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• Šio fondo rizikos lygis daugiausia atspindi akcijų rinkos, į kurią 

fondas investuoja, riziką. Rizikos rodiklis apskaičiuotas 

integruojant imituojamus istorinius duomenis. 

• Šis rizikos įvertis gali būti nepatikimas būsimos rizikos rodiklis. 

• Žemiausia kategorija nereiškia, kad "nerizikinga". 

Svarbi rizika, reikšmingai susijusi su Fondu, kurios rodiklis 
tinkamai neatspindi: 
 
Likvidumo rizika: esant mažoms prekybos apimtims finansų 
rinkose, bet koks pirkimo ar pardavimo sandoris šiose rinkose 
gali lemti svarbius rinkos svyravimus ir (arba) pokyčius, kurie 
gali turėti įtakos jūsų portfelio vertinimui. 

Bet kurios iš šių rizikų atsiradimas gali turėti įtakos jūsų 
portfelio grynųjų aktyvų vertei. 

Daugiau informacijos apie riziką rasite prospekto skyriuje "Rizikos 
profilis") 

PAGRINDINĖ INFORMACIJA INVESTUOTOJAMS
Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija investuotojams apie šį subfondą. Tai nėra reklaminio 

pobūdžio informacija. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, kad Jums būtų lengviau 

suprasti investavimo į šį subfondą esmę ir jam būdingą riziką. Patariame šią informaciją perskaityti, kad 

galėtumėte priimti pagrįstą investicinį sprendimą. 

 

 

 

 

MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF 
ISIN Kodas FR0014002IH8 

Šis KIPVPS savo valdymo įmone paskyrė Melanion Capital SAS 
 

 
 

Tikslai Ir Investavimo Politika 

• Šio fondo tikslas - kuo tiksliau sekti "Melanion Bitcoin Exposure" indekso (toliau - indeksas) rezultatus, neatsižvelgiant į jo tendencijas - teigiamas 

ar neigiamas. Šio pasyvaus valdymo Indekso grąža apskaičiuojama atėmus reinvestuotus dividendus (į Indekso grąžą įtraukiami indekso 

sudedamųjų dalių sumokėti dividendai, atėmus mokesčius). Jis išreikštas JAV doleriais. Jūs esate veikiami indekso indeksą sudarančių akcijų 

valiutų ir fondo valiutos su reinvestuotais grynaisiais dividendais keitimo kurso. Fondas savo valdymo tikslą pasieks taikydamas fizinio kopijavimo 

metodą, t. y. investuodamas į nuosavybės vertybinių popierių krepšelį, atitinkantį indekso sudedamąsias dalis. 
 

• Indeksas yra BITA administruojamas, BITA apskaičiuojamas ir pagal Melanion Capital sukurtą modelį apskaičiuojamas nuosavybės vertybinių 

popierių indeksas. Indeksą sudaro ne daugiau kaip 30 vertybinių popierių, kurių rinkos kapitalizacija didesnė nei 100 mln. dolerių, listinguojamų 

Europos ir Amerikos rinkose, bendrovių, kurios veikia "Crypto" turto valdymo ir prekybos, "Crypto" bankininkystės ir paslaugų , "Crypto Mining" 

ir "Blockchain" technologijos segmentuose, arba bendrovių, kurios savo balansuose turi kriptovaliutos.  

 

• Indekso sudedamosios dalys atrenkamos ir vertinamos remiantis fundamentaliais ir kiekybiniais filtrais, kaip nurodyta indekso metodikos vadove. 
 

• Išsamų aprašymą ir visą indekso sudarymo metodiką galima rasti BITA interneto svetainėje https://www.bitadata.com. 

Prekės ženklas Bloomberg: MBCEXI 
 

• Vadovybė siekia kuo mažesnio skirtumo tarp Fondo grynosios turto vertės ir indekso kitimo. Didžiausios "ex-post sekimo paklaidos" tarp Fondo 

grynųjų aktyvų vertės ir indekso pokyčių tikslas yra 2 %. Jei "ex-post sekimo paklaida" vis dėlto būtų didesnė nei 2 %, tikslas vis tiek būtų išlaikyti 

mažesnį nei 15 % indekso kintamumą. 

 

• Vieneto pamatinė valiuta yra euras. 
 

• Savo akcijas galite perparduoti kasdien įvairių biržų, kuriose bus kotiruojamas ETF, darbo valandomis, jei rinkos formuotojai gali palaikyti rinkos 

likvidumą.Recommendation: The minimum recommended investment period is greater than 5 years. 
 

• Dividendų politika: Fondo paskirstytinos sumos (jei taikoma) nebus skirstomos vienetų savininkams, bet bus reinvestuojamos. 
 

• Fondas investuos į bendroves, vykdančias reikšmingą veiklą bitkoinų tema. Atkreiptinas investuotojų dėmesys į tai, kad iš anksto nenustatyta 

minimali šių bendrovių ir Bitcoin kainos koreliacijos riba. Kita vertus, pagal Fondo metodiką siekiama atrinkti vertybinius popierius, kurių 

jautrumas Bitcoin atžvilgiu yra didžiausias. Investuodamas į su Bitcoin veikiamas akcijas, Fondas nebūtinai ar mechaniškai seks paskui pačios 

Bitcoin kainą, nepriklausomai nuo to, ar ji kyla, ar krenta. 

 

 Daugiau informacijos apie Fondą, investicinius vienetus, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte. 

Rizikos Ir Grąžos Pobūdis 

1 2 3 4 5 6 7 

Mažesnė rizika Didesnė rizika 

Potencialiai mažesnė grąža Potencialiai didesnė grąža 

https://www.bitadata.com/
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Taikomi Atskaitymai 

Jūsų mokami mokesčiai naudojami fondo valdymo išlaidoms padengti, įskaitant rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai mažina galimą jūsų 

investicijų augimą 
 

Daugiau informacijos apie Fondą, investicinius vienetus, riziką ir mokesčius rasite Fondo prospekte. 
 

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo 

Pagrindinė rinka (įgaliotieji dalyviai) 

Didžiausi stojamieji mokesčiai (ne 

KIPVPS įsigyti) 

Ne daugiau kaip 3 % vienam 

prenumeratos prašymui 

Didžiausi pasitraukimo mokesčiai (ne 

KIPVPS įsigyti) 

Ne daugiau kaip 3 % vienam išpirkimo 

prašymui 

Fondo įsigyti abonentiniai mokesčiai Ne daugiau kaip 0,25 % 

Fondo įsigyti išpirkimo mokesčiai Ne daugiau kaip 0,25 % 

Antrinė rinka (visi investuotojai) 

Didžiausi stojamieji mokesčiai (ne 

KIPVPS įsigyti) 

Netaikoma antrinės rinkos 

investuotojams * 

Didžiausi pasitraukimo mokesčiai (ne 

KIPVPS įsigyti) 
Netaikoma antrinės rinkos 

investuotojams * 

Šios normos atitinka didžiausią sumą, kurią galima atskaityti iš investuotojo panaudoto kapitalo. 
 

Per metus iš Fondo paimti mokesčiai. 

Nuolatiniai mokesčiai 0.75 %. 

 

Mokesčiai, imami iš Fondo tam tikromis konkrečiomis sąlygomis 

Mokestis už veiklos rezultatus Netaikomas 

 

Praeities Veiklos Rezultatai 

Aktuali Informacija 

Depozitoriumas: Société Générale SA. 

Papildomą informaciją apie fondą, naujausią prospektą, taip pat naujausias metines ir pusmečio ataskaitas prancūzų ir anglų kalbomis galima 

nemokamai gauti valdymo bendrovės Melanion Capital SAS klientų aptarnavimo skyriuje, 17 Avenue George V, 75008 Paryžius, Prancūzija. 

Papildoma informacija: Grynoji turto vertė ir kita su akcijų klase susijusi informacija (jei taikoma) pateikiama interneto svetainėje 

www.melanion.com. Informaciją, susijusią su rinkos formuotojais, vertybinių popierių biržomis ir prekyba, galima rasti Fondo puslapyje interneto 

svetainėje www.melanion.com. Orientacinę grynąją turto vertę realiuoju laiku prekybos valandomis skelbia vertybinių popierių biržos. 

Mokesčiai: Priklausomai nuo jūsų mokesčių sistemos, bet koks kapitalo prieaugis ir pajamos, susijusios su KIPVPS akcijų turėjimu, gali būti 

apmokestinamos. Patariame apie tai pasiteirauti savo įprasto konsultanto. 

Atsakomybė: Melanion Capital gali būti laikoma atsakinga tik už šiame dokumente pateiktus teiginius, kurie yra klaidinantys, netikslūs arba neatitinka 

atitinkamų fondo prospekto dalių. 

Valdymo bendrovės atlyginimų politika, kuriame aprašomi atlyginimų ir išmokų nustatymo ir paskirstymo metodai bei susijusios valdymo 

priemonės, bus galima gauti paprašius Valdymo įmonės registruotoje buveinėje. Šioje politikoje visų pirma aprašomi metodai, taikomi apskaičiuojant 

tam tikrų kategorijų darbuotojų atlyginimus ir išmokas, už jų skyrimą atsakingi organai, taip pat Atlyginimų komiteto sudėtis. 

KIPVPS negali naudotis Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojai / "U.S Person" 

 

Šiam KIPVPS išduotas leidimas Prancūzijoje, jį reguliuoja Autorité des Marchés Financiers (AMF). Valdymo įmonė Melanion Capital yra įgaliota 
Prancūzijoje ir reguliuojama Autorité des Marchés Financiers (AMF). 

Čia pateikta pagrindinė informacija investuotojams yra tiksli ir aktuali 2021 m. spalio 20 d. 

  

 

* Antrinė rinka: kadangi Fondas yra ETF, Investuotojai, neturintys 
Įgaliotųjų dalyvių statuso, paprastai gali pirkti arba parduoti 
investicinius vienetus tik antrinėje rinkoje. Tai darydami 
investuotojai moka tarpininkavimo mokesčius ir (arba) sandorio 
išlaidas. Šiuos tarpininkavimo mokesčius ir (arba) sandorio išlaidas 
apskaičiuoja arba sumoka investuotojas, o ne Fondas ar Valdymo 
įmonė. Be to, investuotojai taip pat gali patirti "pirkimo-pardavimo" 
kainų skirtumo (angl. bid-ask), t. y. akcijų pirkimo ir pardavimo 
kainų skirtumo, išlaidas. 

*Pagrindinė rinka: Įgaliotieji dalyviai, kurie prekiauja tiesiogiai su 

Fondu, moka sandorio išlaidas pirminėje rinkoje. (žr. prospekto 

skyrių "Fees and commissions"). 

Čia nurodyta einamųjų mokesčių norma yra apytikslė mokesčių 
procentinė dalis (įskaitant mokesčius, jei taikoma), kurią Fondui gali 
tekti padengti einamaisiais metais. Joje neatsižvelgiama į veiklos 
rezultatų mokesčius ar portfelio sandorių išlaidas, tačiau į ją įtraukti 
įėjimo ir išėjimo mokesčiai, kuriuos Fondas moka pirkdamas ar 
parduodamas kitų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius 
vienetus. 

    Daugiau informacijos rasite atitinkamuose Fondo prospekto 
skyriuose. 

Praeities rezultatai nėra būsimų rezultatų rodiklis. Fondas pradėtas platinti 2021 

m. spalio 22 d. 

Nurodyti veiklos rezultatai apskaičiuoti atskaičius einamuosius mokesčius. 

Įėjimo / išėjimo mokesčiai į skaičiavimus neįtraukti.   

Fondas dar neturi visų metų veiklos rezultatų 

duomenų, kad būtų galima parodyti ankstesnių 

rezultatų diagramą.   

http://www.melanion.com/
http://www.melanion.com/

