
SHRNUTÍ SPECIFICKÉHO
VYDÁNÍ

ÚVOD A VAROVÁNÍ
Cenné papíry

Cenné papíry jsou vyměněny obchodované dluhopisy vydané v rámci emisního programu společnosti
Hashdex AG (dále jen „cenné papíry“) s kódem ISIN CH1218734544.

Emitent

Emitentem cenných papírů je společnost Hashdex AG (dále jen „Emitent“) (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, švýcarské registrační číslo: CHE-197.355.536, telefonní číslo +41 4455 10010),
společnost zapsaná v Zug, Švýcarsko.

Autorizovaný(é) nabízející(é)

Viz část „KLÍČOVÉ INFORMACE O NABÍDCE“.

Příslušný orgán

Základní prospekt byl schválen Švédským úřadem pro finanční dohled (dále jen „SFSA“) dne 12. srpna
2022. SFSA lze kontaktovat na adrese finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. Souhlas SFSA k
základnímu prospektu by neměl být chápan jako potvrzení cenných papírů.

Varování

(a) toto shrnutí konkrétní emise je třeba chápat jako úvod k základnímu prospektu a konečným
podmínkám týkajícím se cenných papírů;

(b) jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na zvážení základního
prospektu jako celku investorem a spolu s konečnými podmínkami týkajícími se cenných papírů;

(c) investor by mohl ztratit celý investovaný kapitál nebo jeho část;
(d) pokud je u soudu podána žaloba týkající se informací obsažených v prospektu, žalující investor

může podle vnitrostátního práva nést náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení;
(e) občanskoprávní odpovědnost se vztahuje pouze na osoby, které předložily toto konkrétní shrnutí

emise, včetně jakéhokoli jeho překladu, ale pouze v případě, že je shrnutí zavádějící, nepřesné nebo
nekonzistentní, je-li čteno společně s ostatními částmi základního prospektu a příslušným
konečným zněním podmínky, nebo tam, kde neposkytne, když se čte spolu s ostatními částmi
základního prospektu a takovými konečnými podmínkami, klíčové informace, které investorům
pomohou při zvažování, zda investovat do cenných papírů;

(f) Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět.

KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVI

Kdo je emitentem cenných papírů?
Sídlo a právní forma, právo, podle kterého Emitent působí, a země registrace

Emitentem Cenných papírů je společnost Hashdex AG. Emitent byl založen 14. února 2022 jako akciová
společnost (Aktiengesellschaft) ve švýcarském Zugu. Jeho LEI je 5067006813V7BE5V3H11.
Hlavní činnosti emitenta

Emitent bude vystupovat jako emitent produktů obchodovaných na burze a jiných finančních produktů
spojených s různými digitálními aktivy a indexy digitálních aktiv, včetně, ale nejen, Cenných papírů.

Hlavní akcionáři, včetně toho, zda je přímo nebo nepřímo vlastněna nebo ovládána a kým

Emitent je stoprocentně vlastněnou (100%) dceřinou společností Hashdex Europe Ltd., soukromé
společnosti s ručením omezeným organizované podle zákonů Anglie a Walesu. Jeho LEI je
54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe Ltd. je stoprocentně vlastněná (100%) dceřiná společnost
Hashdex Ltd, soukromé společnosti s ručením omezeným organizované podle zákonů Kajmanského ostrova.
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Klíčoví generální ředitelé

Členy představenstva emitenta jsou: Marcelo Sampaio (Předseda), Bruno Ramos de Sousa (Místopředseda) a
Paul Boskma (Ředitel).
Statutární auditoři

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich, Switzerland.

Jaké jsou klíčové finanční informace o Emitentovi?

Emitent je nově začleněný účelový nástroj bez provozní historie. Účetní závěrka (pozitivní ani negativní) tedy
nebyla sestavena. K 31. října 2022 činil základní kapitál Emitenta 100 000 CHF.

Jaká jsou klíčová rizika, která jsou specifická pro Emitenta?
Emitent je vystaven následujícím klíčovým rizikům:

Závislost na určitých poskytovatelích služeb a potenciální střety zájmů

Emitent je závislý na řadě poskytovatelů služeb, pokud jde o údržbu emisí a zajištění. Patří mezi ně mimo
jiné Administrátoři, depozitář, autorizované burzy (jak jsou definovány ve Všeobecných podmínkách),
obchodní přepážky, strany jakýchkoli platných ujednání s ohledem na jakákoli krypto-denominovaná aktiva
držená jako kolaterál, půjčovní pulty, poskytovatelé peněženek (podle definice), tvůrci trhu, autorizovaní
účastníci a globální platební agent. Pokud by došlo k podstatné nepříznivé změně u kteréhokoli stávajícího
partnera a vhodná alternativa by byla nedostupná nebo neproveditelná, může být pro Emitenta nemožné
nadále kótovat a obsluhovat Cenné papíry. Pokud by k tomuto riziku došlo, může to mít nepříznivý dopad na
tržní hodnotu příslušných Cenných papírů a schopnost držitelů Cenných papírů prodat své držby v době a za
ceny, které by jinak očekávali.

Poskytovatelé služeb, včetně, ale nikoli výhradně, Administrátorů, mohou jednat v jiných funkcích, pokud
jde o konkrétní Sérii Cenných papírů, včetně, ale nikoli výhradně, role ETP kalkulačního agenta a/nebo
Indexového sponzora specifikovaného v příslušných Konečných podmínkách. Role poskytovatele tedy může
vést ke střetům zájmů, které jsou nepříznivé vůči zájmům držitelů Cenných papírů.

Volatilita trhu
Volatilita trhu odráží míru nestability a očekávané nestability výkonnosti např. trhu strukturovaných
produktů v čase. Úroveň volatility trhu není čistě měřítkem skutečné volatility trhu, ale je z velké části
určována cenami derivátových nástrojů, které nabízejí investorům ochranu proti takové volatilitě trhu. Ceny
těchto derivátových nástrojů jsou určovány silami, jako je skutečná volatilita trhu, očekávaná volatilita trhu,
další ekonomické a finanční podmínky a obchodní spekulace. Volatilita trhu může vést k tomu, že Emitent
utrpí ztráty i přes zajišťovací dohody. Emitent je nově vytvořený účelový nástroj a v současné době není
ziskový a závisí na kapitálu od vnějších investorů. To může v konečném důsledku narušit schopnost
Emitenta dostát svým závazkům.

Emitent je speciální účelový prostředek
Emitent není provozní společností. Emitent je nově začleněný účelový nástroj, jehož jedinou činností je
vydávání burzovně obchodovaných produktů, jako jsou Cenné papíry. Smlouvy, které mohou být uzavřeny
Emitentem, a platby Emitenta a jejich smluvních stran (Auditoři, Administrátoři, Oprávnění účastníci,
Platební agenti a Tvůrci trhu) jsou strukturovány tak, aby měly kapacitu poskytnout Emitentovi finanční
prostředky na splatné platby za služby a splatné v souvislosti s Cennými papíry a při jakémkoli zpětném
odkupu ze strany Emitenta Cenných papírů. Pokud se Emitent stane neúspěšným při vydávání Cenných
papírů, může Emitent ukončit svou podnikatelskou činnost jako emitent nebo se nakonec dostat do platební
neschopnosti.

Úvěrové riziko
Investoři jsou vystaveni úvěrovému riziku emitenta a depozitáře. Schopnost Investora získat platbu v
souladu s Všeobecnými podmínkami závisí na schopnosti Emitenta dostát těmto závazkům. Cenné papíry
nejsou přímo ani nepřímo závazkem žádné jiné strany. V důsledku toho, bez ohledu na zajištění, může bonita
Emitenta ovlivnit tržní hodnotu jakýchkoli Cenných papírů a v případě selhání, platební neschopnosti nebo
úpadku nemusí Investoři obdržet částku, kterou jim dluží podle Všeobecných podmínek. Kromě přímých
úvěrových rizik jsou investoři nepřímo vystaveni jakémukoli úvěrovému riziku, kterému je vystaven
Emitent. Emitent může například utrpět ztráty a/nebo se mu nepodaří získat dodávku podle



jakýchkoli platných ujednání s ohledem na jakákoli aktiva denominovaná v kryptoměnách držená jako
kolaterál.

Riziko likvidity
Emitent nemusí mít dostatek finančních prostředků pro provádění plateb v jakémkoli okamžiku, což
znamená, že Emitent může mít potíže s plněním finančních závazků. V případě nedostatku likvidních
prostředků, zejména z důvodu nemožnosti likvidace Zajištění s ohledem na konkrétní Produkt, existuje
riziko, že Emitent nebude schopen zcela nebo částečně splnit své platební závazky včas nebo vůbec.

KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRCÍCH

Jaké jsou hlavní rysy Cenných papírů?
Typ a třída nabízených cenných papírů a identifikační číslo (čísla) cenných papírů

Cenné papíry jsou certifikáty, které nejsou majetkově propojenými cennými papíry, které sledují výkonnost
ceny indexu Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index snížené o složku poplatku s kódem ISIN
CH1218734544. Cenné papíry budou denominovány v USD.

Cenné papíry jsou zúčtovány prostřednictvím SIX SIS AG.

Měna, nominální hodnota, počet vydaných Cenných papírů a doba platnosti Cenných papírů

Měnou Cenných papírů budou US dollars („USD“) (dále jen „měna vypořádání“). Počet cenných papírů,
které mají být vydány, je až 100 000 000 cenných papírů.

Cenné papíry mohou být vydány jako otevřené cenné papíry bez plánovaného data splatnosti. Výkupní opce
emitenta a/nebo opce oprávněného účastníka mohou vést k předčasnému splacení.

Práva spojená s Cennými papíry a omezení práv

Cenné papíry nejsou chráněny jistinou a Vypořádací částka splatná při zpětném odkupu může být až nulová.
Cenné papíry nejsou úročeny. V případě budoucího rozvětvení blockchainu emitent vždy udělá vše, co je v
jeho silách, bude jednat obchodně rozumně a s náležitým zvážením všech platných právních, regulačních,
emisních a clearingových omezení a administrativní zátěže, aby maximalizoval hodnotu pro investory
cenných papírů.

Hodnota Cenného papíru se počítá k 7 listopad 2022. Hodnota se přepočítává

denně. K Cenným papírům není připojena žádná záruka.

Rozhodné právo: Cenné papíry se řídí švýcarským právem.

Stav cenných papírů

Cenné papíry představují přímé, nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné závazky Emitenta a budou vždy
řazeny pari passu a bez jakékoli preference mezi sebou.

Popis omezení volné převoditelnosti Cenných papírů

Cenné papíry jsou volně převoditelné, ale držitelé mohou podléhat omezením nákupu nebo převodu cenných
papírů, podle místních zákonů, kterým může držitel podléhat. Každý držitel musí zajistit dodržování těchto
omezení na vlastní náklady a výdeje.

Kde se bude s Cennými papíry obchodovat?
Cenné papíry jsou přijaty k obchodování na SIX Swiss Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Euronext Paris
a Euronext Amsterdam. V pozdější fázi a v souladu s regulačními požadavky může Emitent požádat o přijetí
Cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu nebo na jakémkoli jiném trhu, jako je MTF.

Jaká jsou klíčová rizika, která jsou specifická pro Cenné papíry?



Cenné papíry podléhají následujícím klíčovým rizikům:

Riziko vzniku mimořádné události
Podmínka 17 Všeobecných podmínek stanoví, že v případě podvodu, krádeže, kybernetického útoku, změny
předpisů a/nebo podobné události (každá mimořádná událost) s ohledem na nebo ovlivňující jakoukoli
Základní nebo Podkladovou složku, včetně jakékoli Podkladové složky nebo Podkladové složky, která slouží
jako Zajištění, Emitent oznámí Investorům v souladu s Podmínkou 16 a Částka zpětného odkupu pro takové
Cenné papíry bude odpovídajícím způsobem snížena, potenciálně na nejmenší denominaci Vypořádací měny
(tj., 0,01 USD, 0,01 EUR, 0,01 CHF, 0,01 GBP nebo ekvivalent v jiných měnách vypořádání) za cenné
papíry. Investoři tedy nesou riziko vzniku Mimořádné události a částečné nebo úplné ztráty své investice.
Kromě toho jsou rizika mimořádné události větší než u podobných událostí s ohledem na jiné třídy aktiv a na
rozdíl od jiných tříd aktiv je nelze zmírnit. Kromě toho není v současné době praktické pojistit se proti
mimořádné události.

Ceny kryptoměn

Hodnota Cenných papírů je ovlivněna cenou podkladových kryptografických aktiv, zejména Podkladových
aktiv nebo Podkladových složek. Částka, kterou má Emitent zaplatit při zpětném odkupu jakýchkoli
Cenných papírů, nebo v případě odkupu, jak je uvedeno v Podmínce 5.4 (Odkup cenných papírů dle volby
Oprávněného účastníka), částka Zajištění kryptografických aktiv, kterou lze odkoupit, závisí na výkonnosti
těchto aktiv, vypočtené v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami. Cenné papíry nejsou kapitálově
vůbec chráněny, a proto existuje riziko částečné nebo úplné ztráty investice. Tržní hodnota krypto aktiv
nesouvisí s žádnou konkrétní společností, vládou nebo aktivem. Ocenění těchto aktiv závisí na budoucích
očekáváních hodnoty sítě, počtu transakcí a celkovém využití krypto aktiv. To znamená, že významná složka
hodnoty krypto aktiv je spekulativní a mohla by vést ke zvýšené volatilitě. Investoři mohou zaznamenat
významné zisky, ztráty a/nebo volatilitu v závislosti na ocenění krypto aktiv.

Ceny za krypto aktiva značně kolísají a mohou být ovlivněny například některým z následujících faktorů:
● Globální nebo regionální politické, ekonomické nebo finanční události – globální nebo regionální

politické, ekonomické a finanční události mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na ocenění
Podkladových aktiv, trh a výkonnost Cenných papírů a provozní schopnost a finanční výsledky
Emitenta.

● Regulační události nebo prohlášení regulátorů – neexistuje shoda ohledně regulace krypto aktiv a
nejistota ohledně jejich právního a daňového statusu a regulace krypto aktiv se nadále vyvíjejí
napříč různými jurisdikcemi po celém světě. Jakákoli změna regulace v jakékoli konkrétní
jurisdikci může ovlivnit nabídku a poptávku této konkrétní jurisdikce a dalších jurisdikcí v důsledku
globální sítě burz pro krypto aktiva, jakož i složených cen používaných k výpočtu základní hodnoty
takových krypto aktiv, jako je zdroje dat pokrývají více jurisdikcí.

● Investiční obchodování, zajišťování nebo jiné aktivity širokého spektra účastníků trhu, které mohou
ovlivnit tvorbu cen, nabídku a poptávku po krypto aktivech – trhy pro Podkladová aktiva jsou
místní, národní a mezinárodní a zahrnují rozšiřující se škálu produktů a účastníků. Významné
obchodování může nastat na jakémkoli systému nebo platformě nebo v jakémkoli regionu s
následnými dopady na další systémy, platformy a regiony. Tyto aktivity mohou představovat
významnou část trhu s jakýmkoli Podkladovým aktivem nebo Podkladovou složkou. Kromě toho,
vzhledem k povaze trhu Podkladových aktiv, odkup určitých Cenných papírů Investory nebo jinak,
než jak je uvedeno v Podmínce 5.4 (Odkup cenných papírů na základě opce oprávněného
účastníka), nebo prodej zbytkových Podkladových aktiv Emitentem jako součást provádění žádostí
o opětovné vyrovnání a/nebo odkup, může mít vliv na cenu jiných Cenných papírů.

● Fork v základních protokolech – Bitcoin a mnoho dalších krypto měn jsou projekty s otevřeným
zdrojovým kódem. V důsledku toho může každý jednotlivec navrhnout vylepšení nebo vylepšení



zdrojového kódu sítě prostřednictvím jednoho nebo více upgradů softwaru, které by mohly změnit
protokoly řídící bitcoinovou síť a vlastnosti bitcoinu. Když je navržena úprava a většina uživatelů a
těžařů s úpravou souhlasí, je změna implementována a síť zůstane nepřerušená. Pokud však s
navrhovanou úpravou souhlasí méně než většina uživatelů a těžařů a úprava není kompatibilní se
softwarem před jeho úpravou, důsledkem by bylo to, co je známé jako „fork“ (tj. „rozdělení“ ) sítě
(a blockchainu), přičemž na jednom hrotu běží předem upravený software a na druhém upravený
software. Výsledkem takového rozvětvení by byla existence dvou paralelně běžících verzí sítě a
vytvoření nového digitálního aktiva, které postrádá zaměnitelnost se svým předchůdcem. Kromě
toho může být rozvětvení zavedeno neúmyslnou, neočekávanou softwarovou chybou ve více
verzích jinak kompatibilního softwaru, který uživatelé spouštějí. Například dne 1. srpna 2017, po
dlouhých debatách mezi vývojáři o tom, jak zlepšit transakční kapacitu bitcoinové sítě, byla
bitcoinová síť rozčleněna skupinou vývojářů a těžařů, což vedlo k vytvoření nového blockchainu,
který je základem nového digitálního aktiva „Bitcoin Cash“. Bitcoin a Bitcoin Cash nyní fungují na
samostatných, nezávislých blockchainech. Litecoin byl také výsledkem forku v původním
bitcoinovém blockchainu. Významné rozvětvení jsou obvykle oznámeny několik měsíců předem.
Okolnosti každé formy jsou jedinečné a jejich relativní význam se liší. Je možné, že konkrétní fork
může vést k významnému narušení podkladového aktiva a potenciálně může vést k události
narušení trhu, pokud by se stanovení ceny po forku stalo problematickým. Není možné s přesností
předvídat, jaký dopad by mohl mít jakýkoliv očakávaný fork po dobu, po kterou může případné
narušení existovat.

● Narušení infrastruktury nebo prostředků, jimiž jsou krypto aktiva produkována, distribuována a
skladována, která mohou způsobit podstatné pohyby cen v krátkém časovém období – infrastruktura
krypto aktiv se může lišit v závislosti na konkrétním aktivu. Některá aktiva jsou těžena, přičemž
počítače řeší matematické problémy k ověření transakcí a jsou za toto úsilí odměňovány zvýšenou
nabídkou aktiv, zatímco jiná jsou předtěžena, což vede k tomu, že veškerá nabídka existuje v první
den protokolu. Počítače, které tvoří tuto infrastrukturu, jsou decentralizované a patří kombinaci
jednotlivců a velkých korporací. Pokud by se významná podmnožina tohoto poolu rozhodla ukončit
činnost, mohla by být omezena tvorba cen, likvidita a schopnost provádět transakce s Podkladovým
aktivem nebo Podkladovými složkami. Další kritická infrastruktura, která může být negativně
ovlivněna, zahrnuje řešení úložiště, výměny nebo správce aktiv. Například potenciál nestability
kryptoměnových směnáren a uzavření nebo dočasné odstavení burz z důvodu obchodního selhání
nebo malwaru by mohlo ovlivnit likviditu, poptávku a nabídku krypto aktiv. Navíc volatilita cen
kryptoaktiv vede ke zvýšeným příležitostem pro spekulace a arbitráže, což zase přispívá ke kolísání
cen.

● Riziko provedení – může být nemožné provést obchody s jakýmkoli kryptografickým podkladovým
aktivem za kotovanou cenu. Jakékoli nesrovnalosti mezi kótovanou cenou a realizační cenou
mohou být výsledkem dostupnosti aktiv, jakýchkoli relevantních spreadů nebo poplatků na burze
nebo nesrovnalostí v cenách mezi burzami. Emitent učiní všechny přiměřené kroky k zajištění
optimálního provedení, ale je omezen požadavky KYC, řešeními úschovy a dostupností burz.
Emitent proto nemůže zaručit, že cena, za kterou je obchod proveden, je celosvětově nejlepší
dostupnou cenou.

Vzhledem ke své povaze spekulativních investic mohou ceny krypto aktiv z jakéhokoli důvodu kolísat a
takové výkyvy nemusí být předvídatelné.

Potenciální pokles v přijímání kryptoaktiv
Co se týče nových aktiv a technologických inovací, je odvětví krypto aktiv vystaveno vysokému stupni
nejistoty. Přijetí kryptografických aktiv bude vyžadovat růst v jejich používání a v blockchainech pro různé
aplikace. Přijetí kryptoaktiv bude také vyžadovat vstřícné regulační prostředí. Emitent nebude mít žádnou



strategii týkající se vývoje krypto aktiv a nefinančních aplikací pro blockchainy. Nedostatečná expanze
využívání krypto aktiv a blockchainů by mohla nepříznivě ovlivnit investice do cenných papírů.

Kromě toho neexistuje žádná záruka, že si krypto aktiva udrží svou hodnotu dlouhodobě. Hodnota krypto
aktiv podléhá rizikům souvisejícím s jejich používáním. I když v blízkém nebo střednědobém horizontu
dojde k nárůstu osvojení krypto aktiv, neexistuje žádná záruka, že využití krypto aktiv bude v dlouhodobém
horizontu nadále růst. Kontrakce v používání krypto aktiv může mít za následek zvýšenou volatilitu nebo
snížení ceny krypto aktiv, což by nepříznivě ovlivnilo hodnotu cenných papírů.

KLÍČOVÉ INFORMACE O NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ VEŘEJNOSTI A PŘIJETÍ K
OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

Za jakých podmínek a harmonogramu mohu do tohoto Zabezpečení
investovat?

Podmínky nabídky:

Tyto cenné papíry budou nabízeny veřejnosti v řadě zemí EU (v současnosti Rakousko, Belgie, Česká
republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko). Nabídka těchto cenných papírů je
nepřetržitá až do vypršení základního prospektu (12. srpna 2023) (Období nabídky) a další investoři mohou
kdykoli vstoupit do jakékoli dané série. Další tranše série mohou být vydány kdykoli podle dalších
konečných podmínek. Tyto dodatečné emise však nejsou ředicí a budou zajištěny ekvivalentním množstvím
digitálních aktiv, jak je dále popsáno v prospektu.

Odhadované náklady účtované investorovi Emitentem/nabídkou

Cenné papíry obsahují základní roční poplatek ve výši 1,49 %. Investoři do produktu mohou při investování
do těchto cenných papírů platit dodatečné makléřské poplatky, provize, poplatky za obchodování, spready
nebo jiné poplatky.

Kdo je navrhovatel a/nebo osoba žádající o přijetí k obchodování?
Emitent dal Oprávněným účastníkům souhlas k použití základního prospektu v souvislosti s jakoukoli
neosvobozenou nabídkou těchto cenných papírů ve výše uvedených zemích během Období nabídky ze strany
každého z následujících finančních zprostředkovatelů nebo každému z následujících finančních
zprostředkovatelů (každý, Oprávněný nabízející ):

Emitentem je:
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Švýcarsko (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, švýcarské číslo společnosti: CHE-197.355.536), akciová společnost se sídlem ve
Švýcarsku, místo jurisdikce: Švýcarsko.

Autorizovanými nabízejícími jsou:
DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Nizozemsko. Právní forma
této společnosti je 54M6 a podléhá jurisdikci práva Nizozemska.

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, Spojené království. Právní forma
této společnosti je H0PO a podléhá jurisdikci práva Spojeného království.

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, Londýn, England SW1Y 4AJ, Spojené království.
Právní forma této společnosti je H0PO a podléhá jurisdikci práva GB.

Flow Traders B. V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Nizozemsko. Právní forma této společnosti
je 54M6 a podléhá jurisdikci práva Nizozemska.

Jane Street Financial Limited, patro 30, 20 Fenchurch Street, Londýn EC3M 3BY, Spojené království. Právní
forma této společnosti je H0PO a podléhá jurisdikci práva Spojeného království.



a jakýkoli oprávněný účastník výslovně uvedený jako oprávněný nabízející na webových stránkách emitenta:
https://www.hashdex.com/en-EU.

Investor, který má v úmyslu získat nebo získavat jakékoli cenné papíry od Autorizovaného navrhovatele, tak
učiní a nabídky a prodeje cenných papírů takovému investorovi Autorizovaným navrhovatelem budou
provedeny v souladu s jakýmikoli podmínkami a jinými ujednáními mezi tímto Autorizovaným
navrhovatelem a takového investora, včetně ceny, alokací a ujednání o vypořádání.

Tyto cenné papíry obsahují základní roční poplatek ve výši 1,49% a také poplatek za úpis/odkup
oprávněným účastníkům. Investoři do produktu mohou při investování do těchto produktů platit další
poplatky za zprostředkování, poplatky za obchodování s provizemi, spready nebo jiné poplatky.

Proč je tento prospekt vypracován?
Důvody nabídky

Tento základní prospekt je vypracován za účelem veřejné nabídky těchto cenných papírů v řadě členských
států EU (v současnosti Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie,
Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko).
Celá hodnota výnosů z emise těchto cenných papírů bude použita k získání odpovídajícího množství
podkladových aktiv relevantních pro danou sérii.

Žádná upisovací smlouva na základě pevného závazku

Nabídka Cenných papírů není předmětem smlouvy o upisování na základě pevného závazku.

Věcné konflikty týkající se emise/nabídky

Emitent nebo přidružené společnosti se mohou účastnit transakcí souvisejících s Cennými papíry, a to buď
na vlastní účet, nebo na účet klienta. Emitent nebo přidružené společnosti se mohou podílet na vývoji
produktů, které mohou sloužit jako podkladová aktiva cenných papírů.

http://www.hashdex.com/en-EU

