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 Het risiconiveau van dit Fonds weerspiegelt voornamelijk het 
risico van de aandelenmarkt waarin het Fonds belegt. De 
risico-indicator is berekend door gesimuleerde historische 
gegevens te integreren. 

 Deze risicoschatting is mogelijk geen betrouwbare indicator 
voor toekomstig risico. 

 De laagste categorie betekent niet `risicoloos´. 

Significante risico's die materieel relevant zijn voor het Fonds 
en die niet voldoende worden weergegeven door de 
indicator: 

 
Liquiditeitsrisico: in het geval van een laag handelsvolume op 
financiële markten, kan elke koop- of verkooptransactie op 
deze markten leiden tot aanzienlijke marktschommelingen 
/schommelingen die de waardering van uw portefeuille kunnen 
beïnvloeden. 
 
Het optreden van een van deze risico's kan een impact hebben 
op de intrinsieke waarde van uw portefeuille. 

Raadpleeg voor meer informatie over risico's het hoofdstuk Risicoprofiel 
van het prospectus 

Essentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie hierover fonds Het is geen marketingmateriaal. 
Deinformatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard en risico's van beleggen in dit fonds. We 
raden u aan deze informatie te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om al dan niet te 
beleggen 

 

 

 

 

MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF 
Code ISIN FR0014002IH8 

Deze UCITS heeft Melanion Capital SAS, tot Beheermaatschappij benoemd 

 Doelstellingen en beleggingsbeleid 

 De doelstelling van dit Fonds is om de prestaties van de Melanion Bitcoin Exposure Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen, ongeacht 
de trend, positief of negatief. De Index van dit passieve beheer wordt berekend op de herbelegde netto dividenden (de netto dividenden die door 
de indexcomponenten worden betaald, worden opgenomen in het Indexrendement). Het wordt uitgedrukt in USD. U bent blootgesteld aan de 
wisselkoers tussen de valuta's van de Aandelen die deel uitmaken van de Index en de valuta van het fonds met herbelegde netto dividenden. Het 
Fonds zal zijn beheerdoelstelling bereiken via een fysieke replicatiemethode, d.w.z. door te beleggen in een mand van aandeleneffecten die de 
indexcomponenten vertegenwoordigen. 
 

 De Index is een aandelenindex beheerd door BITA, berekend door BITA en gebaseerd op een model ontworpen door Melanion Capital. De Index 
is samengesteld uit maximaal 30 effecten met een marktkapitalisatie van meer dan 100 miljoen USD, genoteerd op Europese en Amerikaanse 
markten, bedrijven die actief zijn in de segmenten "Crypto" vermogensbeheer en handel, "Crypto" bankieren en diensten, "Crypto Mining" en 
Blockchain-technologie, of de bedrijven die cryptogeld op hun balans hebben staan 

 

 De selectie en weging van de componenten van de Index is gebaseerd op fundamentele en kwantitatieve filters zoals aangegeven in de Index 
“Methodology Guidebook”. 
 

 Een uitputtende beschrijving en de volledige methodologie voor het samenstellen van de Index is beschikbaar op de BITA-website: 
https://www.bitadata.com. Ticker Bloomberg : MBCEXI 
 

 Het beheer streeft naar een zo laag mogelijk verschil tussen de evolutie van de intrinsieke waarde van het Fonds en die van de Index. De 
doelstelling voor maximale "ex-post tracking error" tussen veranderingen in de intrinsieke waarde van het Fonds en die van de Index is 2%. Indien 
de "ex-post tracking error" desondanks hoger zou zijn dan 2%, zou de doelstelling niettemin zijn om op een niveau onder 15% van de volatiliteit 
van de Index te blijven. 
 

 De referentievaluta van de eenheid is de euro. 
 

 U kunt uw aandelen dagelijks doorverkopen tijdens de openingstijden van de verschillende beurzen waar de ETF zal worden genoteerd, op 
voorwaarde dat de Market Makers de marktliquiditeit kunnen handhaven. 

 

 Aanbeveling: De minimaal aanbevolen investeringsperiode is langer dan 5 jaar. 
 

 Dividendbeleid: De uitkeerbare bedragen van het Fonds (indien van toepassing) worden niet uitgekeerd aan houders van deelbewijzen, maar 
worden herbelegd. 

 
 Het Fonds zal beleggen in bedrijven met significante activiteiten op het gebied van Bitcoin. De aandacht van beleggers wordt gevestigd op 

het feit dat er vooraf geen minimale correlatiedrempel is vastgesteld tussen de prijs van deze bedrijven en de prijs van Bitcoin. Anderzijds is 
de methodologie van het Fonds erop gericht de effecten te selecteren met de hoogste gevoeligheid voor Bitcoin. Door te beleggen in aandelen 
die zijn blootgesteld aan Bitcoin, zal het Fonds niet noodzakelijkerwijs of mechanisch de prijs van Bitcoin zelf volgen, of deze nu stijgt of 
daalt. 

Risico- en Rendementsprofiel 



 

2 
 

Kosten 

De kosten die u betaalt, worden gebruikt om de beheerskosten van het Fonds te betalen, inclusief marketing- en distributiekosten. Deze kosten 
verminderen de potentiële groei van uw belegging 
 

Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie over het Fonds, de Participaties, de risico's en kosten. 
 

Eenmalige kosten die worden aangerekend voor of na uw belegging 
Primaire markt (geautoriseerde deelnemers) 

Maximale instapvergoeding (niet 
verworven door de UCITS) 

Maximaal 3% per 
abonnementsaanvraag 

Maximale uitstapvergoedingen (niet 
verworven door de UCITS) 

Maximaal 3% per inwisselverzoek 

Door het Fonds verworven 
inschrijvingskosten 

Maximaal 0.25% 

Door het fonds aangekochte 
terugkoopvergoedingen 

Maximaal 0.25% 

Secundaire markt (alle investeerders) 

Maximale instapvergoeding (niet 
verworven door de UCITS) 

Niet van toepassing op beleggers op de 
secundaire markt* 

Maximale uitstapvergoedingen (niet 
verworven door de UCITS) 

Niet van toepassing op beleggers op de 
secundaire markt* 

Deze tarieven komen overeen met het maximum dat kan worden afgetrokken van het door de 
belegger aangewende kapitaal. 
 

Kosten die in de loop van een jaar aan het Fonds worden onttrokken 

Lopende kosten 0.75 %. 

 

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het Fonds 
worden onttrokken 

Performance fee None 

 
Prestaties uit het verleden 

Practical Information 
Naam van de bewaarder: Société Générale SA. 
Aanvullende informatie over het Fonds, het meest recente prospectus, evenals de meest recente jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis en op verzoek 
verkrijgbaar in het Frans en Engels bij de klantenservice van de beheermaatschappij, Melanion Capital SAS, 17 Avenue George V, 75008 Parijs, 
Frankrijk. 
Extra informatie: De intrinsieke waarde en andere informatie over de aandelenklasse (indien van toepassing) zijn beschikbaar op de website 
www.melanion.com. Informatie over market makers, beurzen en handel is beschikbaar op de pagina van het Fonds op de website 
www.melanion.com. De indicatieve intrinsieke waarde wordt tijdens handelsuren in echte tijd door de beurzen gepubliceerd. 
Belastingen: Afhankelijk van uw belastingstelsel kunnen vermogenswinsten en inkomsten met betrekking tot het houden van aandelen van de 
UCITS aan belasting worden onderworpen. Wij adviseren u hierover na te vragen bij uw gebruikelijke adviseur. 
Aansprakelijkheid: Melanion Capital kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, 
incorrect of niet in overeenstemming met de relevante delen van het prospectus van het Fonds is. 
Het beloningsbeleid van de beheermaatschappij, een beschrijving van de methoden voor het bepalen en toewijzen van vergoedingen en voordelen, 
evenals de bijbehorende gerelateerd bestuur, is op verzoek verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de Beheermaatschappij. Dit beleid beschrijft met 
name de methoden die worden gebruikt om de vergoedingen en voordelen van bepaalde categorieën werknemers te berekenen, de instanties die 
verantwoordelijk zijn voor de toewijzing ervan, evenals de samenstelling van het Remuneratiecomité. 
De UCITS staat niet open voor inwoners van de Verenigde Staten van Amerika / "U.S. Person" 

Aan deze UCITS is in Frankrijk vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten “Autorité des marchés 
financiers (AMF)”. De beheermaatschappij Melanion Capital heeft een vergunning in Frankrijk en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële 
Markten “Autorité des marchés financiers (AMF”) 

De hier gepresenteerde essentiële beleggersinformatie is nauwkeurig en actueel op 12 oktober 2021. 

  

 

*Secundaire markt: aangezien het Fonds een ETF is, kunnen 
beleggers die niet de status van geautoriseerde deelnemer hebben 
over het algemeen alleen aandelen kopen of verkopen op de 
secundaire markt. Hierdoor betalen beleggers bemiddelingskosten 
en/of transactiekosten. Deze makelaarskosten en/of 
transactiekosten worden gefactureerd of betaald aan de belegger 
en niet aan het Fonds of de Beheermaatschappij. Bovendien kunnen 
beleggers ook de kosten dragen van "bid-ask"-spreads, die het 
prijsverschil zijn tussen de koop- en verkoopprijs van het aandeel. 
 
*Primaire markt: Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks met 
het Fonds handelen, betalen de transactiekosten op de primaire 
markt. (zie het deel “Vergoedingen en commissies” van het 
Prospectus) 

Het percentage van de lopende kosten dat hier wordt 
weergegeven, is een schatting van het percentage van de kosten 
(inclusief belastingen, indien van toepassing) dat het Fonds in het 
lopende jaar kan oplopen. Het houdt geen rekening met 
prestatievergoedingen of portefeuilletransactiekosten, maar omvat 
instap- en uitstapvergoedingen die door het Fonds worden betaald 
wanneer het rechten van deelneming in andere instellingen voor 
collectieve belegging koopt of verkoopt. 

   Raadpleeg voor meer informatie de relevante secties van het 
Prospectus van het Fonds. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie van toekomstige 
prestaties. Het Fonds is gelanceerd op 22 oktober 2021. 
De getoonde prestatie wordt berekend na aftrek van de lopende kosten. 
In- en uitstapkosten zijn niet inbegrepen. 

Het fonds beschikt nog niet over prestatiegegevens 
voor het hele jaar om een grafiek van in het verleden 
behaalde resultaten te tonen. 


