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• Selle fondi riskitase peegeldab peamiselt selle aktsiaturu riski, 

kuhu fond investeerib. Riskinäitaja arvutati simuleeritud 

ajalooliste andmete integreerimise teel. 

• See riskihinnang ei pruugi olla usaldusväärne näitaja tulevase 

riski kohta. 

• Madalaim kategooria ei tähenda "riskivaba". 

Olulised riskid, mis on fondi jaoks olulised ja mida näitaja ei 
hõlma piisavalt: 
 
 
Likviidsusrisk: madala kauplemismahu korral finantsturgudel 
võib iga ostu- või müügitehing nendel turgudel põhjustada 
olulisi turumuutusi/ kõikumisi, mis võivad mõjutada teie 
portfelli hindamist.  
 
Nende riskide esinemine võib mõjutada teie portfelli 
puhasväärtust. 
 

Lisateavet riskide kohta leiate prospekti riskiprofiili osast. 

INVESTORI PÕHITEAVE
Käesolevas dokumendis on esitatud investori põhiteave selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. 

Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil 

soovitatakse seda lugeda, et te saaksite teha teadliku otsuse investeerimise kohta. 

 

 

 

 

MELANION BTC EQUITIES UNIVERSE UCITS ETF 
Kood ISIN FR0014002IH8 

Kõnealune eurofond on määranud Melanion Capital SASi oma fondivalitsejaks 
 

 
 

Eesmärgid ja investeerimispoliitika 

• Fondi eesmärk on jälgida võimalikult täpselt Melanion Bitcoin Exposure Indexi (edaspidi "indeks") tootlust, sõltumata selle positiivsest või 

negatiivsest suundumusest. Selle passiivse valitsemise indeks arvutatakse netodividendid reinvesteerituna (indeksi komponentide poolt makstud 

dividendid ilma maksudeta sisalduvad indeksi tootluses). See on nomineeritud USA dollarites. Te olete avatud indeksi moodustavate aktsiate 

valuutade ja fondi valuuta vahelisele vahetuskursile, kusjuures netodividendid on reinvesteeritud. Fond saavutab oma halduseesmärgi füüsilise 

replikatsiooni meetodi abil, st investeerides indeksit moodustavate aktsiate korvi. 

 

• Indeks on BITA poolt hallatav ja BITA poolt arvutatud aktsiaindeks, mis põhineb Melanion Capitali koostatud mudelil. Indeks koosneb maksimaalselt 

30 väärtpaberist, mille turukapitalisatsioon on suurem kui 100MUSD ja mis on noteeritud Euroopa ja Ameerika turgudel, ettevõtted, mis tegutsevad 

"Crypto" varahalduse ja kauplemise, "Crypto" panganduse ja teenuste, "Crypto Mining" ja Blockchain tehnoloogia segmentides või ettevõtted, 

mille bilansis on krüptoraha. 

 
 

• Indeksi komponentide valik ja kaalumine toimub fundamentaalsete ja kvantitatiivsete filtrite alusel, nagu on märgitud indeksi metoodika 

käsiraamatus. 
 

• Põhjalik kirjeldus ja täielik metoodika indeksi koostamiseks on kättesaadav BITA veebilehel: https://www.bitadata.com.  

   Ticker Bloomberg: MBCEXI 
 

• Juhtkonna eesmärk on saavutada võimalikult väike erinevus fondi puhasväärtuse ja indeksi puhasväärtuse arengu vahel. Maksimaalne "ex-post 

jälgimisvea" eesmärk fondi puhasväärtuse ja indeksi muutuste vahel on 2%. Kui "ex-post jälgimisviga" oleks siiski suurem kui 2%, oleks eesmärk 

siiski jääda alla 15% indeksi volatiilsusest. 
 

• Üksuse arvestusvaluuta on euro. 
 

• Võite oma aktsiaid igapäevaselt edasi müüa erinevate börside, kus ETF noteeritakse, lahtiolekuaegadel, tingimusel, et turutegijad suudavad 

säilitada turu likviidsuse. 
 

• Soovitus: Soovitatav minimaalne investeerimisperiood on üle 5 aasta. 
 

• Dividendipoliitika: fondi jaotatavaid summasid (kui see on asjakohane) ei jaotata osakuomanikele, vaid need reinvesteeritakse. 

 

• Fond investeerib ettevõtetesse, mis tegutsevad olulisel määral Bitcoini valdkonnas. Investorite tähelepanu juhitakse asjaolule, et nende 

ettevõtete hinna ja Bitcoini hinna vahel ei ole eelnevalt kehtestatud minimaalset korrelatsioonilävendit. Teisalt on fondi metoodika eesmärk 

valida väärtpaberid, mille tundlikkus Bitcoini suhtes on kõige suurem. Bitcoiniga seotud aktsiatesse investeerides ei järgi fond tingimata ega 

mehaaniliselt Bitcoini enda hinda, olgu see siis tõusev või langev.  

 
Täiendavat teavet fondi, osakute, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist. 

 

Riski- ja tasuvusprofiil 

1 2 3 4 5 6 7 

Väiksem risk Kõrgem risk 

Potentsiaalselt madalam tasu Potentsiaalselt suurem tasu 
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Tasud 

Teie poolt makstavaid tasusid kasutatakse fondi halduskulude, sealhulgas turundus- ja levitamiskulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie 

investeeringu potentsiaalset kasvu. 
 

Täiendavat teavet fondi, osakute, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist. 
 

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimist 

Esmane turg (volitatud osalejad) 

Maksimaalsed sisenemistasud (mida 

eurofond ei ole omandanud) 

Maksimaalselt 3% ühe tellimuse kohta 

Maksimaalsed väljumistasud (mida 

eurofond ei ole omandanud) 

Maksimaalselt 3% ühe lunastustaotluse 

kohta 

Fondi poolt omandatud märkimistasud Maksimaalselt 0.25% 

Fondi omandatud tagasivõtmistasud Maksimaalselt 0.25% 

Teisene turg (kõik investorid) 

Maksimaalsed sisenemistasud (mida 

eurofond ei ole omandanud) 

Ei kohaldata järelturu investorite suhtes * 

Maksimaalsed väljumistasud (mida 

eurofond ei ole omandanud) 
Ei kohaldata järelturu investorite suhtes * 

Need määrad vastavad maksimummäärale, mida võib maha arvata investori poolt kasutatud 

kapitalist. 

Fondist aasta jooksul võetud tasud. 

Jooksvad tasud 0.75 %. 

 

Fondist teatud eritingimustel võetavad tasud 

Tulemustasu Ükski 

 

Varasemad tulemused 

Praktiline teave 

Depositoorium: Société Générale SA. 

Lisateavet fondi kohta, viimast prospekti ning viimaseid aasta- ja poolaastaaruandeid saab prantsuse ja inglise keeles tasuta ja taotluse korral 

fondivalitseja klienditeenindusosakonnast, Melanion Capital SAS, 17 Avenue George V, 75008 Paris, France. 

Lisainformatsioon: Varade puhasväärtus ja muu teave aktsiaklassi kohta (kui see on kohaldatav) on kättesaadav veebilehel www.melanion.com. 

Turutegijate, börside ja kauplemisega seotud teave on kättesaadav fondi veebilehel www.melanion.com. Soovituslik puhasväärtus avaldatakse 

börsidel reaalajas kauplemisaja jooksul. 

Maksustamine: Sõltuvalt teie maksusüsteemist võidakse maksustada eurofondi aktsiate omamisega seotud kapitali kasvutulu ja tulu. Soovitame teil 

selle kohta küsida oma tavalisest nõustajast. 

Vastutus: Melanion Capital võib vastutada ainult nende käesolevas dokumendis sisalduvate väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus 

fondi prospekti vastavate osadega. 
Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasude ja hüvitiste määratlemise ja jaotamise meetodeid ning nendega seotud 
juhtimiskorda, on taotluse korral kättesaadav fondivalitseja registrijärgses asukohas. Selles poliitikas kirjeldatakse eelkõige meetodeid, mida 
kasutatakse teatavate töötajate kategooriate töötasude ja hüvitiste arvutamiseks, nende jaotamise eest vastutavaid organeid ning töötasukomitee 
koosseisu. 
UCITS ei ole avatud Ameerika Ühendriikide residentidele / "U.S. Person". 

Kõnealune eurofond on Prantsusmaal lubatud ja seda reguleerib AMF (Autorité des marchés financiers). Fondivalitseja Melanion Capital on 
Prantsusmaal tegevusloa saanud ja seda reguleerib AMF (Autorité des marchés financiers). Siin esitatud investori põhiteave on täpne ja ajakhane 
20. oktoobri 2021. aasta seisuga. 

  

 

* Teisene turg: kuna fond on ETF, saavad investorid, kellel ei ole 
volitatud osaleja staatust, üldjuhul osta või müüa osakuid ainult 
järelturul. Seda tehes maksavad investorid maakleritasu ja/või 
tehingukulusid. Need maakleritasud ja/või tehingukulud esitab arve 
või need makstakse investorile, mitte fondile või fondivalitsejale. 
Lisaks võivad investorid kanda ka pakkumise ja pakkumise vahega 
seotud kulusid, mis on aktsia ostu- ja müügihinna vahe. 
 
 
* Esmane turg: Volitatud osalejad, kes kauplevad otse fondiga, 
maksavad tehingukulusid esmaturul. (vt prospekti jaotist "Tasud ja 
komisjonitasud"). 
 
 

    Siin näidatud jooksvate tasude määr on hinnanguline protsent 
tasudest (sealhulgas maksudest, kui see on kohaldatav), mida 
fond võib jooksva aasta jooksul kanda. See ei võta arvesse 
tootlustasusid ega portfelli tehingukulusid, kuid sisaldab 
sisenemis- ja väljumistasusid, mida fond maksab, kui ta ostab või 
müüb osakuid teistes ühisinvesteerimisettevõtetes.    

 

   Täiendavat teavet leiate fondi prospekti vastavatest osadest. 

Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi.  

Fond käivitatakse 22. oktoobril 2021 

Näidatud tulemus on arvutatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. 

Arvutuses ei ole arvestatud sisse-/väljaminekukulusid.   

Fondil ei ole veel terve aasta tootluse andmeid, et 

näidata varasemat tootlust graafiliselt. 

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

