
LIIKKEESEENLASKUKOHTAINEN YHTEENVETO

JOHDANTO JA VAROITUKSET

Arvopaperit

Arvopaperit ovat Hashdex AG:n liikkeeseenlaskuohjelman (”Arvopaperit”) ISIN-koodilla CH1218734544
liikkeeseen laskettuja vaihtovelkakirjoja.
Liikkeeseenlaskija

Arvopapereiden liikkeeseenlaskija on Hashdex AG (”Liikkeeseenlaskija”) (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, sveitsiläinen rekisterinumero: CHE-197.355.536, puhelinnumero +41 4455
10010), Zugissa rekisteröity yhtiö.
Valtuutettu Tarjoaja(t)

Katso kohta "TÄRKEÄÄ TARJOUKSEN TIEDOT"
Toimivaltainen viranomainen

Ruotsin finanssivalvontaviranomainen hyväksyi ohjelmaesitteen 12. elokuuta 2022. Finanssivalvontaan voi
ottaa yhteyttä osoitteessa finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. SFSA: n hyväksyntää
ohjelmaesitteelle ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi.
Varoituksia

(a) Tämä liikkeeseenlaskukohtainen yhteenveto olisi luettava johdantona ohjelmaesitteeseen ja
arvopapereita koskeviin lopullisiin ehtoihin;

(b) kaikkien arvopapereihin sijoittamista koskevien päätösten olisi perustuttava siihen, että sijoittaja on
pohtinut ohjelmaesitteitä kokonaisuudessaan ja yhdessä arvopapereita koskevien lopullisten ehtojen
kanssa;

(c) sijoittaja voi menettää koko sijoitetun pääoman tai osan siitä;
(d) jos esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne nostetaan tuomioistuimeen, kanteen nostanut

sijoittaja saattaa kansallisen lainsäädännön mukaan joutua vastaamaan esitteen kääntämisestä
aiheutuvista kustannuksista;

(e) siviilioikeudellinen vastuu koskee ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat esittäneet tämän
liikkeeseenlaskukohtaisen tiivistelmän, mukaan lukien sen mahdolliset käännökset, mutta
ainoastaan silloin, kun tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen, kun sitä
luetaan yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien ja asianomaisten lopullisten ehtojen kanssa, tai kun
siinä ei anneta, kun sitä luetaan yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien ja tällaisten lopullisten
ehtojen kanssa, keskeisiä tietoja, jotka auttavat sijoittajia harkitsemaan, pitäisikö arvopapereihin
sijoittaa;

(f) Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää.
AVAINTIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

Kuka on arvopaperien liikkeeseenlaskija?

Kotipaikka ja oikeudellinen muoto; laki, jonka mukaan liikkeeseenlaskija toimii sekä perustamismaa

Arvopapereiden liikkeeseenlaskija on Hashdex AG. Liikkeeseenlaskija perustettiin 14.2.2022 osakeyhtiöksi
(Aktiengesellschaft) Zugissa, Sveitsissä. Its LEI is 5067006813V7BE5V3H11.
Liikkeeseenlaskijan päätoimiala

Liikkeeseenlaskija toimii erilaisiin digitaalisiin omaisuuseriin ja digitaalisten omaisuuserien indekseihin
liittyvien pörssilistattujen tuotteiden ja muiden rahoitustuotteiden liikkeeseenlaskijana, mukaan lukien muun
muassa arvopaperit.
Suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien se, onko se suoraan tai välillisesti omistuksessa tai
määräysvallassa ja kenen toimesta

Liikkeeseenlaskija on Englannin ja Walesin lakien mukaan perustetun yksityisen osakeyhtiön Hashdex
Europe Ltd:n kokonaan omistama (100 %) tytäryhtiö. Sen LEI on 54930052VBL0C1JICO88. Hashdex



Europe Ltd. on Caymansaarten lakien mukaisesti perustetun yksityisen osakeyhtiön Hashdex Ltd:n
kokonaan omistama (100 %) tytäryhtiö.
Keskeiset toimitusjohtajat

Liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsenet ovat: Marcelo Sampaio (Puheenjohtaja), Bruno Ramos de Sousa
(Varapuheenjohtaja) ja Paul Boskma (Johtaja).
Lakisääteisiä tilintarkastajia

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich, Switzerland.
Mitkä ovat Liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot?

Liikkeeseenlaskija on vastaperustettu erillisyhtiö, jolla ei ole toimintahistoriaa. Näin ollen tilinpäätöstä
(positiivista tai negatiivista) ei ole laadittu. Liikkeeseenlaskijan osakepääoma 31. lokakuuta 2022 oli 100
000 Sveitsin frangia.

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijalle ominaiset keskeiset riskit?

Liikkeeseenlaskijaan kohdistuvat seuraavat keskeiset riskit:

Riippuvuus tietyistä palveluntarjoajista ja mahdolliset eturistiriidat

Liikkeeseenlaskija on riippuvainen useista palveluntarjoajista liikkeeseenlaskujen ja vakuuksien
ylläpitämiseksi. Näihin kuuluvat muun muassa seuraavat tahot: hallinnoijat, säilytysyhteisö, valtuutetut
pörssit (määritelty yleisissä ehdoissa), kaupankäyntipisteet, vakuudeksi pidettäviä kryptomääräisiä
omaisuuseriä koskevien järjestelyjen osapuolet, lainauspisteet, lompakkopalvelujen tarjoajat (määriteltyinä),
markkinatakaajat, valtuutetut osallistujat ja globaali maksuasiamies. Jos jonkin nykyisen kumppanin suhteen
tapahtuu olennaisen haitallinen muutos ja sopivaa vaihtoehtoa ei ole saatavilla tai se on mahdoton toteuttaa,
liikkeeseenlaskijan voi olla mahdotonta jatkaa arvopapereiden listaamista ja huoltoa. Jos tämä riski toteutuu,
sillä voi olla haitallinen vaikutus asianomaisten Arvopaperien markkina-arvoon ja Arvopaperien haltijoiden
kykyyn luopua omistuksistaan ajankohtana ja hinnalla, jota he muutoin odottaisivat.

Palveluntarjoajat, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Hallinnoijat, voivat toimia muissa tehtävissä tietyn
Arvopaperisarjan osalta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, ETP-laskenta-asiamiehen ja/tai
Indeksisponsorin tehtävät, jotka on määritelty asianomaisissa lopullisissa ehdoissa. Näin ollen
palveluntarjoajan rooli voi aiheuttaa eturistiriitoja, jotka ovat arvopapereiden haltijoiden etujen vastaisia.

Markkinoiden volatiliteetti

Markkinoiden volatiliteetti kuvastaa esimerkiksi strukturoitujen tuotteiden markkinoiden kehityksen
epävakauden astetta ja odotettua epävakautta ajan mittaan. Markkinoiden volatiliteetti ei ole puhtaasti
markkinoiden todellisen volatiliteetin mittari, vaan se määräytyy suurelta osin sellaisten
johdannaisinstrumenttien hintojen perusteella, jotka tarjoavat sijoittajille suojaa tällaista markkinoiden
volatiliteettia vastaan. Näiden johdannaisinstrumenttien hinnat määräytyvät sellaisten tekijöiden mukaan
kuin markkinoiden todellinen volatiliteetti, markkinoiden odotettu volatiliteetti, muut taloudelliset ja
rahoitukselliset olosuhteet sekä kaupankäyntikeinottelut. Markkinoiden volatiliteetti voi johtaa siihen, että
liikkeeseenlaskijalle aiheutuu tappioita suojausjärjestelyistä huolimatta. Liikkeeseenlaskija on
vastaperustettu erillisyhtiö, joka ei tällä hetkellä ole kannattava ja on riippuvainen ulkopuolisilta sijoittajilta
saatavasta pääomasta. Tämä voi lopulta heikentää liikkeeseenlaskijan kykyä täyttää velvoitteensa.

Liikkeeseenlaskija on erikoisajoneuvo
Liikkeeseenlaskija ei ole toimiva yhtiö. Liikkeeseenlaskija on hiljattain perustettu erikoisyritys, jonka
ainoana toimialana on laskea liikkeeseen pörssilistattuja tuotteita, kuten arvopapereita. Liikkeeseenlaskijan
mahdollisesti tekemät sopimukset sekä liikkeeseenlaskijan ja niiden osapuolten (tilintarkastajat,
hallintoelimet, valtuutetut osallistujat, maksuasiamiehet ja markkinatakaajat) maksut on suunniteltu siten,
että liikkeeseenlaskijalla on valmiudet hankkia varoja arvopapereiden erääntyneiden ja maksettavien



maksujen suorittamiseen sekä arvopapereiden mahdollisen lunastamisen yhteydessä liikkeeseenlaskijan
toimesta. Jos Liikkeeseenlaskija epäonnistuu Arvopaperien liikkeeseenlaskussa, Liikkeeseenlaskija voi
lopettaa liiketoimintansa liikkeeseenlaskijana tai lopulta tulla maksukyvyttömäksi.

Luottoriski

Sijoittajat altistuvat liikkeeseenlaskijan ja säilytysyhteisön luottoriskille. Sijoittajan mahdollisuus saada
maksu yleisten ehtojen mukaisesti riippuu liikkeeseenlaskijan kyvystä täyttää nämä velvoitteet. Arvopaperit
eivät ole suoraan tai välillisesti minkään muun osapuolen velvoite. Näin ollen Liikkeeseenlaskijan
luottokelpoisuus voi vakuudesta riippumatta vaikuttaa Arvopaperien markkina-arvoon, ja jos Sijoittaja
laiminlyö velvoitteensa, tulee maksukyvyttömäksi tai joutuu konkurssiin, Sijoittaja ei välttämättä saa sitä
määrää, joka hänelle on Yleisten ehtojen mukaan maksettava. Suorien luottoriskien lisäksi Sijoittajat
altistuvat välillisesti kaikille luottoriskeille, joille Liikkeeseenlaskija altistuu. Liikkeeseenlaskijalle voi
esimerkiksi aiheutua tappioita ja/tai hän voi epäonnistua toimituksen saamisessa vakuuksina pidettävien
kryptomääräisten omaisuuserien osalta voimassa olevien järjestelyjen mukaisesti.

Likviditeettiriski

Liikkeeseenlaskijalla ei välttämättä ole riittäviä varoja maksujen suorittamiseen milloin tahansa, mikä
tarkoittaa, että liikkeeseenlaskijalla voi olla vaikeuksia täyttää taloudellisia velvoitteita. Jos likvidit varat
ovat riittämättömät, erityisesti koska tiettyyn tuotteeseen liittyvää vakuutta ei voida realisoida, on olemassa
riski, että liikkeeseenlaskija ei pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan ajallaan tai lainkaan kokonaan tai
osittain.

TÄRKEIMMÄT TIEDOT ARVOPAPERISTA

Mitkä ovat arvopapereiden pääominaisuudet?

Tarjottavien arvopaperien tyyppi ja luokka sekä arvopaperin tunnistenumero(t)

Arvopaperit ovat sertifikaatteja, jotka ovat ei-osakesidonnaisia arvopapereita, jotka seuraavat Vinter
Hashdex Risk Parity Momentum Index kurssikehitystä vähennettynä palkkiokomponentilla, ISIN-koodi
CH1218734544. Arvopaperit ovat USD-määräisiä. Arvopaperit selvitetään SIX SIS AG kautta.

Valuutta, nimellisarvo, liikkeeseen laskettujen arvopapereiden lukumäärä ja arvopaperien
voimassaoloaika

Arvopaperien valuutta on Yhdysvaltain dollari ("USD") ("selvitysvaluutta"). Liikkeeseen laskettavien
Arvopapereiden määrä on enintään 100 000 000 Arvopaperia.

Arvopaperit voidaan laskea liikkeeseen avoimina arvopapereina ilman suunniteltua eräpäivää.
Liikkeeseenlaskijan osto-optio ja/tai valtuutetun osallistujan optio voi johtaa ennenaikaiseen lunastukseen.
Arvopapereihin liittyvät oikeudet ja oikeuksien rajoitukset

Arvopaperit eivät ole pääomasuojattuja, ja lunastuksen yhteydessä maksettava selvitysmäärä voi olla jopa
nolla. Arvopaperit eivät ole korollisia. Jos lohkoketjun haarautuminen tapahtuu tulevaisuudessa,
Liikkeeseenlaskija tekee aina kaiken voitavansa kaupallisesti kohtuullisella tavalla ja ottaen asianmukaisesti
huomioon kaikki sovellettavat oikeudelliset, sääntelyyn, liikkeeseenlaskuun ja selvitykseen liittyvät
rajoitukset ja hallinnolliset rasitteet maksimoidakseen Arvopaperien arvon sijoittajille.

Arvopaperin arvo lasketaan 7 marraskuu  2022. Arvo lasketaan uudelleen päivittäin.

Arvopapereihin ei liity mitään takuuta.

Sovellettava laki: Arvopapereihin sovelletaan Sveitsin lakia.

Arvopaperien tila



Arvopaperit muodostavat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia, toissijaisia ja vakuuksia sisältämättömiä
velvoitteita ja ne ovat aina samanarvoisia ja ilman etusijaa keskenään.
Kuvaus Arvopaperien vapaata siirrettävyyttä koskevista rajoituksista

Arvopaperit ovat vapaasti siirrettävissä, mutta niiden haltijoihin voi soveltuvin osin kohdistua
arvopapereiden osto- tai siirtorajoituksia paikallisten lakien mukaisesti, joita haltija voi soveltaa. Kunkin
haltijan on varmistettava tällaisten rajoitusten noudattaminen omalla kustannuksellaan.

Missä Arvopapereilla käydään kauppaa?

Arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi SIX Swiss Exchangessa, Frankfurtin pörssissä, Euronext
Parisissa ja Euronext Amsterdamissa. Liikkeeseenlaskija voi myöhemmässä vaiheessa ja
viranomaisvaatimusten mukaisesti hakea Arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä
markkinoilla tai muulla markkinapaikalla, kuten monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Mitkä ovat arvopapereille ominaiset keskeiset riskit?

Arvopapereihin kohdistuu seuraavia keskeisiä riskejä:

Poikkeuksellisen Tapahtuman Riski
Yleisten ehtojen ehdossa 17 määrätään, että jos kyseessä on petos, varkaus, verkkohyökkäys, säännösten
muutos ja/tai vastaava tapahtuma (kumpikin poikkeuksellinen tapahtuma), joka koskee tai vaikuttaa mihin
tahansa kohde-etuuteen tai kohde-etuuskomponenttiin, mukaan lukien vakuuksina toimivat kohde-etuudet tai
kohde-etuuskomponentit, Liikkeeseenlaskija ilmoittaa asiasta Sijoittajille ehdon 16 mukaisesti, ja tällaisten
Arvopapereiden lunastusmäärää alennetaan vastaavasti mahdollisesti pienimpään selvitysvaluutan
nimellisarvoon (eli 0,01 Yhdysvaltain dollaria, 0,01 euroa, 0,01 Sveitsin frangia, 0,01 Englannin puntaa tai
vastaava määrä muissa selvitysvaluutoissa) arvopaperia kohti. Näin ollen Sijoittajat kantavat riskin
poikkeuksellisen tapahtuman toteutumisesta ja sijoituksensa osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä.
Lisäksi poikkeuksellisen tapahtuman riskit ovat suuremmat kuin vastaavien tapahtumien riskit muiden
omaisuusluokkien osalta, eikä niitä voida lieventää, toisin kuin muiden omaisuusluokkien tapauksessa. Tällä
hetkellä ei myöskään ole käytännöllistä ottaa vakuutusta poikkeuksellisen tapahtuman varalta.

Kryptojen Hinnoittelu
Arvopapereiden arvoon vaikuttaa kohde-etuutena olevien kryptovarojen, erityisesti kohde-etuutena olevien
arvopapereiden tai kohde-etuuskomponenttien, hinta. Määrä, jonka Liikkeeseenlaskija maksaa Arvopaperien
lunastuksen yhteydessä, tai ehdon 5.4 (Arvopaperien lunastus valtuutetun osallistujan valinnan mukaan)
mukaisen lunastuksen osalta lunastettavissa olevien Krypto-omaisuusvakuuksien määrä, riippuu näiden
omaisuuserien kehityksestä, joka on laskettu yleisten ehtojen mukaisesti. Arvopaperit eivät ole lainkaan
pääomasuojattuja, ja sen vuoksi on olemassa riski sijoituksen osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä.
Crypto Assetsin markkina-arvo ei liity mihinkään tiettyyn yritykseen, hallitukseen tai omaisuuserään.
Näiden omaisuuserien arvostus riippuu tulevaisuuden odotuksista verkon arvon, transaktioiden määrän ja
Crypto Assetsin yleisen käytön suhteen. Tämä tarkoittaa, että merkittävä osa Crypto Assetsin arvosta on
spekulatiivista ja voi johtaa lisääntyneeseen volatiliteettiin. Sijoittajat voivat kokea merkittäviä voittoja,
tappioita ja/tai volatiliteettia riippuen Crypto Assetsin arvostuksesta.

Kryptovarojen hinnat vaihtelevat laajasti, ja niihin voi vaikuttaa esimerkiksi jokin seuraavista tekijöistä:
● Maailmanlaajuiset tai alueelliset poliittiset, taloudelliset tai rahoitukselliset tapahtumat

Maailmanlaajuiset tai alueelliset poliittiset, taloudelliset ja rahoitukselliset tapahtumat voivat
vaikuttaa suoraan tai välillisesti kohde-etuuksien arvostukseen, arvopapereiden markkinoihin ja
tuottoon sekä liikkeeseenlaskijan toimintakykyyn ja taloudellisiin tuloksiin.

● Sääntelytapahtumat tai sääntelyviranomaisten lausunnot - kryptovarojen sääntelystä ei ole
yksimielisyyttä ja niiden oikeudellisesta ja verotuksellisesta asemasta ei ole varmuutta, ja
kryptovaroja koskeva sääntely kehittyy edelleen eri lainkäyttöalueilla maailmanlaajuisesti.



Mahdolliset muutokset sääntelyssä tietyllä lainkäyttöalueella voivat vaikuttaa kyseisen
lainkäyttöalueen ja muiden lainkäyttöalueiden tarjontaan ja kysyntään, koska kryptovarojen
pörssien maailmanlaajuinen verkosto sekä tällaisten kryptovarojen kohde-etuuden arvon
laskennassa käytettävät yhdistelmähinnat ovat maailmanlaajuisia, koska tietolähteet kattavat useita
lainkäyttöalueita.

● Sijoituskauppaa, suojautumista tai muuta monenlaisten markkinaosapuolten toimintaa, joka voi
vaikuttaa kryptovarojen hinnoitteluun, tarjontaan ja kysyntään - kohde-etuusmarkkinat ovat
paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä, ja niihin kuuluu yhä laajeneva valikoima tuotteita ja
osallistujia. Merkittävää kaupankäyntiä voi tapahtua missä tahansa järjestelmässä tai alustalla tai
millä tahansa alueella, millä on myöhemmin vaikutuksia muihin järjestelmiin, alustoihin ja
alueisiin. Tämä toiminta voi muodostaa merkittävän osan minkä tahansa kohde-etuuden tai
kohde-etuuskomponentin markkinoista. Lisäksi kohde-etuusmarkkinoiden luonteen vuoksi tiettyjen
arvopapereiden lunastaminen sijoittajien toimesta tai muutoin kuin ehdon 5.4 (Arvopapereiden
lunastaminen valtuutetun osallistujan valinnan mukaan) mukaisesti tai Liikkeeseenlaskijan
suorittama jäljelle jäävien kohde-etuuserien myynti osana tasapainottamis- ja/tai lunastuspyyntöjen
toteuttamista voi vaikuttaa muiden arvopapereiden hinnoitteluun.

● Taustalla olevien protokollien haarautuminen - Bitcoin ja monet muut kryptovaluutat ovat avoimen
lähdekoodin hankkeita. Tämän seurauksena kuka tahansa henkilö voi ehdottaa verkon lähdekoodiin
tarkennuksia tai parannuksia yhden tai useamman ohjelmistopäivityksen kautta, jotka voivat
muuttaa Bitcoin-verkkoa ohjaavia protokollia ja Bitcoinin ominaisuuksia. Kun muutosta ehdotetaan
ja enemmistö käyttäjistä ja louhijoista hyväksyy muutoksen, muutos pannaan täytäntöön ja verkko
pysyy keskeytyksettä toiminnassa. Jos kuitenkin vähemmän kuin enemmistö käyttäjistä ja
louhijoista hyväksyy ehdotetun muutoksen ja jos muutos ei ole yhteensopiva muutosta edeltävän
ohjelmiston kanssa, seurauksena on niin sanottu verkon (ja lohkoketjun) haarautuminen, jossa
toisessa osassa käytetään ennen muutosta käytössä ollutta ohjelmistoa ja toisessa osassa muutettua
ohjelmistoa. Tällaisen haarautumisen seurauksena verkosta olisi kaksi rinnakkain toimivaa versiota
ja syntyisi uusi digitaalinen omaisuuserä, joka ei ole vaihdettavissa edeltäjänsä kanssa. Lisäksi
haarautuminen voi johtua tahattomasta, odottamattomasta ohjelmistovirheestä, joka on useiden
käyttäjien käyttämien, muuten yhteensopivien ohjelmistojen useissa versioissa. Esimerkiksi 1.
elokuuta 2017 joukko kehittäjiä ja louhijoita haarautti Bitcoin-verkon 1. elokuuta 2017 sen jälkeen,
kun kehittäjät olivat keskustelleet pitkään siitä, miten Bitcoin-verkon transaktiokapasiteettia
voitaisiin parantaa, mikä johti uuden lohkoketjun luomiseen, joka on uuden digitaalisen
hyödykkeen "Bitcoin Cash" perustana. Bitcoin ja Bitcoin Cash toimivat nyt erillisillä, itsenäisillä
lohkoketjuilla. Myös Litecoin syntyi alkuperäisen Bitcoin-lohkoketjun haarautumisen tuloksena.
Merkittävistä haarautumisista ilmoitetaan yleensä useita kuukausia etukäteen. Kunkin muodon
olosuhteet ovat ainutlaatuiset ja niiden suhteellinen merkitys vaihtelee. On mahdollista, että tietty
haarautuminen johtaa merkittävään häiriöön kohde-etuutena olevassa omaisuuserässä ja
mahdollisesti markkinahäiriötapahtumaan, jos hinnoittelu muuttuu haarautumisen jälkeen
ongelmalliseksi. Ei ole mahdollista ennustaa tarkasti, millaisia vaikutuksia milläkin ennakoidulla
haarautumisella voi olla ja kuinka kauan siitä johtuvat häiriöt voivat kestää.

● Häiriöt infrastruktuurissa tai keinoissa, joilla kryptovarallisuuksia tuotetaan, jaetaan ja
varastoidaan, jotka voivat aiheuttaa huomattavia hinnanmuutoksia lyhyessä ajassa –
kryptovarallisuuksien infrastruktuuri voi vaihdella yksittäisestä omaisuuserästä riippuen. Joitakin
omaisuuseriä louhitaan, jolloin tietokoneet ratkaisevat matemaattisia ongelmia transaktioiden
todentamiseksi ja saavat tästä vaivannäöstä palkkioksi lisääntyneen omaisuuserän tarjonnan, kun
taas toiset louhitaan valmiiksi, jolloin kaikki tarjonta on olemassa protokollan ensimmäisenä
päivänä. Tämän infrastruktuurin muodostavat tietokoneet ovat hajautettuja, ja ne kuuluvat
yksityishenkilöille ja suuryrityksille. Jos merkittävä osa tästä joukosta päättää lopettaa toimintansa,
hinnoittelu, likviditeetti ja mahdollisuus tehdä kauppoja kohde-etuutena olevilla arvopapereilla tai
kohde-etuuskomponenteilla voi olla rajoitettua. Muita kriittisiä infrastruktuureja, joihin voi



kohdistua kielteisiä vaikutuksia, ovat muun muassa varastointiratkaisut, pörssit tai omaisuuserien
säilyttäjät. Esimerkiksi kryptovaluuttapörssien mahdollinen epävakaus ja pörssien sulkeminen tai
tilapäinen alasajo liiketoimintahäiriön tai haittaohjelman vuoksi voisi vaikuttaa kryptovarojen
likviditeettiin, kysyntään ja tarjontaan. Lisäksi kryptovarojen hinnoittelun volatiliteetti johtaa
lisääntyneisiin keinottelu- ja arbitraasimahdollisuuksiin, mikä puolestaan lisää hintavaihteluita.

● Toteutumisriski - saattaa olla mahdotonta toteuttaa kauppoja millä tahansa Kryptoarvopapereilla
noteerattuun hintaan. Mahdolliset erot noteeratun hinnan ja toteutushinnan välillä voivat johtua
varojen saatavuudesta, pörssin mahdollisista asiaankuuluvista marginaaleista tai maksuista tai
pörssien välisistä hinnoittelueroista. Liikkeeseenlaskija ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin
varmistaakseen optimaalisen toteutuksen, mutta sitä rajoittavat KYC-vaatimukset, säilytysratkaisut
ja pörssien saatavuus. Liikkeeseenlaskija ei näin ollen voi taata, että hinta, jolla jokin kauppa
toteutetaan, on maailmanlaajuisesti paras saatavilla oleva hinta.

Koska kryptovarat ovat luonteeltaan spekulatiivisia sijoituksia, ne voivat vaihdella mistä tahansa syystä,
eivätkä ne välttämättä ole ennakoitavissa.

Mahdollinen Lasku Kryptovarojen Käyttöönotossa
Koska kryptoalalla on uusia varoja ja teknologisia innovaatioita, siihen liittyy paljon epävarmuutta.
Kryptovarojen käyttöönotto edellyttää niiden ja lohkoketjujen käytön kasvua eri sovelluksissa.
Kryptovarojen käyttöönotto edellyttää myös suotuisaa sääntely-ympäristöä. Liikkeeseenlaskijalla ei ole
kryptovarojen ja lohkoketjujen muiden kuin rahoitussovellusten kehittämiseen liittyvää strategiaa.
Kryptovarojen ja lohkoketjujen käytön laajentumattomuus voi vaikuttaa kielteisesti arvopapereihin
tehtävään sijoitukseen.

Lisäksi ei ole varmuutta siitä, että kryptovarat säilyttävät arvonsa pitkällä aikavälillä. kryptovarojenarvoon
liittyy niiden käyttöön liittyviä riskejä. Vaikka kryptovarojen käyttöönotto kasvaisi lyhyellä tai keskipitkällä
aikavälillä, ei ole varmuutta siitä, että kryptovarojenkäyttö jatkuu kasvavana pitkällä aikavälillä.
Kryptovarojenkäytön supistuminen voi johtaa kryptovarojenvolatiliteetin lisääntymiseen tai hinnan laskuun,
mikä vaikuttaisi kielteisesti Arvopaperien arvoon.

TÄRKEIMMÄT TIEDOT ARVOPAPERIEN TARJOUKSESTA YLEISÖLLE JA
KAUPANKÄYNNIN OTTAMISESTA SÄÄNTELYILLÄ MARKKINOILLE

Millä ehdoilla ja aikataululla voin sijoittaa tähän arvopaperiin?

Tarjouksen ehdot:

Arvopapereita tarjotaan yleisölle useissa EU-maissa (tällä hetkellä Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi,
Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali,
Espanja ja Ruotsi). Tarjous näistä arvopapereista on jatkuva perusesitteen voimassaolon päättymiseen (12.
elokuun 2023) saakka (tarjousaika), ja lisäsijoittajat voivat milloin tahansa osallistua mihin tahansa sarjaan.
Sarjan lisäeriä voidaan laskea liikkeeseen milloin tahansa muiden lopullisten ehtojen mukaisesti. Nämä
ylimääräiset liikkeeseenlaskuteivät kuitenkaan laimenna, ja niiden vakuutena on vastaava määrä digitaalisia
varoja, kuten esitteessä tarkemmin kuvataan.
Liikkeeseenlaskijan/tarjouksen sijoittajalta veloittamat arvioidut kulut

Arvopapereiden perusvuosipalkkio on 1,49 %. Tuotteeseen sijoittajat voivat maksaa ylimääräisiä
välityspalkkioita, palkkioita, kaupankäyntipalkkioita, spreadeja tai muita palkkioita sijoittaessaan näihin
arvopapereihin.

Kuka on tarjouksentekijä ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö?

Liikkeeseenlaskija on antanut valtuutetuille osallistujille suostumuksensa käyttää ohjelmaesitettä kaikkien
seuraavien rahoituksen välittäjien (kukin valtuutettu tarjouksen tekijä) tekemien tai kullekin seuraavista



rahoituksen välittäjistä (kukin valtuutettu tarjouksen tekijä) tekemien edellä luetelluissa maissa tarjousaikana
tapahtuvien, vapauttamattomien arvopapereiden tarjousten yhteydessä:

Liikkeeseenlaskija on:
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Sveitsi (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, sveitsiläinen yritysnumero: CHE-197.355.536),
sveitsiläinen osakeyhtiö, kotipaikka: Sveitsi.

Valtuutetut tarjoajat ovat:

DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Alankomaat. Yrityksen
oikeudellinen muoto on 54M6, ja se on Alankomaiden lainsäädännön alainen.
Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, Lontoo EC3V 3QQ, Iso-Britannia. Yrityksen
oikeudellinen muoto on H0PO, ja kuuluu Yhdistyneen kuningaskunnan lakien lainkäyttövaltaan.

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, Lontoo, SW1Y 4AJ, Iso-Britannia. Yrityksen
oikeudellinen muoto on H0PO, ja kuuluu Yhdistyneen kuningaskunnan lakien lainkäyttövaltaan.

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Alankomaat. Yrityksen oikeudellinen muoto
on 54M6, ja se on Alankomaiden lainsäädännön alainen.

Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, Lontoo EC3M 3BY, Iso-Britannia. Yrityksen
oikeudellinen muoto on H0PO, ja kuuluu Yhdistyneen kuningaskunnan lakien lainkäyttövaltaan.

ja kaikki valtuutetut osallistujat, jotka on nimenomaisesti nimetty valtuutetuksi tarjouksen tekijäksi
liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla: https://www.hashdex.com/en-EU.

Sijoittaja, joka aikoo hankkia tai on hankkimassa arvopapereita valtuutetulta tarjoajalta, tekee niin, ja
valtuutetun tarjoajan arvopapereita tällaiselle sijoittajalle tekemät tarjoukset ja myynnit tapahtuvat kyseisen
valtuutetun tarjoajan ja tällaisen sijoittajan välillä voimassa olevien ehtojen ja muiden järjestelyjen
mukaisesti, mukaan lukien hinta, allokaatiot ja selvitysjärjestelyt.

Näihin arvopapereihin sisältyy 1,49 % prosentin vuotuinen peruspalkkio sekä merkintä- ja lunastuspalkkio
valtuutetuille osallistujille. Sijoittajat voivat maksaa näihin tuotteisiin sijoittaessaan ylimääräisiä
välityspalkkioita, kaupankäyntipalkkioita, marginaaleja tai muita maksuja.

Miksi tämä esite on laadittu?

Syyt tarjoukseen

Tämä ohjelmaesite laaditaan arvopaperien tarjoamiseksi yleisölle useissa EU:n jäsenvaltioissa (tällä hetkellä
Itävalta, Belgia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Espanja ja Ruotsi)). Näiden arvopapereiden liikkeeseenlaskusta
saatujen tulojen koko arvo käytetään hankkimaan vastaava määrä kyseiseen sarjaan liittyviä kohde-etuuksia.
Ei vakuutussopimusta kiinteän sitoumuksen perusteella

Arvopapereiden tarjoaminen ei ole sitovan merkintäsitoumuksen alainen.

Asiaan/tarjoukseen liittyvät olennaiset ristiriidat

Liikkeeseenlaskija tai siihen sidossuhteessa olevat yritykset voivat osallistua arvopapereihin liittyviin
transaktioihin joko omaan tai asiakkaan lukuun. Liikkeeseenlaskija tai siihen sidossuhteessa olevat yhtiöt
voivat osallistua sellaisten tuotteiden kehittämiseen, jotka voivat toimia Arvopaperien kohde-etuutena.


