
SAMENVATTING IN VERBAND MET DEZE 

UITGIFTE 

 

INTRODUCTIE EN WAARSCHUWINGEN 

 

De Effecten 
 

De effecten zijn op de beurs verhandelde biljetten die zijn uitgegeven onder het uitgifteprogramma van 

Hashdex AG (de "Effecten") met ISIN-code CH1218734544.. 

De Uitgevende Instelling 
 

De uitgever van de effecten is Hashdex AG (de "Uitgevende InstellingUitgevende Instelling") (LEI: 

5067006813V7BE5V3H11, Zwitsers registratienummer: CHE-197.355.536, telefoonnummer +41 4455 

10010), een vennootschap opgericht in Zug, Zwitserland. 

De Bevoegde Aanbieder(s) 
 

Zie sectie “BELANRIJKE INFORMATIE OVER HET AANBOD”  

Bevoegde autoriteit 
 

Het basisprospectus werd op 12 augustus 2022 goedgekeurd door de Zweedse financiële toezichthoudende 

autoriteit (de "SFSA"). De SFSA kan worden gecontacteerd op finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 
00. De goedkeuring van het basisprospectus door de SFSA mag niet worden geïnterpreteerd als een 

goedkeuring van de Effecten. 
Waarschuwingen 
 

(a) deze uitgifte-specifieke samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het basisprospectus 

en de definitieve voorwaarden betreffende de effecten; 
(b) elke beslissing om in de effecten te beleggen moet gebaseerd zijn op een overweging van het 

basisprospectus als geheel door de belegger en samen met de definitieve voorwaarden met 

betrekking tot de effecten; 
(c) de belegger kan het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen; 
(d) wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het prospectus bij een rechterlijke 

instantie aanhangig wordt gemaakt, is het mogelijk dat de belegger die als eiser optreedt, volgens 

het nationale recht de kosten voor de vertaling van het prospectus moet dragen voordat de 

gerechtelijke procedure wordt ingeleid; 
(e) Alleen personen die deze uitgifte-specifieke samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, 

hebben ingediend, zijn wettelijk aansprakelijk, maar alleen indien de samenvatting, wanneer zij 

samen met de andere delen van het basisprospectus en de desbetreffende definitieve voorwaarden 

wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere 

delen van het basisprospectus en deze definitieve voorwaarden wordt gelezen, niet de kerngegevens 

bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen al dan niet in de effecten te investeren; 
(f) U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn. 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING  

Wie is de uitgevende instelling van de effecten? 

 

Woonplaats en rechtsvorm, wet waaronder de Uitgevende Instelling opereert en land van oprichting 

De uitgevende instelling van de Effecten is Hashdex AG. De Uitgevende Instelling werd opgericht op 14 

februari 2022 als een naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft) in Zug, Zwitserland. De LEI is 

5067006813V7BE5V3H11. 

Belangrijkste activiteiten van de Uitgevende Instelling 

De Uitgevende Instelling zal optreden als een uitgevende instelling van op de beurs verhandelde producten 

en andere financiële producten die zijn gekoppeld aan verschillende digitale activa en indices van digitale 

activa, inclusief maar niet beperkt tot de Effecten. 

Grootaandeelhouders, inclusief of het direct of indirect eigendom is van of gecontroleerd wordt en 

door wie 

De Uitgevende Instelling is een (100%) dochteronderneming van Hashdex Europe Ltd., een besloten 
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vennootschap naar het recht van Engeland en Wales, LEI 54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe Ltd. 

Is een volle (100%) dochteronderneming van Hashdex Ltd, een besloten vennootschap naar het recht van de 

Kaaimaneilanden. 
Belangrijkste directeuren 
 

De leden van de Raad van Bestuur van de Uitgevende Instelling zijn: Marcelo Sampaio (Voorzitter), Bruno 

Ramos de Sousa (Vice-Voorzitter) en Paul Boskma (Bestuurder). 
Accountant 
 

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

Wat is de belangrijkste financiële informatie over de Uitgevende Instelling? 

 

De Uitgevende Instelling is een nieuw opgericht "special purpose vehicle (SPV)" zonder 

bedrijfsgeschiedenis. Dus, financiële verklaringen (positief of negatief) zijn niet opgesteld. Op 31 oktober 

2022 bedroeg het aandelenkapitaal van de Uitgevende Instelling CHF 100.000. 
Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek op de de Uitgevende Instelling betrekking hebben?  

De Uitgevende Instelling is onderhevig aan de volgende belangrijke risico's: 
 

Afhankelijkheid van bepaalde dienstverleners en potentiële belangenconflicten 
 

De Uitgevende Instelling is afhankelijk van een aantal dienstverleners om de Uitgiften en het Onderpand in 

stand te houden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de Administrateurs, de Bewaarder, Erkende 

Beurzen (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden), tradingdesks, partijen bij regelingen die van 

kracht zijn met betrekking tot crypto-gedenomineerde activa die als Onderpand worden aangehouden, 

uitleendesks, Wallet Providers (zoals gedefinieerd), Market Makers, Geautoriseerde Deelnemers en de 

Global Paying Agent. Indien er een wezenlijke nadelige verandering optreedt bij een bestaande partner en 

een geschikt alternatief niet beschikbaar of niet haalbaar is, kan het voor de Uitgevende Instelling onmogelijk 

zijn om de notering en de dienstverlening met betrekking tot de Effecten voort te zetten. Indien dit risico zich 

voordoet, kan dit een nadelige invloed hebben op de marktwaarde van de relevante Effecten en op het 

vermogen van de houders van Effecten om hun bezit te verkopen op de tijd en prijzen die ze anders hadden 

verwacht. 
 

Dienstverleners, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Administrateurs, kunnen met betrekking tot een 

bepaalde Serie van de Effecten in andere hoedanigheden optreden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

de rol van ETP Calculation Agent en/of Index Sponsor zoals gespecificeerd in de relevante Definitieve 

Voorwaarden. Dienovereenkomstig kan de rol van een aanbieder aanleiding geven tot belangenconflicten, 

die nadelig zijn voor de belangen van de houders van Effecten. 
 

Marktvolatiliteit 
 

De marktvolatiliteit weerspiegelt de mate van instabiliteit en verwachte instabiliteit van de prestaties van 

bijvoorbeeld de markt voor gestructureerde producten in de loop van de tijd. Het niveau van de 

marktvolatiliteit is niet louter een meting van de werkelijke marktvolatiliteit, maar wordt grotendeels bepaald 

door de prijzen voor afgeleide instrumenten die de beleggers bescherming bieden tegen dergelijke 

marktvolatiliteit. De prijzen van deze afgeleide instrumenten worden bepaald door krachten zoals de feitelijke 

marktvolatiliteit, de verwachte marktvolatiliteit, andere economische en financiële omstandigheden en 

handelsspeculaties. De marktvolatiliteit kan ertoe leiden dat de Uitgevende Instelling verliezen lijdt ondanks 

afdekkingsovereenkomsten. De Uitgevende Instelling is een pas opgerichte special purpose vehicle en is 

momenteel niet winstgevend en afhankelijk van kapitaal van externe investeerders. Dit kan uiteindelijk het 

vermogen van de Uitgevende Instelling aantasten om aan haar verplichtingen te voldoen. 
 

De Uitgevende Instelling is een Special Purpose Vehicle 
 

De Uitgevende Instelling is geen werkmaatschappij. De Uitgevende Instelling is een nieuw opgerichte special 

purpose vehicle met als enige activiteit de uitgifte van op de beurs verhandelde producten, zoals de Effecten. 

De contracten die kunnen worden aangegaan door de Uitgevende Instelling en de betalingen van de 

Uitgevende Instelling en de partijen daaronder (accountants, beheerders, erkende deelnemers, betaalagenten 

en market makers) zijn zo gestructureerd dat zij de capaciteit hebben om de Uitgevende Instelling fondsen te 

verschaffen om betalingen te verrichten die verschuldigd en betaalbaar zijn met betrekking tot de Effecten en 



bij enige terugbetaling door de Uitgevende Instelling van de Effecten. Indien de Uitgevende Instelling niet 

succesvol wordt in de uitgifte van de Effecten, kan de Uitgevende Instelling zijn bedrijfsactiviteiten als 

Uitgevende Instelling stopzetten of, uiteindelijk, insolvabel worden. 

 

Kredietrisico 
 

Beleggers zijn blootgesteld aan het kredietrisico van de Uitgevende Instelling en de Bewaarder. Het 

vermogen van een Belegger om betaling te verkrijgen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden 

is afhankelijk van het vermogen van de Uitgevende Instelling om aan deze verplichtingen te voldoen. De 

Effecten zijn, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, een verplichting van enige andere partij. Als resultaat 

kan, ongeacht de zekerheidsstelling, de kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling de marktwaarde van 

de Effecten beïnvloeden en, in geval van wanbetaling, insolvabiliteit of faillissement, is het mogelijk dat de 

Beleggers het bedrag dat hen krachtens de Algemene Voorwaarden verschuldigd is, niet ontvangen. Naast 

directe kredietrisico's zijn de Beleggers indirect blootgesteld aan alle kredietrisico's waaraan de Uitgevende 

Instelling is blootgesteld. De Uitgevende Instelling kan bijvoorbeeld verliezen lijden en/of er niet in slagen 

levering te verkrijgen in het kader van regelingen die van kracht zijn met betrekking tot crypto-genomineerde 

activa die als Onderpand worden aangehouden. 
 

Liquiditeitsrisico 
 

Het is mogelijk dat de Uitgevende Instelling op een bepaald ogenblik niet over voldoende fondsen beschikt 

om betalingen te verrichten, wat betekent dat de Uitgevende Instelling moeite kan hebben om financiële 

verplichtingen na te komen. In geval van onvoldoende liquide middelen, in het bijzonder als gevolg van het 

onvermogen om Onderpand met betrekking tot een specifiek Product te liquideren, bestaat het risico dat de 

Uitgevende Instelling niet in staat zal zijn om geheel of gedeeltelijk op tijd of helemaal niet aan zijn 

betalingsverplichtingen te voldoen. 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE EFFECTEN 

 

Wat zijn de voornaamste kenmerken van de Effecten? 

 

Type en klasse van aangeboden Effecten en identificatienummer(s) van effecten 
 

De Effecten zijn certificaten die niet aan aandelen gekoppeld zijn en die de prestatie volgen van de prijs van 

de Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index verminderd met een kostencomponent met ISIN-code 

CH1218734544. De Effecten luiden in USD. 
 

Verrekenkamer: SIX SIS AG. 

 

Valuta, denominatie, aantal uitgegeven Effecten en looptijd van de Effecten 
 

De munteenheid van de Effecten zal de amerikaanse dollars ("USD") zijn (de "Afwikkelingsvaluta"). Het 

aantal uit te geven Effecten bedraagt maximaal 100.000.000 Effecten. 
 

De Effecten kunnen uitgegeven worden als Effecten met een open einde zonder een geplande vervaldatum. 

De Call-optie van de Uitgevende Instelling en/of de Geautoriseerde Deelnemer Optie kunnen leiden tot een 

vervroegde terugbetaling. 

 
Rechten verbonden aan de Effecten en beperkingen op rechten 
 

De Effecten zijn niet gedekt door een hoofdsom en het te betalen Afrekeningsbedrag bij de terugbetaling kan 

tot nul dalen. De Effecten zijn niet rentedragend. In het geval van een toekomstige vork van de blockchain 

zal de Uitgevende Instelling steeds alles doen wat in zijn macht ligt, commercieel redelijk handelend en met 

inachtneming van alle toepasselijke wettelijke, regelgevende, emissie- en clearingbeperkingen en 

administratieve lasten, om de waarde voor de beleggers van de Effecten te maximaliseren. 

 

De waarde van een Effect wordt berekend vanaf 7 november, 2022. De waarde wordt dagelijks herberekend. 

Er is geen garantie verbonden aan de Effecten. 



 

Toepasselijk recht: De Effecten worden beheerst door Zwitsers recht. 

 
Status van de Effecten 
 
De Effecten vormen directe, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen van de 
Uitgevende Instelling en zullen altijd pari passu en zonder enige voorkeur onder elkaar gerangschikt zijn.  

Beschrijving van beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van de Effecten 

De Effecten zijn vrij overdraagbaar, maar houders kunnen onderworpen zijn aan aankoop- of 

overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de Effecten, zoals van toepassing, onder lokale wetten waaraan 

een houder onderworpen kan zijn. Elke houder moet zorgen voor naleving met dergelijke beperkingen op 

eigen kosten.  

Waar zullen de Effecten worden verhandeld? 

 

De Effecten zijn toegelaten tot de handel op de SIX Swiss Exchange, Beurs van Frankfurt, Euronext Parijs en 

Euronext Amsterdam. In een latere fase en afhankelijk van de reglementaire vereisten kan de Uitgevende 

Instelling de toelating van de Effecten tot de handel aanvragen op een gereglementeerde markt of een andere 

marktplaats, zoals een MTF. 

Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Effecten? 

 

De Effecten zijn onderhevig aan de volgende belangrijke risico's: 
 

Risico van het zich voordoen van een Buitengewone Gebeurtenis 
Voorwaarde 17 van de Algemene Voorwaarden bepaalt dat, in geval van fraude, diefstal, cyberaanval, 

wijziging van regelgeving en/of een gelijkaardige gebeurtenis (elk, een Buitengewone Gebeurtenis) met 

betrekking tot, of van invloed op enige, Onderliggende Waarde of Onderliggende Component, met inbegrip 

van een Onderliggende Waarde of een Onderliggende Component die als Onderpand dient, de Uitgevende 

Instelling de Beleggers daarvan in kennis zal stellen in overeenstemming met Voorwaarde 16, en het 

Terugbetalingsbedrag voor dergelijke Effecten dienovereenkomstig zal worden verlaagd, mogelijk tot de 

kleinste denominatie van de Afwikkelingsvaluta (d.w.z, U.S.$ 0,01, €0,01, CHF 0,01, £0,01 of het equivalent 

in andere Vereffeningsvaluta's) per Effecten. Dienovereenkomstig dragen de Beleggers de risico's van het 

zich voordoen van een Buitengewone Gebeurtenis en van een gedeeltelijk of volledig verlies van hun 

belegging. Bovendien zijn de risico's van een Buitengewone Gebeurtenis groter dan voor soortgelijke 

gebeurtenissen met betrekking tot andere activaklassen en kunnen ze, in tegenstelling tot andere 

activaklassen, niet worden beperkt. Bovendien is het momenteel niet praktisch om zich te verzekeren tegen 

een Buitengewone Gebeurtenis. 
 

Prijszetting van crypto's 
De waarde van de Effecten wordt beïnvloed door de prijs van de onderliggende Crypto Activa, in het 

bijzonder de Onderliggende Waarden of Onderliggende Componenten. Het bedrag dat door de Uitgevende 

Instelling moet worden betaald bij de terugbetaling van Effecten, of, met betrekking tot terugbetaling zoals 

uiteengezet in Voorwaarde 5.4 (Terugbetaling van Effecten naar keuze van een Geautoriseerde Deelnemer), 

het bedrag van de Crypto Activa Onderpand dat kan worden terugbetaald, hangt af van de prestatie van deze 

activa, zoals berekend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. De Effecten zijn in het geheel 

niet kapitaalbeschermd en er bestaat dus een risico van gedeeltelijk of volledig verlies van de belegging. De 

marktwaarde van Crypto Activa is niet gerelateerd aan een specifiek bedrijf, overheid of activa. De 

waardering van deze activa is afhankelijk van toekomstige verwachtingen voor de waarde van het netwerk, 

het aantal transacties en het algemene gebruik van Crypto Activa. Dit betekent dat een significante component 

van de waarde van Crypto Activa speculatief is en kan leiden tot verhoogde volatiliteit. Beleggers zouden 

aanzienlijke winsten, verliezen en/of volatiliteit kunnen ervaren, afhankelijk van de waardering van Crypto 

Activa. 
 

Prijzen voor Crypto Activa fluctueren sterk en kunnen bijvoorbeeld worden beïnvloed door een van de volgende 

factoren: 

 

● Wereldwijde of regionale politieke, economische of financiële gebeurtenissen - wereldwijde of 

regionale politieke, economische en financiële gebeurtenissen kunnen een direct of indirect 



effect hebben op de waardering van de Onderliggende waarden, de markt voor en de prestaties 

van de Effecten en het operationele vermogen en de financiële resultaten van de Uitgevende 

Instelling. 
● Regelgevende gebeurtenissen of verklaringen van regelgevers - er is een gebrek aan consensus met 

betrekking tot de regulering van Crypto Activa en onzekerheid met betrekking tot hun wettelijke en 

fiscale status, en de regulering van Crypto Activa blijft evolueren in verschillende rechtsgebieden 

wereldwijd. Elke wijziging in de regelgeving in een bepaald rechtsgebied kan van invloed zijn op 

het aanbod en de vraag van dat specifieke rechtsgebied en andere rechtsgebieden als gevolg van het 

wereldwijde netwerk van uitwisselingen voor Crypto Activa, evenals samengestelde prijzen die 

worden gebruikt om de onderliggende waarde van dergelijke Crypto Activa te berekenen, aangezien 

de gegevensbronnen meerdere rechtsgebieden omspannen. 
 

● Beleggingshandel, afdekking of andere activiteiten door een breed scala aan marktdeelnemers die 

de prijsstelling, het aanbod en de vraag naar Crypto Activa kunnen beïnvloeden - de markten voor 

de Onderliggende waarden zijn lokaal, nationaal en internationaal en omvatten een steeds breder 

scala aan producten en deelnemers. Significante handel kan plaatsvinden op elk systeem of platform, 

of in elke regio, met daaropvolgende effecten op andere systemen, platforms en regio's. Deze 

activiteiten kunnen een aanzienlijk deel van de markt uitmaken in een van de Onderliggende 

waarden of Onderliggenden Componenten. Bovendien kan, gezien de aard van de markt van de 

Onderliggende Waarden, aflossing van bepaalde Effecten door Beleggers of anderszins dan bepaald 

in Voorwaarde 5.4 (Aflossing van Effecten naar keuze van een Geautoriseerde Deelnemer), of de 

verkoop van de resterende Onderliggende Waarden door de Uitgevende Instelling als onderdeel van 

de uitvoering van herbalancerings- en/of terugkoopverzoeken, een impact hebben op de prijszetting 

van andere Effecten. 

● Vorken in de onderliggende protocollen - Bitcoin en vele andere cryptovaluta zijn open source 

projecten. Als gevolg daarvan kan elk individu verfijningen of verbeteringen aan de broncode van 

een netwerk voorstellen via een of meerdere software-upgrades die de protecollen die Bitcoin 

beheren kunnen wijzigen en daardoor de eigenschappen van Bitcoin kunnen wijzigen Als een 

wijziging wordt voorgesteld en de meerderheid van de gebruikers en miners instemt met de 

wijziging, wordt de wijziging doorgevoerd en blijft het netwerk ononderbroken bestaan. Als echter 

minder dan een meerderheid van gebruikers en miners instemt met de voorgestelde wijziging, en de 

wijziging is niet compatibel met de software voorafgaand aan de wijziging, dan zou het gevolg zijn 

wat bekend staat als een "vork" (d.w.z. een "splitsing") van het netwerk (en de "blockchain"), 

waarbij de ene tak de voorafgaandelijk gemodificeerde software gebruikt en de andere de gewijzigde 

software. Het effect van een dergelijke vork zou het bestaan zijn van twee versies van het netwerk 

die parallel lopen, en de creatie van een nieuwe digitale activa dat niet uitwisselbaar is met zijn 

voorganger. Bovendien zou een vork kunnen worden geïntroduceerd door een onbedoelde, 

onverwachte softwarefout in de meerdere versies van anders compatibele software die gebruikers 

draaien. Zo werd op 1 augustus 2017, na lange discussies tussen ontwikkelaars over hoe de 

transactiecapaciteit van het Bitcoin-netwerk kon worden verbeterd, het Bitcoin-netwerk gevorkt 

door een groep ontwikkelaars en miners, wat leidde tot de creatie van een nieuwe blockchain, die 

ten grondslag ligt aan de nieuwe digitale activa "Bitcoin Cash". Bitcoin en Bitcoin Cash werken nu 

op afzonderlijke, onafhankelijke blockchains. Litecoin was ook het resultaat van een vork in de 

oorspronkelijke Bitcoin-blockchain. Belangrijke vorken worden meestal enkele maanden van 

tevoren aangekondigd. De omstandigheden van elke vorm zijn uniek en hun relatieve betekenis 

varieert. Het is mogelijk dat een bepaalde vork resulteert in een aanzienlijke verstoring van de 

onderliggende activa en, mogelijk, kan resulteren in een marktverstorende gebeurtenis indien de 

prijsstelling problematisch wordt na de vork. Het is niet mogelijk om met nauwkeurigheid te 

voorspellen welke impact een verwachte fork zou kunnen hebben en hoe lang een daaruit 

voortvloeiende verstoring zou kunnen bestaan. 

● Verstoringen van de infrastructuur of de middelen waarmee Crypto Activa worden geproduceerd, 

gedistribueerd en opgeslagen, die in korte tijd aanzienlijke prijsbewegingen kunnen veroorzaken - 

De infrastructuur van Crypto Activa kan variëren, afhankelijk van de specifieke activa. Sommige 



● activa worden gemijnd, waarbij computers wiskundige problemen oplossen om transacties 

teverifiëren en voor deze inspanning worden beloond in een groter aanbod van activa, terwijl andere 

vooraf worden gemijnd, waardoor alle aanbod op dag één van het protocol bestaat. De computers die 

deel uitmaken van deze infrastructuur zijn gedecentraliseerd en behoren toe aan een combinatie van 

individuen en grote bedrijven. Indien een aanzienlijk deel van deze pool zijn activiteiten zou 

stopzetten, zouden de prijsstelling, de liquiditeit en de mogelijkheid om transacties te verrichten in 

onderliggende waarden of onderliggende componenten beperkt kunnen worden. Andere kritieke 

infrastructuur die negatief kan worden beïnvloed, omvat opslagoplossingen, beurzen of bewaarders 

voor de activa. Bijvoorbeeld, de mogelijke instabiliteit van cryptovaluta-uitwisselingen en de sluiting 

of tijdelijke stillegging van uitwisselingen als gevolg van een bedrijfsstoring of malware kan de 

liquiditeit van, de vraag naar en het aanbod van de Crypto Activa beïnvloeden. Bovendien leidt 

volatiliteit in de prijszetting van Crypto Activa tot meer mogelijkheden voor speculatie en arbitrage, 

wat op zijn beurt bijdraagt tot prijsschommelingen. 

● Uitvoeringsrisico - het kan onmogelijk zijn om transacties in Crypto Activa uit te voeren tegen de 

genoteerde prijs. Eventuele discrepanties tussen de genoteerde prijs en de uitvoeringsprijs kunnen 

het gevolg zijn van de beschikbaarheid van activa, eventuele relevante spreads of tarieven op de 

beurs of discrepanties in de prijszetting tussen beurzen. De Uitgevende Instelling zal alle redelijke 

stappen ondernemen om een optimale uitvoering te verzekeren, maar wordt daarbij beperkt door 

KYC-vereisten, bewaarnemingoplossingen en beschikbaarheid van beurzen. De Uitgevende 

Instelling kan bijgevolg niet garanderen dat de prijs waartegen een transactie wordt uitgevoerd, 

wereldwijd de beste beschikbare prijs is. 
 

Door hun aard als speculatieve beleggingen kunnen de prijzen van Crypto Activa om welke reden dan ook 

fluctueren en dergelijke fluctuaties zijn mogelijk niet voorspelbaar. 
 

Potentiële afname van de adoptie van Crypto Activa 
 

Door nieuwe activa en technologische innovaties is de Crypto Activa industrie onderhevig aan een hoge 

mate van onzekerheid. De adoptie van Crypto Activa zal groei vereisen in het gebruik ervan en in de 

blockchains, voor verschillende toepassingen. De adoptie van Crypto Activa zal ook een accommoderende 

regelgevende omgeving vereisen. De Uitgevende Instelling zal geen strategie hebben met betrekking tot de 

ontwikkeling van Crypto Activa en niet-financiële toepassingen voor de blockchains. Een gebrek aan 

uitbreiding in het gebruik van Crypto Activa en de blockchains zou een belegging in de Effecten nadelig 

kunnen beïnvloeden. 
 

● Bovendien is er geen zekerheid dat Crypto Activa hun waarde op lange termijn zullen behouden. De 

waarde van Crypto Activa is onderhevig aan risico's verbonden aan hun gebruik. Zelfs als het gebruik 

van Crypto Activa op korte of middellange termijn toeneemt, is er geen zekerheid dat het gebruik van 

Crypto Activa op lange termijn zal blijven toenemen. Een inkrimping van het gebruik van Crypto 

Activa kan resulteren in een verhoogde volatiliteit of een daling van de prijs van Crypto Activa, wat 

een nadelige invloed zou hebben op de waarde van de Effecten. 

 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET AANBOD VAN DE EFFECTEN AAN HET 

PUBLIEK EN DE TOELATING TOT HANDEL OP EEN GEREGLEMENTEERDE 

MARKT 

 

Onder welke voorwaarden en binnen welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen? 

Algemene voorwaarden van de aanbieding: 
 

Deze effecten zullen in een aantal EU-landen aan het publiek worden aangeboden (momenteel Oostenrijk, 

België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, 

Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje en Zweden). Het aanbod voor deze effecten loopt 

door tot de vervaldatum van het basisprospectus (12 augustus 2023) (aanbiedingsperiode) en extra beleggers 



kunnen te allen tijde tot elke gegeven serie toetreden. Extra tranches van een serie kunnen te allen tijde 

worden uitgegeven overeenkomstig nadere definitieve voorwaarden. Deze extra uitgiften hebben echter geen 

verwaterend effect en zullen worden gedekt door een gelijkwaardig bedrag aan digitale activa, zoals nader 

beschreven in het prospectus. 

 

Geschatte kosten aangerekend aan de belegger door de Uitgevende Instelling/aanbieder 
 

De Effecten bevatten een jaarlijks basistarief van 1,49%. Beleggers in het product kunnen aanvullende 

makelaarskosten, commissies, handelskosten, spreads of andere tarieven betalen bij het beleggen in deze 

Effecten.  

Wie is de aanbieder en/of de aanvrager van de toelating tot de handel? 

 

 

De Uitgevende Instelling heeft zijn toestemming gegeven aan de Geautoriseerde Deelnemers om het 

basisprospectus te gebruiken in verband met elke niet-vrijgestelde aanbieding van deze effecten in de 

bovenvermelde landen tijdens de aanbiedingsperiode door of aan elk van de volgende financiële 

tussenpersonen (elk, een Geautoriseerde Aanbieder): 
 

De Uitgevende Instelling is: 
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Zwitserland (LEI: 

5067006813V7BE5V3H11, Zwitsers Bedrijfsnummer: CHE-197.355.536), een in Zwitserland gevestigde 

aandelenvennootschap, plaats van jurisdictie: Zwitserland. 
 

De Toegelaten Aanbieders zijn: 
DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Nederland. De rechtsvorm 

van deze vennootschap is 54M6 en is onderworpen aan de jurisdictie van het NL recht. 
 

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, UK. De rechtsvorm van deze 

vennootschap is H0PO en is onderworpen aan de jurisdictie van het GB recht. 
 

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, United Kingdom. De rechtsvorm 

van deze vennootschap is H0PO en is onderworpen aan de jurisdictie van het GB recht. 
 

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Nederland. De rechtsvorm van deze 

vennootschap is 54M6 en is onderworpen aan de jurisdictie van het NL recht. 
 

Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, UK. De rechtsvorm van 

deze vennootschap is H0PO en is onderworpen aan de jurisdictie van het GB recht. 
 

en elke Geautoriseerde Deelnemer die uitdrukkelijk als een Geautoriseerde Aanbieder wordt vermeld op de 

website van de Uitgevende Instelling: https://www.hashdex.com/en-EU. 
 

Een belegger die voornemens is effecten van een Geautoriseerde Aanbieder te verwerven, zal dit doen, en 

aanbiedingen en verkopen van de effecten aan een dergelijke belegger door een Geautoriseerde Aanbieder 

zullen plaatsvinden in overeenstemming met alle voorwaarden en andere regelingen die tussen die 

Geautoriseerde Aanbieder en een dergelijke belegger van kracht zijn, met inbegrip van prijs, toewijzings en 

afwikkelingsregelingen. 
 

Deze  Effecten  bevatten  een  jaarlijks basistarief  van  1,49%,  alsmede  een inschrijvings-/aflossingstarief 

voor Geautoriseerde Deelnemers. Beleggers in het product kunnen extra makelaarskosten, 

handelscommissies, spreads of andere tarieven betalen wanneer zij in deze producten beleggen. 

Waarom wordt dit Prospectus opgesteld? 

 

Redenen voor het aanbod 

 

Dit basisprospectus wordt opgesteld met het oog op de aanbieding van deze effecten aan het publiek in een 

aantal EU-lidstaten (momenteel Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, 

Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje en 

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


Zweden). De volledige waarde van de opbrengsten van de uitgifte van deze effecten zal worden gebruikt 

voor de verwerving van een overeenkomstig bedrag aan onderliggende activa met betrekking tot die serie. 

Geen acceptatieovereenkomst op basis van vaste verbintenis 
 

Het aanbod van de Effecten is niet onderworpen aan een acceptatieovereenkomst op basis van een vaste 

verbintenis. 

Materiële conflicten met betrekking tot de uitgifte/aanbieding 
 

De Uitgevende Instelling of verbonden vennootschappen kunnen deelnemen aan transacties in verband met de 

Effecten, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van een cliënt. De Uitgevende Instelling of verbonden 

vennootschappen kunnen betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten die kunnen dienen als 

onderliggende waarden van de Effecten. 

 

 


