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 Risikonivået til dette FCP reflekterer hovedsakelig risikoen i 
aksjemarkedet det er investert i. Risikoindikatoren ble 
beregnet ved å integrere simulerte historiske data.Cette 
estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du 
risque futur. 

 Den laveste kategorien tilsvarer ikke en risikofri investering. 

De betydelige risikoene ved OPCVM som ikke er tatt med i 
indikatoren er:  

Likviditetsrisiko: i det spesielle tilfellet hvor handelsvolumene på 
finansmarkedene er svært lave, kan enhver kjøps- eller 
salgstransaksjon på sistnevnte føre til betydelige 
markedssvingninger. 
 
Forekomsten av denne risikoen kan ha en negativ innvirkning på 
netto aktivaverdien til porteføljen din. 
 

For mer informasjon om risikoene, se avsnittet Risikoprofil i prospektet) 

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER
Dette dokumentet inneholder viktig informasjon til fondets investorer. Det er ikke et markedsføringsdokument. 
Informasjonen er lovpålagt og har til formål å gjøre det lettere å forstå hva det innebærer å investere i fondet 
samt risikoene som er forbundet med en slik investering. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du 
kan ta en informert beslutning om du vil investere i fondet eller ikke. 

 

 

 

 

  

MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF 
ISIN-nummer FR0014002IH8 

Forvaltet av Melanion Capital SAS 

 Målsetting og investeringsstrategi 

 Fondets forvaltningsmål er å gjenskape ytelsen til Melanion Bitcoin Exposure Index («indeksen») så nært som mulig uavhengig av trenden, positiv 
eller negativ. Indeksen for denne passive forvaltningen beregnes med netto utbytte reinvestert (utbytte fratrukket skatt betalt av aksjene som utgjør 
indeksen, er inkludert i beregningen av indeksen). Den er denominert i USD. Du er eksponert for valutarisiko mellom valutaene til aksjene som 
utgjør indeksen og valutaen til fondet netto utbytte reinvestert Fondet vil nå investeringsmålet sitt via en fysisk replikeringsmetode, det vil si ved å 
investere hovedsakelig i en kurv av eiendeler som består av verdipapirene som utgjør indeksen. 
 

Indeksen er en aksjeindeks administrert av BITA, beregnet av BITA og basert på en modell designet av Melanion Capital. Indeksen er sammensatt 
av maksimalt 30 verdipapirer med verdier større enn 100 MUSD notert på markedene i Europa og Amerika, selskaper som opererer innen 
kapitalforvaltning og kryptohandel, "Crypto" banktjenester, Crypto Mining og Blockchain-teknologi, eller selskaper som har kryptovalutaer på 
balansen. 
 

 Utvelgelsen og vektingen av komponentene i indeksen gjøres på grunnlag av grunnleggende og kvantitative filtre som angitt i indeksens metodikk. 
 

 En uttømmende beskrivelse og den fullstendige metodikken for å konstruere indeksen er tilgjengelig på BITA-nettstedet: https://www.bitadata.com. 
Bloomberg ticker: MBCEXI 
 

 Forvaltningen tar sikte på å oppnå en så liten forskjell mellom utviklingen av fondets netto aktivaverdi og indeksen. Målet for maksimal relativ 
volatilitet ("tracking error ex-post") mellom endringen i fondets netto aktivaverdi og indeksen er 2 %. Dersom «ex-post tracking error» likevel blir 
høyere enn 2 %, vil målet likevel være å holde seg på et nivå under 15 % av indeksens volatilitet. 
 

 Referansevalutaen til enheten er euro. 
 

 Du kan videreselge enhetene dine daglig i åpningstidene til de ulike handelsstedene hvor ETFen vil bli notert, forutsatt at Market Makerne er i stand 
til å animere markedet. 

 

 Anbefaling: Anbefalt minimum investeringsperiode er mer enn 5 år. 
 

 Utbyttepolitikk: utbetalbare penger fra fondet (hvis noen) vil ikke bli distribuert til andelseierne, men vil bli reinvestert 
 

 FCP vil investere i selskaper med betydelige aktiviteter innen Bitcoin-temaet. Investorenes oppmerksomhet rettes mot det faktum at det ikke er 
forhåndsetablert noen minimumskorrelasjonsterskel mellom prisen på disse selskapene og prisen på Bitcoin. På den annen side har FCPs 
metodikk som mål å velge verdipapirer med høyest følsomhet for Bitcoin. Ved å investere i aksjer eksponert mot Bitcoin, vil ikke FCP 
nødvendigvis eller mekanisk følge prisen på selve Bitcoin, enten opp eller ned. 

For mer informasjon om fondet, andelene, risikoer og gebyrer, se fondets prospekt. 
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Gebyrer 

Historisk avkastning 

Praktisk informasjon 

Depotmottaker : Société Générale SA. 
Ytterligere informasjon på fondet, det siste prospektet, samt de siste års- og halvårsrapportene er tilgjengelig på fransk og engelsk, gratis og på 
forespørsel, fra kundeserviceavdelingen til forvaltningsselskapet, Melanion Capital SAS, 17 Avenue Georges V, 75008 Paris, Frankrike 
Ytterligere informasjon : netto aktivaverdi og annen informasjon om andelsklassen (hvis noen) er tilgjengelig på nettstedet 
www.melanion.com.  Informasjon knyttet til market makers, børser og handel er tilgjengelig på siden dedikert til fondet på nettstedet 
www.melanion.com. Den veiledende netto aktivaverdien publiseres i sanntid av børsene i åpningstidene. 
Skattemessige forhold : Avhengig av skatteregimet ditt, kan kapitalgevinsten og eventuelle inntekter knyttet til beholdningen av OPCVM-papirer 
være gjenstand for beskatning. Vi anbefaler deg å spørre om dette med din vanlige rådgiver. 
Ansvar : Melanion Capital kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av en erklæring i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig eller 
inkonsistent med de relevante delene av fondets prospekt. 
Belønningspolitikk av forvaltningsselskapet, som beskriver metodene for å definere og fordele kompensasjon og fordeler samt de relaterte 
styringsmetodene, vil være tilgjengelig på forespørsel fra forvaltningsselskapets registrerte kontor. Denne policyen beskriver spesielt metodene som 
brukes for å beregne godtgjørelsen og fordelene til visse kategorier av ansatte, organene som er ansvarlige for tildelingen av dem, samt 
sammensetningen av godtgjørelsesutvalget. 
L’OPCVM er ikke åpen for innbyggere i USA / "U.S. Person" 
 
Denne OPCVM er godkjent i Frankrike og regulert av Autorité des marchés financiers (AMF). 
Forvaltningsselskapet Melanion Capital er autorisert i Frankrike og regulert av Autorité des marchés financiers (AMF) 
Nøkkelinformasjonen for investorer som presenteres her er nøyaktig og oppdatert per 12 oktober 2021. 

 

Gebyrene og provisjonene som betales brukes til å dekke kostnadene ved å forvalte fondet, inkludert kostnadene for promotering og distribusjon. 
Disse kostnadene reduserer den potensielle ytelsen til investeringen din. 
 

For mer informasjon om fondet, andelene, risikoer og gebyrer, se fondets prospekt. 
 

Engangsgebyrer som belastes før eller etter investering 
Primærmarked (autoriserte deltakere) 

Maksimal inngangsavgift (ikke ervervet 
av OPCVM) 

Maksimalt 3 % per 
abonnementsforespørsel 

Maksimale sluttgebyrer (ikke ervervet av 
OPCVM) 

Maksimalt 3 % per 
innløsningsforespørsel 

Tegningsgebyr ervervet av fondet Maksimalt 0,25 % 

Innløsningsgebyr ervervet av fondet Maksimalt 0,25 % 

Sekundærmarkedet (alle investorer) 

Maksimal inngangsavgift (ikke ervervet 
av OPCVM) 

Gjelder ikke investorer i 
annenhåndsmarkedet* 

Maksimale sluttgebyrer (ikke ervervet av 
OPCVM) 

Gjelder ikke investorer i 
annenhåndsmarkedet* 

Disse satsene tilsvarer den maksimale prosentandelen som kan trekkes fra kapitalen investert av 
investor. 

 
Gebyrer som belastes av fondet hvert år 

Løpende gebyrer  0.75 %. 

 

Gebyrer som belastes av fondet under visse særlige omstendigheter 

Resultatgebyr  Nei. 

 

* Sekundærmarkedet : Siden fondet er en ETF, kan investorer som 
ikke er autoriserte deltakere vanligvis kun kjøpe eller selge andeler 
på annenhåndsmarkedet. Investorer pådrar seg derfor meglergebyr 
og/eller transaksjonskostnader ved å gjøre dette. Disse 
meglergebyrene og/eller transaksjonskostnadene belastes av eller 
betales til investorens formidler, og ikke til fondet eller 
forvaltningsselskapet. I tillegg kan investorer også bære 
kostnadene ved "bud-ask"-spreader, som er prisforskjellen mellom 
kjøps- og salgsprisen på aksjen. 
 
* Primærmarked: Autoriserte deltakere som handler direkte med 
fondet betaler transaksjonskostnader på primærmarkedet. (se 
delen "Gebyrer og provisjoner" i prospektet) 
 
Satsen for løpende gebyrer vist her er et estimat for 
prosentandelen av kostnadene (inkludert skatter, der det er aktuelt) 
som fondet kan pådra seg i løpet av inneværende år. Den tar ikke 
hensyn til resultatgebyrer eller porteføljetransaksjonskostnader, 
men inkluderer inngangs- og utgangsgebyrer betalt av fondet ved 
kjøp eller salg av andeler i andre kollektive investeringsordninger. 
 
For ytterligere informasjon, se de relevante delene av fondets 
prospekt 

 

Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidig ytelse. 
Fondet lanseres 22 oktober 2021. 
Den angitte ytelsen er beregnet etter fradrag av løpende gebyrer. 
Inn-/utgangsgebyrer er ikke inkludert i beregningen.   

Fondet har ennå ikke resultatdata for et helt år for å 
vise et diagram over tidligere resultater. 
 


