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Syfte 
Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå 
produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.  

 

Global X Bitcoin ETP 

en delfond till Global X Digital Assets Issuer Limited  

Global X Bitcoin ETP (GB00BLBDZV05) 
Produktutvecklare: Global X Digital Assets, LLC 

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Global X Digital Assets, LLC vad gäller detta faktablad.  

Denna Priip-produkt är auktoriserad i Sverige.  

Informationsbroschyren har godkänts av Finansinspektionen. 

För ytterligare information om denna produkt, se www.globalxetfs.eu, skicka e-post till info@globalx.com eller ring +1-888-493-8631. 
 

 Faktabladet upprättades 23 februari 2023. 

Vad innebär produkten?
Typ: 
Denna produkt är inte ett investeringsverktyg i UCITS-form. Ett börshandlat 
skuldpapper utan ränta. Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och 
som kan vara svår att förstå. 
Löptid: 
Varken denna produkt eller Bitcoin har någon fastställd förfallodag. En innehavare 
av denna produkt kan köpa och sälja värdepapper på den aktuella fondbörs där 
dessa värdepapper har tagits upp till handel eller i en OTC-marknadstransaktion 
direkt med auktoriserade deltagare.Emittenten kan när som helst besluta att 
samtliga värdepapper ska tvångsinlösas i enlighet med (och om inte annat följer av) 
villkoren i prospektet. 
Mål: 
Global X Bitcoin ETP är ett börshandlat skuldpapper utan ränta med en fysisk 
underliggande tillgång. Denna produkt är utformad för att ge investerare möjlighet att 
investera i Bitcoin utan behov av att själva förvärva Bitcoin. Skuldpapperet har 
Bitcoin som underliggande säkerhet.  
Produkten är inte enkel och kan vara svår att förstå. 

För ackumulerande andelar kommer avkastningen automatiskt att återinvesteras i 
fonden och speglas i nettoandelsvärdet (NAV).  
 
Investerare kan köpa och sälja andelar i fonden alla affärsdagar. ”Affärsdag” avser en 
dag (som inte är en lördag eller söndag eller allmän helgdag i England) då 
affärsbankerna i allmänhet håller öppet för handel i London och Jersey.  
För mer information om investeringsmålet för detta börshandlade skuldpapper utan 
ränta, se de slutliga villkoren, vilka finns att tillgå på internet på https://globalxetfs.eu.  
Målgrupp: 
Produkten är avsedd för avancerade icke-professionella investerare som: i) klarar av 
en eventuell förlust av kapitalet och inte söker efter kapitalgaranti, ii) har specifik 
kunskap om eller erfarenhet av att investera i liknande produkter och på 
finansmarknader, och iii) söker ett produkterbjudande samt exponering mot den 
underliggande tillgången/de underliggande tillgångarna och har en 
investeringshorisont som ligger i linje med den rekommenderade innehavstid som 
anges nedan. 

  

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning? 
   

Riskindikator 
 

 
Riskindikatorn utgår ifrån att du behåller produkten i 5 år. 
Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och 
kan innebära att du får mindre tillbaka. 
Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna 
produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten 
kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att 
vi inte kan betala dig. 
 

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs. den näst högsta riskklassen. Här 
bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå, 
och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka 
din möjlighet att få positiv avkastning på din investering. 
 
För information om andra risker av väsentlig betydelse för produkten som inte 
beaktats i den sammanfattande riskindikatorn, läs produktens årsberättelse eller 
informationsbroschyr som finns på www.globalxetfs.eu.  
Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan 
därför förlora hela eller delar av din investering. 
 

Lägre risk  Högre risk  
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Resultatscenarier 
I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör / och kostnaderna 

för din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.  

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.  

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för Global X Bitcoin ETP under de senaste 

10 åren.  

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. 

 

Rekommenderad innehavstid: 5 år 

 Investering: 10.000 USD  

Scenarier 

Minimum: Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du löser in 

inom 5 år 

Om du löser in efter 1 år 
Om du löser in efter 5 år 

(rekommenderad innehavstid) 

Stress Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 

Genomsnittlig avkastning per år 

 

100 USD 

-99,02 % 

20 USD 

-72,15 % 

Negativt Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 
Genomsnittlig avkastning per år 

 

2.600 USD 

-74,04 % 

2.700 USD 

-23,03 % 

Neutralt Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 
Genomsnittlig avkastning per år 

 

19.230 USD 

92,26 % 

395.460 USD 

108,65 % 

Positivt Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader 
Genomsnittlig avkastning per år 

 

546.330 USD 

5363,25 % 

10.799.990 USD 

304,28 % 

¹ Detta scenario inträffade för en investering mellan oktober 2021 och december 2022.  
² Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2017 och januari 2022.  
³ Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2012 och december 2017. 
 

Vad händer om Global X Digital Assets Issuer Limited inte kan göra några utbetalningar? 
Produkten kan drabbas av ekonomisk förlust om emittenten eller förvaringsinstitutet, Coinbase, inte kan uppfylla sina åtaganden.  

Det finns ingen kompensations- eller garantiordning som helt eller delvis skulle kunna kompensera för denna förlust.   

 

Vilka är kostnaderna? 
Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader 

och om hur de påverkar din investering. 

Kostnader över tid 

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur 

länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga 

investeringsperioder.  

Vi har antagit följande: Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 procent årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi 

antagit att fonden presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot och att 10.000 USD investeras. 
 

Investeringsscenarier (10 000 USD) Om du löser in efter 1 år Om du löser in efter 5 år 

Totala kostnader 65 USD 9.415 USD 

Årliga kostnadseffekter (*) 0,7 % 1,0 % 

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade 

innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 109,7 % före kostnader och 108,7 % efter kostnader. 
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Kostnadssammansättning 
 

Engångskostnader vid teckning eller inlösen Om du löser in efter 1 år 

 

Teckningskostnader 

Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen. 
[Detta är det mesta du kommer att betala, och det kan hända att du får betala 
mindre]. 

0 USD 

Inlösenkostnader 
Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer 
produkten till dig kan komma att göra det. 0 USD 

Löpande kostnader som tas ut varje år Om du löser in efter 1 år 

 

Förvaltningsavgifter och andra 

administrations- eller 

driftskostnader 

0,7 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna 
som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det 
faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer. 
Den årliga förvaltningsavgiften för denna produkt är 0,65 procent. 

65 USD 

Transaktionskostnader 

0,0 % av värdet på din investering per år. 
Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer 
produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera 
beroende på hur mycket vi köper och säljer. 

0 USD 

Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter Om du löser in efter 1 år 

 

Resultatrelaterade avgifter Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt. 0 USD 

 

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid? 

Rekommenderad innehavstid: 5 år 

Denna produkt har ingen kortast tillåtna innehavstid. Den är avsedd att vara en långsiktig investering, och investerare bör därför vara beredda att 

behålla investeringsprodukten i minst fem år. Då Bitcoin är mycket volatilt bör investerarna fortsätta att bevaka priset på Bitcoin, då förändringarna i det 

underliggande priset kan vara stora. 

 

Hur kan jag klaga? 
 

Klagomål kan inges på följande sätt:  

 

I. Genom att ringa: + 1-888-493-8631  

II. e-post: info@globalxetfs.com  

III. Genom att skriva till: c/o Global X Digital Assets, LLC. 605 Third Avenue, 43rd Floor, New York, NY, 10158, USA  

IV. På internet – https://www.globalxetfs.com/contact 

 

 

Övrig relevant information 
Vi är skyldiga att förse dig med ytterligare dokumentation, däribland produktens senaste informationsbroschyr och slutliga villkor. Dessa dokument och 

övrig produktinformation finns tillgängliga på internet på https://globalxetfs.eu. 

https://www.globalxetfs.com/contact
https://globalxetfs.eu/

