συνιστώμενη περίοδο διακράτησης. Περιλαμβάνουν δυνητικές κυρώσεις 
πρόωρης αποχώρησης. Τα στοιχεία προϋποθέτουν ότι επενδύετε 10.000 USD. Τα στοιχεία είναι εκτιμήσεις και ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. 
 
 

Επένδυση: 10.000 USD  Εάν προβείτε σε εξαγορά μετά 
από ένα έτος  

Εάν εξαργυρώσετε μετά από 
τρία χρόνια  

Εάν εξαργυρώσετε μετά από 
πέντε χρόνια 

(συνιστώμενη περίοδος διακράτησης) 
Συνολικό κόστος (σε USD) 193.65* 531.79* 811.43* 
Μείωση της απόδοσης (RIY) ετησίως 2,00% 2.00% 2.00% 
 
Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα 
σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει το συνολικό κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.  

 

* Εάν ένας ομολογιούχος αποφασίσει να διακόψει τη συμμετοχή του στο ομόλογο αντί να το πωλήσει στο χρηματιστήριο ή στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, ενδέχεται 
να χρειαστεί να καταβάλει μια εφάπαξ προμήθεια εξαγοράς 50 ευρώ (από την οποία ο εκδότης παραιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις) συν προμήθεια άσκησης 
δικαιώματος 1%. 

 

Σύνθεση του κόστους  
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει: 

- τον αντίκτυπο των διαφορετικών τύπων κόστους στην απόδοση της επένδυσης την οποία ενδέχεται να λάβετε στο τέλος της συνιστώμενης περιόδου 
διακράτησης· 

- τη σημασία των διαφορετικών κατηγοριών κόστους. 
 
 

Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει τον αντίκτυπο στις ετήσιες αποδόσεις 

Εφάπαξ κόστος 
Κόστος εισόδου 0,20% Αντίκτυπος του κόστους που έχει ήδη περιληφθεί στην τιμή* 

Κόστος αποχώρησης 0,20% Αντίκτυπος του κόστους που προκύπτει όταν αποχωρείτε από την επένδυσή σας** 

Τρέχον κόστος 

Κόστος συναλλαγών 
χαρτοφυλακίου 0,00% Αντίκτυπος του κόστους που προκύπτει για την αγορά και την πώληση των υποκείμενων 

επενδύσεων για το προϊόν 

Άλλα τρέχοντα κόστη 2,00% Αντίκτυπος του κόστους που αφαιρούμε ετησίως για τη διαχείριση επενδύσεων 
 

Κατά την ημερομηνία επικαιροποίησης του παρόντος εγγράφου βασικών πληροφοριών, ο Εκδότης δεν έχει χρεώσει εφάπαξ κόστος.  
 

Το πρόσωπο που σας πωλεί ή σας παρέχει συμβουλές σχετικά με αυτό το προϊόν ενδέχεται να σας επιβαρύνει με άλλο κόστος. Αν συμβεί αυτό, το εν λόγω πρόσωπο θα 
σας δώσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το κόστος και θα σας υποδείξει τον αντίκτυπο που έχει το συνολικό κόστος στην επένδυσή σας με την πάροδο του χρόνου.  
 
 

* Οι επενδυτές σε δευτερογενείς αγορές πραγματοποιούν απευθείας συναλλαγές με έναν συμμετέχοντα χρηματιστή ή μέσω χρηματιστηρίου και καταβάλλουν τις προμήθειες που 
χρεώνονται από τον χρηματιστή τους. Τα περιθώρια συναλλαγών είναι διαθέσιμα στο κοινό στα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένο το προϊόν ή μπορούν να διατεθούν από 
τους χρηματιστές κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πραγματικό κόστος από τον χρηματιστή σας, τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας ή την εταιρεία 
πωλήσεων. Το κόστος που εμφανίζεται παραπάνω είναι εκτιμήσεις τέτοιων δαπανών. 

** Εάν ένας επενδυτής αποφασίσει να διακόψει τη συμμετοχή του στο προϊόν αντί να το πωλήσει στο χρηματιστήριο ή στην εξωχρηματιστηριακή αγορά, ενδέχεται να χρειαστεί να 
καταβάλει μια εφάπαξ προμήθεια εξαγοράς 50 ευρώ (από την οποία ο εκδότης παραιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις) συν προμήθεια άσκησης δικαιώματος 1%. Οι επενδυτές σε 
δευτερογενείς αγορές πραγματοποιούν απευθείας συναλλαγές με έναν συμμετέχοντα χρηματιστή ή μέσω χρηματιστηρίου και καταβάλλουν τις προμήθειες που χρεώνονται από 
τον χρηματιστή τους. Τα περιθώρια συναλλαγών είναι διαθέσιμα στο κοινό στα χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένο το προϊόν ή μπορούν να διατεθούν από τους χρηματιστές 
κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το πραγματικό κόστος από τον χρηματιστή σας, τον χρηματοοικονομικό σύμβουλό σας ή την εταιρεία πωλήσεων. 

 

 

 

Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: Έως πέντε χρόνια.  
Συνιστούμε τη διακράτηση του προϊόντος για σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή έως ένα έτος. Ωστόσο, επειδή τα Bitcoin είναι πολύ ασταθή, οι επενδυτές θα πρέπει να 
παρακολουθούν συνεχώς την αξία του προϊόντος, καθώς μπορούν να επέλθουν αιφνιδιαστικά και συχνά ξαφνικές μεταβολές της αξίας.  
 
Οι επενδυτές μπορούν να πωλούν το προϊόν στη ρυθμιζόμενη αγορά στην οποία είναι εισηγμένο. Μπορείτε να προβείτε σε πώληση του προϊόντος εξωχρηματιστηριακά, 
υποβάλλοντας αίτηση εξαγοράς σε έναν Εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα ή απευθείας στον Εκδότη και παραδίδοντας το προϊόν σε αυτούς. Η σχετική εντολή πρέπει να 
κατατεθεί στην τράπεζα θεματοφυλακής που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της εντολής για το καθορισμένο προϊόν. Μετά την εκτέλεση, θα λάβετε 0,001 Bitcoin μείον 
2% προμήθεια διαχείρισης κατ’ έτος (υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του BTCE), όπως περιγράφεται ανωτέρω στην ενότητα «Τι τύπος προϊόντος είναι;». 

Εισαγωγή σε 
χρηματιστήριο 

Χρηματιστήριο Φρανκφούρτης – ρυθμιζόμενη 
αγορά (XETRA); SIX Swiss Exchange; και δυνητικά 
άλλα χρηματιστήρια 

Τελευταία ημέρα 
συναλλαγών στο 
χρηματιστήριο 

Μια ημέρα συναλλαγών στο χρηματιστήριο πριν από την 
ημερομηνία πρόωρης εξαγοράς, εάν ο Εκδότης 
εξαγοράσει την επένδυση 

Μικρότερη 
διαπραγματεύσιμη 
μονάδα Μια μονάδα του προϊόντος 

Εισαγωγή σε 
χρηματιστήριο Εισαγωγή ανά μονάδα 

 

Σε έκτακτες συνθήκες της αγοράς ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, μπορεί να είναι προσωρινά δύσκολη ή αδύνατη η αγορά ή η πώληση του προϊόντος. 
 
 
 

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία; 
 

Οι καταγγελίες σχετικά με το πρόσωπο/ την οντότητα που σας παρείχε συμβουλές ή σας πώλησε το προϊόν μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο αντίστοιχο πρόσωπο. 
Οι καταγγελίες σχετικά με το προϊόν ή τη συμπεριφορά του Εκδότη του παρόντος προϊόντος μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στην ETC Issuance GmbH, στη διεύθυνση 
Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Germany ή να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση complaints@etc-group.com. Οι 
καταγγελίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του προϊόντος, τον κωδικό ISIN και την αιτία της καταγγελίας. 

Πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να το έχω στην κατοχή μου και μπορώ να κάνω ανάληψη χρημάτων πριν 
από τη λήξη του; 



 
Έγγραφο βασικών πληροφοριών 
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Άλλες συναφείς πληροφορίες 
 

Επικαιροποιημένα και πρόσθετα έγγραφα σε σχέση με το προϊόν, ειδικότερα το ενημερωτικό δελτίο και τυχόν συμπληρώματα, δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο 
https://etc-group.com σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτά τα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες, ειδικότερα σχετικά 
με τη δομή του προϊόντος και τους κινδύνους που συνδέονται με την επένδυση στο προϊόν.  

https://etc-group.com/

