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 Ennek az FCP-nek a kockázati szintje főként annak a 
részvénypiacnak a kockázatát tükrözi, amelyre befektetik. A 
kockázati mutató kiszámítása szimulált múltbeli adatok 
integrálásával történt. 

 Ez a kockázatbecslés nem biztos, hogy megbízható mutatója a 
jövőbeli kockázatnak. 

 A legalacsonyabb kategória nem felel meg a kockázatmentes 
befektetésnek. 

Az OPCVM mutatóban nem vett jelentős kockázatai a 
következők: 

Likviditási kockázat: abban az esetben, ha a pénzügyi piacokon 
a kereskedési volumen nagyon alacsony, az utóbbiakon 
végrehajtott vételi vagy eladási tranzakciók jelentős piaci 
ingadozásokhoz vezethetnek. 
 
Ennek a kockázatnak az előfordulása negatív hatással lehet 
portfóliója nettó eszközértékére. 

A kockázatokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a 
tájékoztató kockázati profil című részét) 

FŐBB BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK
Ez a dokumentum alapvető információkat nyújt az ezen ÁÉKBV-be befektetők számára. Ez nem promóciós 
dokumentum. A benne található információkat egy jogi kötelezettségnek megfelelően adjuk át Önnek, hogy 
segítsen megérteni, mit foglal magában egy ebbe az ÁÉKBV-be történő befektetés, és milyen kockázatokkal jár. 
Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozzon a befektetésről vagy sem. 
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Ezt az OPCVM -t a Melanion Capital SAS kezeli 

 Befektetési célok és politika 

 Az Alap kezelési célja, hogy a lehető legszorosabban megismételje a Melanion Bitcoin Exposure Index ("referanseindeksen") teljesítményét, 
függetlenül annak pozitív vagy negatív alakulásától. Ennek a passzív menedzsmentnek az referanseindeksene a nettó osztalék újrabefektetésével 
kerül kiszámításra (az referanseindeksenet alkotó részvények által fizetett adó nélküli osztalék az referanseindeksen számításába beleszámít). USD-
ben denominált. Ön ki van téve az árfolyamkockázatnak az Referanseindeksenet alkotó befektetési jegyek devizaneme és az alap devizaneme közötti 
nettó osztalék újrabefektetése Az Alap befektetési célját fizikai replikációs módszerrel éri el, azaz főként egy olyan eszközkosárba fektet be, amely a 
következőkből áll. az Referanseindeksenet alkotó értékpapírok. 
 

Az Referanseindeksen a BITA által kezelt részvényreferanseindeksen, amelyet a BITA számít ki és a Melanion Capital által tervezett modell alapján. 
Az Referanseindeksen legfeljebb 30 európai és amerikai piacokon jegyzett, 100 MUSD-nál nagyobb kapitalizációjú értékpapírból áll, amelyek a 
vagyonkezelés és a "Crypto" kereskedés szegmensében tevékenykednek, a szolgáltatások "Crypto" bankok, "Crypto Mining" és Blockchain 
technológia, vagy olyan cégek, amelyek kriptovalutákat tartanak a mérlegükben 
 

 Az Referanseindeksen összetevőinek kiválasztása és súlyozása az referanseindeksen módszertanában meghatározott fundamentális és mennyiségi 
szűrők alapján történik. 

 Az Referanseindeksen kimerítő leírása és teljes módszertana elérhető a BITA honlapján : https://www.bitadata.com.  
Bloomberg ticker: MBCEXI 
 

 A menedzsment célja, hogy az Alap nettó eszközértékének alakulása és az Referanseindeksen alakulása között a lehető legkisebb különbség legyen. 
Az Alap nettó eszközértékének változása és az Referanseindeksen közötti maximális követési hiba („utólagos követési hiba”) 2%. Ha az „utólagos 
követési hiba” ennek ellenére 2%-nál magasabb lesz, a cél az lenne, hogy az Referanseindeksen volatilitásának 15%-a alatt maradjon. 

 

 Az egység referencia pénzneme az euró. 
 

 A részvényeit naponta továbbértékesítheti azon különböző kereskedési helyek nyitvatartási idejében, ahol az ETF-t jegyzik, feltéve, hogy az árjegyzők 
képesek élénkíteni a piacot. 

 Javaslat: Az ajánlott minimális befektetési idő több mint 5 év. 
 Osztalékpolitika: az alapból (ha van ilyen) felosztható pénzeket nem osztják szét a befektetésijegy-tulajdonosok között, hanem újra befektetik 
 
 Az FCP olyan vállalatokba fektet be, amelyek jelentős tevékenységet folytatnak a Bitcoin témában. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy e 

cégek árfolyama és a Bitcoin árfolyama között nincs előre meghatározott minimális korrelációs küszöb. Másrészt az FCP módszertana célja a 
Bitcoin iránti legmagasabb érzékenységű értékpapírok kiválasztása. A Bitcoinnak kitett részvényekbe való befektetéssel az FCP nem feltétlenül 
vagy mechanikusan követi magának a Bitcoinnak az árfolyamát, akár felfelé, akár lefelé. 

Az Alappal, a Befektetési Jegyekkel, a kockázatokkal és díjakkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az Alap tájékoztatóját. 
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Költségek 

Múltbeli teljesítmény 

Hasznos információ 

Letéteményes: Société Générale SA. 
További információ az Alapról, a legfrissebb tájékoztató, valamint a legfrissebb éves és féléves jelentések francia és angol nyelven, ingyenesen és 
kérésre elérhetők az alapkezelő társaság ügyfélszolgálatán, a Melanion Capital SAS, 17 Avenue Georges V, 75008 Párizs, Franciaország 
további információ: a nettó eszközérték és a befektetési jegyek osztályára vonatkozó egyéb információk (adott esetben) elérhetők a weboldalon 
www.melanion.com.  Az árjegyzőkkel, a tőzsdével és a kereskedéssel kapcsolatos információk a www.melanion.com weboldalon, az Alapnak szentelt 
oldalon érhetők el. Az indikatív nettó eszközértéket valós időben teszik közzé a tőzsdék kereskedési időben. 
Adózás: Adórendszerétől függően az értékpapírok birtoklásához kapcsolódó tőkenyereség és jövedelem OPCVM adóköteles lehet. Javasoljuk, hogy 
erről érdeklődjön szokásos tanácsadójánál. 
Felelősség: A Melanion Capital kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely félrevezető, pontatlan vagy az Alap tájékoztatójának megfelelő 
részeivel össze nem egyeztethető nyilatkozat alapján vonható felelősségre. 
Javadalmazási politika A javadalmazás és juttatások meghatározásának és felosztásának, valamint a kapcsolódó irányítási módszereket ismertető 
alapkezelő társaság tájékoztatója kérésre elérhető lesz az Alapkezelő társaság székhelyén. Ez a szabályzat ismerteti különösen a munkavállalók egyes 
kategóriáinak javadalmazásának és juttatásainak kiszámításához használt módszereket, az ezek kiosztásáért felelős szerveket, valamint a 
javadalmazási bizottság összetételét. 
OPCVM nem nyitott az Amerikai Egyesült Államok lakosai számára / "USA személy" 
 
Ezt az ÁÉKBV-t Franciaországban hagyták jóvá, és az Autorité des marchés financiers (AMF) szabályozza. 
A Melanion Capital alapkezelő társaságot Franciaországban engedélyezték, és az Autorité des marchés financiers (AMF) szabályozza. 
Az itt bemutatott kiemelt befektetői információk pontosak és aktuálisak 2021 október 12-én. 

 

A befizetett díjak és jutalékok az Alap kezelési költségeinek fedezésére szolgálnak, beleértve a promóciós és terjesztési költségeket is. Ezek a 
költségek csökkentik a befektetés potenciális teljesítményét. 
 

 Az Alappal, a Befektetési Jegyekkel, a kockázatokkal és díjakkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az Alap tájékoztatóját. 
 

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak 
Elsődleges piac (jogosult résztvevők) 

Maximális belépési díj (nem vásárolható 
meg the OPCVM) 

Maximum 3% előfizetési kérelmenként 

Maximális kilépési díj (nem jár the 
OPCVM) 

Maximum 3% beváltási kérelmenként 

Az alap által beszerzett jegyzési díjak Maximum 0,25% 

Az alap által megszerzett visszaváltási 
díjak 

Maximum 0,25% 

Másodlagos piac (minden befektető) 

Maximális belépési díj (nem vásárolható 
meg the OPCVM) 

Nem vonatkozik másodlagos piaci 
befektetőkre* 

Maximális kilépési díj (nem jár the 
OPCVM) 

Nem vonatkozik másodlagos piaci 
befektetőkre* 

Ezek az arányok a befektető által befektetett tőkéből levonható maximális százaléknak felelnek 
meg.. 

 

Az alapból egy éven keresztül levont díjak. 

Folyamatos díjak 0.75 % 

 

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières 

Teljesítménydíj: Egyik sem 

 

*Másodlagos piac: mivel az Alap egy ETF, a nem jogosult 
befektetők általában csak a másodlagos piacon vásárolhatnak vagy 
adhatnak el befektetési jegyeket. A befektetőknek ezért közvetítési 
díjakat és/vagy tranzakciós költségeket kell fizetniük. Ezeket a 
közvetítői díjakat és/vagy tranzakciós költségeket a befektető 
közvetítője számítja fel vagy fizeti meg, nem pedig az alapnak vagy 
az alapkezelő társaságnak. Emellett a befektetők viselhetik a "bid-
ask" felárak költségeit is, amelyek a részvény vételi és eladási ára 
közötti árkülönbséget jelentik. 
 
*Elsődleges piac: Az Alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott 
Résztvevők az elsődleges piacon fizetik a tranzakciós költségeket. 
(lásd a Tájékoztató „Díjak és jutalékok” című részét) 
 
A folyamatos díjak mértéke itt látható a költségek (adott esetben 
az adókat is beleértve) százalékos becslése, amely az Alapnál 
felmerülhet az adott évben. Nem veszi figyelembe a 
teljesítménydíjakat vagy a portfólió-tranzakciós költségeket, de 
magában foglalja az Alap által más kollektív befektetési rendszerek 
befektetési jegyeinek vásárlásakor vagy eladásakor fizetett belépési 
és visszaváltási díjakat. 

További információkért tekintse meg az Alap Tájékoztatójának 
megfelelő szakaszait 

 
 

A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt. 
Az Alap 2021 október 22-én indul. 
A feltüntetett teljesítmény a folyó költségek levonása után kerül kiszámításra. 
A kalkuláció nem tartalmazza a belépési/kilépési díjakat.   

Az alap még nem rendelkezik teljes évre vonatkozó 
teljesítményadatokkal a múltbeli teljesítmény 
diagramjának megjelenítéséhez. 
 


