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 Risknivån för detta FCP återspeglar huvudsakligen risken på 
den aktiemarknad som den är investerad i. Riskindikatorn 
beräknades genom att integrera simulerad historisk data. 

 Denna riskuppskattning kanske inte är en tillförlitlig indikator 
på framtida risker. 

 Den lägsta kategorin motsvarar inte en riskfri investering. 

 
De betydande riskerna för FONDEN som inte beaktas 
i indikatorn är : 
 
Likviditetsrisk : i det särskilda fallet där 
handelsvolymerna på finansmarknaderna är mycket 
låga, kan varje köp- eller säljtransaktion på de senare 
leda till betydande marknadsfluktuationer. 
 
Förekomsten av denna risk kan ha en negativ 
inverkan på din portföljs substansvärde. 
 

(För mer information om riskerna, se avsnittet Riskprofil i 
prospektet) 

BASFAKTA FÖR INVESTERARE
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Det är inte reklammaterial. Det 
är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna 
med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. 

 

 

 

 

  

MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF 
ISIN-kod FR0014002IH8 

Denna FONDEN förvaltas av Melanion Capital SAS 
 Mål och placeringsinriktning 

 Fondens förvaltningsmål är att så nära som möjligt replikera resultatet för Melanion Bitcoin Exposure Index (”Indexet”) oavsett dess utveckling, 
positiv eller negativ. Indexet för denna passiva förvaltning är beräknad nettoutdelning återinvesterad (utdelning efter skatt som betalats av de aktier 
som ingår i indexet ingår i indexberäkningen). Den är denominerad i USD. Du är exponerad för valutarisk mellan valutorna för aktierna som ingår i 
indexet och valutan för fondens nettoutdelning återinvesterad. Fonden kommer att uppnå sitt investeringsmål via en fysisk replikeringsmetod, det 
vill säga genom att huvudsakligen investera i en korg av tillgångar som består av de värdepapper som ingår i indexet. 
 
Indexet är ett aktieindex som administreras av BITA, beräknat av BITA och baserat på en modell designad av Melanion Capital. Indexet är sammansatt 
av maximalt 30 värdepapper med en kapitalisering större än 100 MUSD noterade på marknaderna i Europa och Amerika, av företag som verkar 
inom segmenten kapitalförvaltning och "Crypto"-handel, tjänster "Crypto"-banker, "Crypto Mining" och Blockchain-teknik, eller företag som har 
kryptovalutor på sin balansräkning 
 

 Urvalet och viktningen av indexets beståndsdelar görs på basis av grundläggande och kvantitativa filter som anges i indexets metodik. 
 

 En uttömmande beskrivning och den fullständiga metoden för att konstruera indexet finns på BITA-webbplatsen: https://www.bitadata.com          
Bloomberg ticker: MBCEXI 
 

 Förvaltningen strävar efter att få en så låg skillnad som möjligt mellan utvecklingen av fondens substansvärde och indexets. Målet för maximal 
tracking error (” tracking error ex-post”) mellan förändringen i fondens nettotillgångsvärde och indexets värde är 2 %. Om” ex-post tracking error” 
ändå blir högre än 2 %, skulle målet ändå vara att ligga kvar på en nivå under 15 % av indexets volatilitet. 
 

 Enhetens referensvaluta är euro. 
 

 Du kan sälja dina andelar dagligen under öppettiderna på de olika handelsplatserna där ETF : n kommer att listas, förutsatt att Market Makers kan 
animera marknaden. 

 

 Rekommendation: Den rekommenderade minsta investeringsperioden är mer än 5 år. 
 

 Utdelningspolicy: utdelningsbara pengar från fonden (om några) kommer inte att delas ut till andelsägarna utan återinvesteras 
 
 FCP kommer att investera i företag med betydande aktiviteter inom Bitcoin-temat. Investerares uppmärksamhet uppmärksammas på det faktum 

att ingen minsta korrelationströskel har fastställts på förhand mellan priset på dessa företag och priset på Bitcoin. Å andra sidan syftar FCP:          
s metodik till att välja värdepapper med högst känslighet för Bitcoin. Genom att investera i aktier exponerade mot Bitcoin kommer FCP                     
inte nödvändigtvis eller mekaniskt att följa priset på själva Bitcoin, vare sig det är uppåt eller nedåt. 

 

För mer information om fonden, andelarna, risker och avgifter, se fondens prospekt. 
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Avgifter 

Tidigare avkastning 

Praktisk information 

Depositarie: Société Générale SA. 
Ytterligare information på fonden, det senaste prospektet samt de senaste års- och halvårsrapporterna finns tillgängliga på franska och engelska, 
kostnadsfritt och på begäran, från förvaltningsbolagets kundtjänstavdelning, Melanion Capital SAS, 17 Avenue Georges V, 75008 Paris, Frankrike 
ytterligare information: substansvärdet och annan information om andelsklassen (om tillämpligt) finns på webbplatsen  
www.melanion.com.  Information om marknadsgaranter, börser och handel finns tillgänglig på fondens sida på webbplatsen www.melanion.com. 
Det indikativa substansvärdet publiceras i realtid av börserna under handelstid. 
Beskattning: Beroende på ditt skattesystem, eventuella kapitalvinster och inkomster relaterade till innehavet av FONDEN-värdepapper kan bli föremål 
för beskattning. Vi råder dig att fråga din vanliga rådgivare om detta. 
Ansvar: Melanion Capital kan hållas ansvarigt enbart på grundval av något uttalande i detta dokument som är vilseledande, felaktigt eller oförenligt 
med de relevanta delarna av fondens prospekt. 
Ersättningspolicy av förvaltningsbolaget, som beskriver metoderna för att definiera och fördela ersättningar och förmåner samt de relaterade 
styrningsmetoderna, kommer att finnas tillgänglig på begäran från förvaltningsbolagets säte. Denna policy beskriver särskilt de metoder som används 
för att beräkna ersättningar och förmåner för vissa kategorier av anställda, de organ som ansvarar för deras tilldelning, samt sammansättningen av 
ersättningskommittén. 
FONDEN är inte öppen för invånare i USA / "U.S. Person" 
 
Denna FONDEN är godkänd i Frankrike och regleras av Autorité des marchés financiers (AMF). 
Denna FONDEN är godkänd i Frankrike och regleras av Autorité des marchés financiers (AMF). 
Den basfakta för investerare som presenteras här är korrekt och aktuell den 12 oktober 2021. 

 

De avgifter och provisioner som betalas används för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden, inklusive kostnader för marknadsföring och 
distribution. Dessa avgifter minskar det potentiella resultatet för din investering. 
 

För mer information om fonden, andelarna, risker och avgifter, se fondens prospekt. 
 

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering 
Primärmarknad (auktoriserade deltagare) 

Maximala inträdesavgifter (inte 
förvärvade av FONDEN) 

Max 3 % per prenumerationsförfrågan 

Maximala uttagsavgifter (inte förvärvade 
av FONDEN) 

Max 3 % per inlösenbegäran 

Teckningsavgifter som förvärvats av 
fonden 

Högst 0,25 % 

Inlösenavgifter som förvärvats av fonden Högst 0,25 % 

Sekundärmarknad (alla investerare) 

Maximala inträdesavgifter (inte 
förvärvade av FONDEN) 

Ej tillämpligt på 
andrahandsmarknadsinvesterare* 

Maximala uttagsavgifter (inte förvärvade 
av FONDEN) 

Ej tillämpligt på 
andrahandsmarknadsinvesterare* 

Dessa räntesatser motsvarar den maximala procentsats som kan dras av från det kapital 
investeraren investerar. 
 

Avgifter som debiteras fonden under året. 

Pågående avgifter 0.75 % 

 

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter 

Prestationsavgift : Ingen 

 

* Sekundärmarknad : Eftersom fonden är en ETF kan investerare 
som inte är auktoriserade deltagare i allmänhet endast köpa eller 
sälja andelar på andrahandsmarknaden. Investerare ådrar sig 
därför courtage och/eller transaktionskostnader för att göra det. 
Dessa mäklararvoden och/eller transaktionskostnader debiteras av 
eller betalas till investerarens förmedlare och inte till fonden eller 
förvaltningsbolaget. Dessutom kan investerare också stå för 
kostnaderna för "bud-ask"-spreadar, som är prisskillnaden mellan 
köp- och säljpriset för aktien. 
 
* Primär marknad: Auktoriserade deltagare som handlar direkt 
med fonden betalar transaktionskostnader på den primära 
marknaden. (Se avsnittet "Avgifter och provisioner" i prospektet) 
 
Den löpande avgiften Här visas en uppskattning av andelen 
kostnader (inklusive skatter, om tillämpligt) som fonden kan ådra 
sig under innevarande år. Den tar inte hänsyn till 
prestationsbaserade avgifter eller portföljtransaktionskostnader, 
men inkluderar inträdes- och uttagsavgifter som betalas av fonden 
vid köp eller försäljning av andelar i andra kollektiva 
investeringssystem. 
 
För ytterligare information, se de relevanta avsnitten i fondens 
prospekt 

 

Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. 
Fonden lanseras den 22 oktober 2021 
Angiven prestation är beräknad efter avdrag för löpande avgifter 
In-/uttagsavgifter ingår inte i beräkningen.   

Fonden har ännu inte resultatdata för ett helt år för att 
visa ett diagram över tidigare resultat. 
 


