
 

1 
 

 Úroveň rizika tohoto FCP odráží především riziko akciového 
trhu, na kterém je investován. Ukazatel rizika byl vypočítán 
integrací simulovaných historických dat. 

 Tento odhad rizika nemusí být spolehlivým ukazatelem 
budoucího rizika. 

 Nejnižší kategorie neodpovídá bezrizikové investici. 

 
Významná rizika SKIPCP nezohledněná v ukazateli jsou : 
 
Riziko likvidity : v konkrétním případě, kdy jsou objemy 
obchodů na finančních trzích velmi nízké, může jakákoli 
transakce nákupu nebo prodeje na finančních trzích vést k 
významným výkyvům trhu. 
 
Výskyt tohoto rizika může mít negativní dopad na čistou 
hodnotu aktiv vašeho portfolia. 
 

(Další informace o rizicích naleznete v prospektu v části Rizikový profil) 

KLÍČOVÉINFORMACE PRO INVESTORA 
Tento dokument poskytuje investorům tohoto fondu zásadní informace. Nejedná se o propagační materiál. 
Informace v něm obsažené musí být poskytnuty ze zákona a mají vám pomoci pochopit, v čem spočívá investice 
do tohoto fondu a jaká jsou s tím spojena rizika. Doporučujeme, abyste si dokument přečetli a mohli se tak 
informovaně rozhodnout, zda investovat, či nikoliv. 

 

 

 

 

  

MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF 
ISIN kód FR0014002IH8 

Tento SKIPCP spravuje Melanion Capital SAS 
 Investiční cíle a strategie 

 Cílem správy fondu je co nejvěrněji kopírovat výkonnost indexu Melanion Bitcoin Exposure Index ("Index") bez ohledu na jeho vývoj, pozitivní nebo 
negativní. Index pro tuto pasivní správu se vypočítává s čistými dividendami reinvestovanými (dividendy bez daně zaplacené akciemi tvořícími index 
jsou zahrnuty do výpočtu indexuJe denominován v USD. Jste vystaveni měnovému riziku mezi měnami akcií tvořících Index a měnou fondu čisté 
reinvestované dividendy Fond dosáhne svého investičního cíle prostřednictvím metody fyzické replikace, tj. investováním převážně do koše aktiv 
tvořeného cenné papíry tvořící index. 
 

Index je akciový index spravovaný BITA, vypočítaný BITA a založený na modelu navrženém Melanion Capital. Index se skládá z maximálně 30 cenných 
papírů s kapitalizací vyšší než 100 MUSD kótovaných na trzích Evropy a Ameriky, společností působících v segmentech správy aktiv a obchodování 
„krypto“, služby „kryptobanky“, „těžba kryptoměn“ a Technologie blockchain nebo společnosti, které drží kryptoměny ve své rozvaze. 
 

 Výběr a vážení složek Indexu se provádí na základě fundamentálních a kvantitativních filtrů, jak je uvedeno v metodice indexu. 
 

 Vyčerpávající popis a kompletní metodika pro sestavení Indexu je k dispozici na webových stránkách BITA : https://www.bitadata.com.  
Ticker Bloomberg : MBCEXI 
 

 Cílem managementu je dosáhnout co nejmenšího rozdílu mezi vývojem čisté hodnoty aktiv fondu a indexu. Cílová maximální chyba sledování („chyba 
sledování ex-post“) mezi změnou čisté hodnoty aktiv fondu a hodnotou indexu je 2 %. Pokud se „ex-post tracking error“přesto stane vyšší než          
2 %, cílem by přesto bylo zůstat na úrovni pod 15 % volatility indexu. 

 

 Referenční měnou jednotky je euro. 
 

 Své jednotky můžete prodávat denně během otevírací doby různých obchodních míst, kde bude ETF kótováno, za předpokladu, že tvůrci trhu jsou 
schopni oživit trh. 

 
 

 Doporučení: Doporučená minimální doba investice je více než 5 let. 
 

 Dividendová politika: rozdělitelné peníze z Fondu (pokud existují) nebudou rozděleny mezi držitele, ale budou reinvestovány. 
 

 FCP bude investovat do společností s významnými aktivitami v tématu bitcoinů. Pozornost investorů je věnována skutečnosti, že mezi cenou 
těchto společností a cenou bitcoinu nebyl předem stanoven žádný minimální korelační práh. Na druhou stranu si metodika FCP klade za cíl vybrat 
cenné papíry s nejvyšší citlivostí vůči bitcoinu. Investováním do akcií vystavených Bitcoinu nebude FCP nutně ani mechanicky sledovat cenu 
samotného Bitcoinu, ať už nahoru nebo dolů. 

 
Více informací o Fondu, Podílových listech, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu Fondu. 

Rizikový a výnosový profil 
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Poplatky 

Minulé výkony 

Praktické informace 

Depozitář : Société Générale SA. 
Dodatečné informace o fondu je nejnovější prospekt a také nejnovější výroční a pololetní zprávy k dispozici ve francouzštině a angličtině zdarma a 
na vyžádání v oddělení zákaznických služeb správcovské společnosti, Melanion Capital SAS, 17 Avenue Georges V, 75008 Paříž, Francie 
dodatečné informace: čistá hodnota aktiv a další informace týkající se třídy podílových jednotek (pokud jsou použitelné) jsou k dispozici na webových 
stránkách www.melanion.com.  Informace týkající se tvůrců trhu, burz a obchodování jsou dostupné na webové stránce věnované Fondu 
www.melanion.com. Indikativní hodnotu čistých aktiv zveřejňují burzy v reálném čase během obchodních hodin. 
Zdanění: V závislosti na vašem daňovém systému mohou jakékoli kapitálové zisky a příjmy související s držením akcií SKIPCP podléhat zdanění. 
Doporučujeme vám, abyste se na to zeptali svého obvyklého poradce. 
Odpovědnost: Melanion Capital může nést odpovědnost výhradně na základě jakéhokoli prohlášení obsaženého v tomto dokumentu, které je 
zavádějící, nepřesné nebo není v souladu s příslušnými částmi prospektu Fondu. 
Zásady odměňování správcovské společnosti, který popisuje způsoby definování a přidělování odměn a benefitů, jakož i související způsoby řízení, 
bude k dispozici na vyžádání v sídle správcovské společnosti. Tato politika popisuje zejména metody používané pro výpočet odměn a benefitů 
určitých kategorií zaměstnanců, orgány odpovědné za jejich přidělování a také složení výboru pro odměňování. 
SKIPCP není otevřena pro obyvatele Spojených států amerických / „osoba USA “ 
 
Tento SKIPCP je schválen ve Francii a regulován Autorité des marchés financiers (AMF). 
Správcovská společnost Melanion Capital má povolení ve Francii a reguluje ji Autorité des marchés financiers (AMF) 
Zde uvedené klíčové informace pro investory jsou přesné a aktuální k 12 říjnu 2021. 

 

Zaplacené poplatky a provize slouží k pokrytí nákladů na správu fondu, včetně nákladů na propagaci a distribuci. Tyto poplatky snižují potenciální 
výkonnost vaší investice. 
 

Více informací o Fondu, Podílových listech, rizicích a poplatcích naleznete v prospektu Fondu. 
 

Jednorázové poplatky vybírané před nebo po provedení investice 
Primární trh (oprávnění účastníci) 

Maximální vstupní poplatek (nezískán na 
SKIPCP) 

Maximálně 3 % na žádost o předplatné 

Maximální výstupní poplatek (nevztahuje 
se na SKIPCP)) 

Maximálně 3 % na žádost o odkup 

Poplatky za upisování získané fondem Maximálně 0,25 % 

Odkupní poplatky získané fondem Maximálně 0,25 % 

Sekundární trh (všichni investoři) 

Maximální vstupní poplatek (nezískán na 
SKIPCP) 

Neplatí pro investory na sekundárním 
trhu* 

Maximální výstupní poplatek (nevztahuje 
se na SKIPCP) 

Neplatí pro investory na sekundárním 
trhu* 

Tyto sazby odpovídají maximálnímu procentu, které lze odečíst z kapitálu investovaného 
investorem. 
 

Poplatky hrazené Fondu za rok 

Průběžné poplatky 0.75 % 

 

Poplatky hrazené Fondu za určitých zvláštních okolností 

Poplatek za výkon: Žádná 

* Sekundární trh: Jelikož je fond ETF, investoři, kteří nemají status 
oprávněných účastníků, mohou obecně nakupovat nebo prodávat 
podílové listy pouze na sekundárním trhu. Investorům tak vznikají 
poplatky za zprostředkování a/nebo transakční náklady. Tyto 
poplatky za zprostředkování a/nebo transakční náklady jsou 
účtovány nebo hrazeny zprostředkovateli investora, nikoli fondu 
nebo správcovské společnosti. Kromě toho mohou investoři také 
nést náklady na „bid-ask“ spready, což je cenový rozdíl mezi 
nákupní a prodejní cenou akcií. 
 
* Primární trh : Oprávnění účastníci, kteří jednají přímo s Fondem, 
hradí transakční náklady na primárním trhu. (viz část „Poplatky a 
provize“ v Prospektu) 
 
Sazba průběžných poplatků zde je uveden odhad procenta nákladů 
(včetně daní, kde je to relevantní), které mohou Fondu vzniknout 
během běžného roku. Nebere v úvahu výkonnostní poplatky ani 
transakční náklady portfolia, ale zahrnuje vstupní a výstupní 
poplatky hrazené Fondem při nákupu nebo prodeji podílových 
jednotek v jiných schématech kolektivního investování.  
 
Další informace naleznete v příslušných částech prospektu fondu 

 

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. 
Fond je spuštěn 22 října 2021 
Uvedené plnění se počítá po odečtení průběžných poplatků. 
Vstupní/výstupní poplatky nejsou zahrnuty v kalkulaci.   

Fond zatím nemá údaje o výkonnosti za celý rok, aby 
mohl zobrazit graf minulé výkonnosti. 
 


