
UTSTEDER SPESIFIKT SAMMENDRAG
INNLEDNING OG ADVARSLER

Verdipapirene

Verdipapirene er børshandlede sertifikater/sedler utstedt under utstedelsesprogrammet til Hashdex AG
(«verdipapirene») med ISIN-kode CH1218734544.
Utstederen

Utstederen av verdipapirene er Hashdex AG («Utstederen») (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, sveitsisk
registreringsnr: CHE-197.355.536, telefonnummer +41 4455 10010), et selskap registrert i Switzerland Zug,
Sveits.

Den eller de autoriserte tilbyderne

Se avsnittet "NØKKELINFORMASJON OM TILBUDET"
Kompetent myndighet

Grunnprospektet ble godkjent av det svenske finanstilsynet («SFSA») 12. august 2022. Finanstilsynet kan
kontaktes på finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. Finanstilsynets godkjenning av
basisprospektet skal ikke forstås som en godkjenning av verdipapirene.

Advarsler

(a) dette emisjonsspesifikke sammendraget bør leses som en introduksjon til basisprospektet og de
endelige vilkårene for verdipapirene;

(b) enhver beslutning om å investere i verdipapirene bør være basert på en vurdering av
basisprospektet som helhet av investoren og sammen med de endelige vilkårene for
verdipapirene;

(c) investoren kan tape hele eller deler av den investerte kapitalen;
(d) der et krav knyttet til informasjonen i prospektet bringes inn for en domstol, kan saksøkende

investor i henhold til nasjonal lovgivning måtte bære kostnadene ved å oversette prospektet før
rettssaken innledes;

(e) det sivile ansvaret pålegges bare de personene som har lagt fram dette problemspesifikke
sammendraget, inkludert enhver oversettelse av det, men bare der sammendraget er villedende,
unøyaktig eller inkonsekvent, når det leses sammen med de andre delene av basisprospektet og
det relevante endelige. vilkår, eller der den ikke gir, når den leses sammen med de andre delene
av basisprospektet og slike endelige vilkår, nøkkelinformasjon for å hjelpe investorer når de
vurderer om de skal investere i verdipapirene;

(f) Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.
NØKKELINFORMASJON OM UTSTEDEREN

Hvem er utsteder av verdipapirene?

Bosted og juridisk form, lov som utstederen opererer under og stiftelsesland

Utsteder av verdipapirene er Hashdex AG. Utstederen ble innlemmet 14. februar 2022 som et aksjeselskap
(Aktiengesellschaft) i Zug, Sveits. Dens LEI er 5067006813V7BE5V3H11.
Utstederens hovedaktiviteter

Utstederen vil fungere som en utsteder av børshandlede produkter og andre finansielle produkter knyttet til
ulike digitale eiendeler og indekser for digitale eiendeler, inkludert men ikke begrenset til Verdipapirene.
Større aksjonærer, inkludert om det er direkte eller indirekte eid eller kontrollert og av hvem

Utstederen er et heleid (100%) datterselskap av Hashdex Europe Ltd., et privat aksjeselskap organisert
under lovene i England og Wales. Dens LEI er 54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe Ltd. er et
heleid (100%) datterselskap av Hashdex Ltd, et privat aksjeselskap organisert under lovene på Cayman
Island.



Sentrale administrerende direktører

Medlemmene av Utstederens styre er: Marcelo Sampaio (Styreleder), Bruno Ramos de Sousa (Nestleder)
og Paul Boskma (Direktør).
Lovpålagte revisorer

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich, Switzerland.
Hva er den  økonomiske nøkkelinformasjonen om Utsteder?

Utstederen er et nylig innarbeidet spesialkjøretøy uten driftshistorikk. Det er således ikke utarbeidet
regnskap (enten positivt eller negativt). Per 31 oktober 2022 utgjorde Utsteders aksjekapital CHF
100.000.

Hva er de viktigste spesifikke risikoene for Utsteder?

Utsteder er underlagt følgende hovedrisikoer:

Avhengighet av visse tjenesteleverandører og potensielle interessekonflikter

Utsteder er avhengig av en rekke tjenesteleverandører for å opprettholde utstedelsene og sikkerheten.
Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, administratorer, depotmottaker, autoriserte børser (som
definert i de generelle vilkårene og betingelsene), handelsbord, parter i eventuelle ordninger på plass med
hensyn til kryptodenominert eiendeler holdt som sikkerhet, utlån skrivebord, lommebokleverandører (som
definert), markedsmakere, autoriserte deltakere og den globale betalingsagenten. Skulle det være en
vesentlig negativ endring med en eksisterende partner og et passende alternativ være utilgjengelig eller
upraktisk, kan det være umulig for Utsteder å fortsette å notere og betjene verdipapirene. Skulle denne
risikoen inntreffe, kan dette ha en negativ innvirkning på markedsverdien til de relevante verdipapirene og
evnen til verdipapirinnehavere til å selge sine beholdninger til det tidspunktet og prisene de ellers ville ha
forventet.

Tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, administratorene, kan opptre i andre kapasiteter
med hensyn til en bestemt serie av verdipapirene, inkludert, men ikke begrenset til, rollen som
ETP-beregningsagent og/eller indekssponsor som spesifisert i de relevante endelige vilkårene. Følgelig
kan rollen til en tilbyder gi opphav til interessekonflikter, som er ugunstige for interessene til
verdipapirinnehavere.

Markedsvolatilitet
Markedsvolatilitet reflekterer graden av ustabilitet og forventet ustabilitet i ytelsen til for eksempel
markedet for strukturerte produkter over tid. Nivået på markedsvolatilitet er ikke bare et mål på faktisk
markedsvolatilitet, men bestemmes i stor grad av prisene på derivatinstrumenter som gir investorer
beskyttelse mot slik markedsvolatilitet. Prisene på disse derivatinstrumentene bestemmes av krefter som
faktisk markedsvolatilitet, forventet markedsvolatilitet, andre økonomiske og finansielle forhold og
handelsspekulasjoner. Markedsvolatilitet kan føre til at Utsteder pådrar seg tap til tross for
sikringsordninger. Utstederen er et nyopprettet spesialforetak som foreløpig ikke er lønnsomt og er
avhengig av kapital fra eksterne investorer. Dette kan i siste instans svekke Utsteders evne til å oppfylle
sine forpliktelser.

Utstederen er et spesialforetak
Utsteder er ikke et driftsselskap. Utstederen er et nylig innarbeidet spesialforetak med utelukkende
virksomhet med å utstede børsomsatte produkter, for eksempel verdipapirene. Kontraktene som kan
inngås av Utstederen og betalingene til utstederen og partene i henhold til disse (revisorer, administratorer,
autoriserte deltakere, betalingsagenter og markedsmakere) er strukturert for å ha kapasitet til å gi Utsteder
midler til å betjene betalinger som forfaller og som betales med hensyn til verdipapirene og ved enhver
innløsning fra Utstederen av verdipapirene. Hvis Utstederen mislykkes i utstedelsen av verdipapirer, kan
Utstederen avslutte sin forretningsvirksomhet som utsteder eller til slutt bli insolvent.

Kredittrisiko
Investorer er eksponert for kredittrisikoen til Utstederen og depotmottakeren. En investors evne til å oppnå
betaling i samsvar med de generelle vilkårene og betingelsene er avhengig av Utstederens evne til å



oppfylle disse forpliktelsene. Verdipapirene er ikke, verken direkte eller indirekte, en forpliktelse fra noen
annen part. Som et resultat, uavhengig av sikkerheten, kan Utstederens kredittverdighet påvirke
markedsverdien til alle verdipapirer, og i tilfelle mislighold, insolvens eller konkurs kan investorer ikke
motta beløpet de skylder dem i henhold til de generelle vilkårene og betingelsene. I tillegg til direkte
kredittrisiko, er investorene indirekte eksponert for enhver kredittrisiko som Utsteder er eksponert for. For
eksempel, kan Utsteder pådra seg tap og/eller ikke klare å oppnå levering under eventuelle ordninger på
plass med hensyn til krypto-denominerte eiendeler holdt som sikkerhet.

Likviditetsrisiko
Utsteder har kanskje ikke tilstrekkelige midler til å foreta betalinger på noe som helst tidspunkt, noe som
betyr at Utsteder kan ha vanskeligheter med å oppfylle økonomiske forpliktelser. Ved utilstrekkelige likvide
midler, spesielt på grunn av manglende evne til å likvidere sikkerhet med hensyn til et spesifikt produkt, er
det en risiko for at Utsteder ikke vil være i stand til, helt eller delvis, å oppfylle sine betalingsforpliktelser i
tide eller i det hele tatt.

NØKKELINFORMASJON OM VERDIPIENE

Hva er hovedtrekkene til verdipapirene?

Type og klasse av verdipapirer som tilbys og sikkerhetsidentifikasjonsnummer(r)

Verdipapirene er ikke-aksjerelaterte sertifikater som sporer utviklingen av kursen til Vinter Hashdex Risk
Parity Momentum Index minus en gebyrkomponent med ISIN-kode CH1218734544. Verdipapirene vil
være denominert i USD. Verdipapirene klareres gjennom SIX SIS AG.

Valuta, pålydende, antall utstedte verdipapirer og løpetid på verdipapirene

Valutaen til verdipapirene vil være amerikanske dollar («USD»)(«Oppgjørsvalutaen»). Antall
verdipapirer som skal utstedes er opptil 100 000 000 verdipapirer.

Verdipapirene kan utstedes som åpne verdipapirer uten en planlagt forfallsdato. Utsteders kjøpsopsjon
og/eller autorisert deltakeropsjon kan resultere i tidlig innløsning.

Rettigheter knyttet til verdipapirene og begrensninger av rettigheter

Verdipapirene er ikke hovedstolbeskyttet og oppgjørsbeløpet som skal betales ved innløsning kan være så
lavt som null. Verdipapirene bærer ikke renter. I tilfelle en fremtidig forgrening av blokkjeden, vil Utsteder
alltid gjøre alt som står i sin makt, handle kommersielt rimelig og med behørig hensyn til alle gjeldende
juridiske, regulatoriske, utstedelses- og clearingbegrensninger og administrative byrder, for å maksimere
verdien for investorene av verdipapirene.

Verdien av et verdipapir beregnes per 7. novembre, 2022. Verdien beregnes på nytt daglig.

Det er ingen garanti knyttet til verdipapirene.

Gjeldende lov: Verdipapirene er underlagt sveitsisk lov.
Status for verdipapirene

Verdipapirene utgjør direkte, ubetingede, ikke-underordnede og usikrede forpliktelser for Utsteder og skal
alltid rangeres på samme måte og uten noen preferanse seg imellom.
Beskrivelse av restriksjoner på fri omsettelighet av verdipapirene

Verdipapirene er fritt overførbare, men innehavere kan være underlagt kjøps- eller overføringsbegrensninger
angående verdipapirene, som aktuelt, i henhold til lokale lover som en innehaver kan være underlagt. Hver
innehaver må sørge for overholdelse av slike restriksjoner for egen regning og regning.

Hvor vil verdipapirene bli handlet?



Verdipapirene er tatt opp til handel på SIX Swiss Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Euronext Paris
og Euronext Amsterdam. På et senere tidspunkt og underlagt regulatoriske krav, kan Utsteder søke om at
verdipapirene tas opp til handel på et regulert marked eller en annen markedsplass, for eksempel, en
MTF.

Hva er de viktigste spesifikke risikoene for verdipapirene?

Verdipapirene er underlagt følgende hovedrisikoer:

Risiko for forekomst av en ekstraordinær hendelse

Betingelse 17 i de generelle vilkårene og betingelsene bestemmer at i et tilfelle av svindel, tyveri,
nettangrep, endring i regelverk og/eller en lignende hendelse (hver av dem, en ekstraordinær hendelse)
med hensyn til, eller påvirker noen, underliggende eller underliggende komponent, inkludert enhver
underliggende eller underliggende komponent som tjener som sikkerhet, skal Utsteder gi beskjed til
investorer i samsvar med betingelse 16, og innløsningsbeløpet for slike verdipapirer skal reduseres
tilsvarende, potensielt til den minste pålydende av oppgjørsvalutaen (dvs., U.S.$0,01, €0,01, CHF 0,01,
£0,01 eller tilsvarende i andre oppgjørsvalutaer) per verdipapir. Investorer bærer følgelig risikoen for at en
ekstraordinær hendelse inntreffer og for et delvis eller fullstendig tap av investeringen. Dessuten er
risikoen for en ekstraordinær hendelse større enn for lignende hendelser med hensyn til andre
aktivaklasser og, i motsetning til andre aktivaklasser, kan de ikke reduseres. I tillegg er det foreløpig ikke
praktisk å forsikre seg mot en ekstraordinær begivenhet.

Krypto-priser

Verdien av verdipapirer påvirkes av prisen på underliggende kryptoaktiva, spesielt de underliggende eller
underliggende komponentene. Beløpet som skal betales av utsteder ved innløsning av verdipapirer, eller,
med hensyn til innløsning som angitt i betingelse 5.4 (innløsning av verdipapirer etter valg av en
autorisert deltaker), beløpet for kryptoaktivasikkerhet som kan innløses, avhenger av ytelsen til disse
aktiva, som beregnet i samsvar med de generelle vilkårene og betingelsene. Verdipapirene er ikke
kapitalbeskyttet i det hele tatt, og det er derfor en risiko for delvis eller fullstendig tap av investeringen.
Markedsverdien av kryptoaktiva er ikke relatert til noe spesifikt selskap, regjering eller eiendel.
Verdsettelsen av disse eiendelene avhenger av fremtidige forventninger til verdien av nettverket, antall
transaksjoner og den generelle bruken av kryptoaktiva. Dette betyr at en betydelig komponent av verdien
av kryptoaktiva er spekulativ og kan føre til økt volatilitet. Investorer kan oppleve betydelige gevinster,
tap og/eller volatilitet avhengig av verdsettelsen av kryptoaktiva.

Prisene på kryptoaktiva varierer mye og kan for eksempel påvirkes av noen av følgende faktorer:

● Globale eller regionale politiske, økonomiske eller finansielle hendelser – globale eller
regionale politiske, økonomiske og finansielle hendelser kan ha en direkte eller indirekte effekt
på verdsettelsen av Underliggende, markedet for og ytelsen til verdipapirene og den
operasjonelle evnen og finansielle resultater fra utsteder.

● Regulatoriske hendelser eller uttalelser fra regulatorer – det er mangel på konsensus angående
reguleringen av kryptoaktiva og usikkerhet angående deres juridiske og skattemessige status og
forskrifter for kryptoaktiva fortsetter å utvikle seg på tvers av forskjellige jurisdiksjoner over
hele verden. Enhver endring i regulering i en bestemt jurisdiksjon kan påvirke tilbudet og
etterspørselen til den spesifikke jurisdiksjonen og andre jurisdiksjoner på grunn av det globale
nettverket av børser for kryptoaktiva, samt sammensatte priser som brukes til å beregne den
underliggende verdien av slike kryptoaktiva, som datakilder spenner over flere jurisdiksjoner.

● Investeringshandel, sikring eller andre aktiviteter utført av et bredt spekter av markedsdeltakere som
kan påvirke prising, tilbud og etterspørsel etter kryptoaktiva – markedene for de underliggende er



lokale, nasjonale og internasjonale og inkluderer et bredere spekter av produkter og deltakere.
Signifikant handel kan forekomme på ethvert system eller plattform, eller i en hvilken som helst
region, med påfølgende innvirkning på andre systemer, plattformer og regioner. Disse aktivitetene
kan utgjøre en betydelig del av markedet i noen av de underliggende eller underliggende
komponentene. I tillegg, gitt karakteren av markedet for de underliggende, innløsning av visse
verdipapirer av investorer eller på annen måte enn det som er angitt i betingelse 5.4 (innløsning av
verdipapirer etter valg av en autorisert deltaker), eller salg av resterende underliggende av Utstederen
som en del av å utføre rebalansering og/eller innløsningsforespørsler, kan det påvirke prisingen av
andre verdipapirer.

● Forgreninger i de underliggende protokollene – Bitcoin og mange andre kryptovalutaer er åpen
kildekode-prosjekter. Som et resultat kan enhver person foreslå forbedringer eller forbedringer av et
nettverks kildekode gjennom en eller flere programvareoppgraderinger som kan endre protokollene
som styrer Bitcoin-nettverket og egenskapene til Bitcoin. Når en endring foreslås og flertallet av
brukere og minere samtykker til endringen, implementeres endringen og nettverket forblir uavbrutt.
Imidlertid, hvis mindre enn et flertall av brukere og minere samtykker til den foreslåtte
modifikasjonen, og modifikasjonen ikke er kompatibel med programvaren før den ble modifisert,
vil konsekvensen være det som kalles en "gaffel" (dvs. en "splitt") av nettverket (og blokkjeden),
hvor den ene spissen kjører den forhåndsmodifiserte programvaren og den andre kjører den
modifiserte programvaren. Effekten av en slik gaffel vil være eksistensen av to versjoner av
nettverket som kjører parallelt, og opprettelsen av en ny digital ressurs som mangler utskiftbarhet
med forgjengeren. I tillegg kan en gaffel bli introdusert av en utilsiktet, uventet programvarefeil i
flere versjoner av en ellers kompatibel programvare som brukere kjører. For eksempel, den 1.
august 2017, etter utvidede debatter blant utviklere om hvordan man kan forbedre
Bitcoin-nettverkets transaksjonskapasitet, ble Bitcoin-nettverket splittet av en gruppe utviklere og
minere, noe som resulterte i opprettelsen av en ny blokkjede, som ligger til grunn for den nye
digitale eiendelen "Bitcoin Cash". Bitcoin og Bitcoin Cash opererer nå på separate, uavhengige
blokkjeder. Litecoin var også et resultat av en gaffel i den originale Bitcoin-blokkjeden. Betydelige
gafler blir vanligvis annonsert flere måneder i forveien. Omstendighetene for hver form er unike og
deres relative betydning varierer. Det er mulig at en bestemt gaffel kan resultere i en betydelig
forstyrrelse av den underliggende eiendelen og kan potensielt resultere i en
markedsforstyrrelseshendelse dersom prissettingen skulle bli problematisk etter gaffelen. Det er
ikke mulig å forutsi med nøyaktighet hvilken virkning en forventet gaffel kan ha for hvor lenge en
resulterende forstyrrelse kan eksistere.

● Forstyrrelser i infrastrukturen eller midler som kryptoaktiva produseres, distribueres og lagres
på, som kan forårsake betydelige prisbevegelser på kort tid – kryptoaktiva sin infrastruktur kan
variere avhengig av den spesifikke eiendelen. Noen eiendeler utvinnes, hvorved datamaskiner
løser matematiske problemer for å verifisere transaksjoner og belønnes for denne innsatsen i økt
ressurstilførsel, mens andre er forhåndsutvunnet, noe som resulterer i at all forsyning eksisterer
på dag én av protokollen. Datamaskinene som utgjør denne infrastrukturen er desentralisert og
tilhører en kombinasjon av enkeltpersoner og store selskaper. Skulle en betydelig undergruppe av
denne gruppen velge å avvikle driften, kan prissetting, likviditet og muligheten til å handle i
underliggende eller underliggende komponenter være begrenset. Annen kritisk infrastruktur som
kan bli negativt påvirket inkluderer lagringsløsninger, børser eller depotmottakere for eiendelene.
For eksempel, kan potensialet for ustabilitet i kryptovalutabørser og stenging eller midlertidig
nedleggelse av børser på grunn av forretningssvikt eller skadelig programvare påvirke
likviditeten til, etterspørselen etter og tilbudet av kryptoaktiva. I tillegg fører volatilitet i
prisingen av kryptoaktiva til økte muligheter for spekulasjon og arbitrasje, som igjen bidrar til
prissvingninger.

● Utførelsesrisiko – det kan være umulig å utføre handler i kryptounderliggende til den oppgitte
prisen. Eventuelle avvik mellom den noterte prisen og utførelsesprisen kan være et resultat av



tilgjengeligheten av eiendeler, eventuelle relevante spreads eller gebyrer på børsen eller avvik i
prisingen på tvers av børser. Utsteder vil ta alle rimelige skritt for å sikre optimal utførelse, men
er begrenset av KYC-krav, depotløsninger og tilgjengeligheten av børser. Utsteder kan derfor
ikke garantere at prisen som enhver handel utføres til er den beste tilgjengelige prisen globalt.

På grunn av deres natur som spekulative investeringer, kan prisene på kryptoaktiva svinge uansett årsak,
og slike svingninger er kanskje ikke forutsigbare.

Potensiell nedgang i bruken av kryptoaktiva

Som nye eiendeler og teknologiske innovasjoner er kryptoaktiva-industrien utsatt for en høy grad av
usikkerhet. Adopsjonen av kryptoaktiva vil kreve vekst i deres bruk og i blokkjedene, for ulike
applikasjoner. Adopsjon av kryptoaktiva vil også kreve et imøtekommende regulatorisk miljø. Utstederen
vil ikke ha noen strategi knyttet til utviklingen av kryptovaluta og ikke-finansielle applikasjoner for
blokkjedene. Mangel på utvidelse av bruken av kryptoaktiva og blokkjedene kan påvirke en investering i
verdipapirene negativt.

I tillegg er det ingen sikkerhet for at kryptoaktiva vil opprettholde sin verdi på lang sikt. Verdien av
kryptoaktiva er utsatt for risiko knyttet til bruken av dem. Selv om veksten i bruken av kryptoaktiva skjer
på kort eller mellomlang sikt, er det ingen garanti for at bruken av kryptoaktiva vil fortsette å vokse på
lang sikt. En nedgang i bruken av kryptoaktiva kan resultere i økt volatilitet eller en reduksjon i prisen på
kryptoaktiva, noe som vil påvirke verdien av verdipapirene negativt.

NØKKELINFORMASJON OM TILBUDET AV VERDIPAPIRET TIL OFFENTLIGHETEN OG
OPPTAGELSE TIL HANDEL PÅ ET REGULERT MARKED

Under hvilke betingelser og tidsplan kan jeg investere i dette verdipapiret?

Vilkår og betingelser for tilbudet:

Disse verdipapirene vil bli tilbudt publikum i en rekke EU-land (for tiden Østerrike, Belgia, Tsjekkia,
Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederland,
Norge, Polen, Portugal, Spania og Sverige). Tilbudet for disse verdipapirene er kontinuerlig frem til
utløpet av basisprospektet (12. august 2023) (Tilbudsperiode), og ytterligere investorer kan gå inn i en gitt
serie når som helst. Ytterligere transjer av en serie kan utstedes når som helst i henhold til ytterligere
endelige vilkår. Disse tilleggsutstedelsene er imidlertid ikke utvannende og vil bli stilt som sikkerhet med
en tilsvarende mengde digitale eiendeler som nærmere beskrevet i prospektet.
Estimerte utgifter belastet investoren av Utstederen/tilbudet

Verdipapirene inneholder en årlig basisavgift på 1,49 %. Investorer i produktet kan betale ekstra
megleravgifter, provisjoner, handelsgebyrer, spreads eller andre avgifter når de investerer i disse
verdipapirene.

Hvem er tilbyder og/eller personen som ber om opptak til handel?

Utstederen har gitt sitt samtykke til at de autoriserte deltakerne kan bruke basisprospektet i forbindelse
med ethvert ikke-unntatt tilbud av disse verdipapirene i landene oppført ovenfor i løpet av tilbudsperioden
av eller til hver av følgende finansielle mellommenn (hver, en autorisert tilbyder):

Utsteder er:
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Sveits (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, sveitsisk firmanummer: CHE-197.355.536), et sveitsisk basert aksjeselskap,
rettssted i Sveits.

De autoriserte tilbyderne er:
DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Nederland. Den juridiske
formen til dette selskapet er 54M6 og er underlagt jurisdiksjonen til nederlandsk lov.



Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, Storbritannia. Den juridiske
formen til dette selskapet er H0PO og er underlagt jurisdiksjonen til britisk lov.

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, Storbritannia. Den juridiske
formen til dette selskapet er H0PO og er underlagt jurisdiksjonen til britisk lov.

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Nederland. Den juridiske formen til dette
selskapet er 54M6 og er underlagt jurisdiksjonen til nederlandsk lov.

Jane Street Financial Limited, Etasje 30, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, Storbritannia. Den
juridiske formen til dette selskapet er H0PO og er underlagt jurisdiksjonen til britisk lov.

Og enhver autorisert deltaker som uttrykkelig er navngitt som en autorisert tilbyder på Utstederens nettsted:
https://www.hashdex.com/en-EU.

En investor som har til hensikt å erverve eller erverve verdipapirer fra en autorisert tilbyder vil gjøre dette,
og tilbud og salg av verdipapirene til en slik investor av en autorisert tilbyder vil bli foretatt, i samsvar
med eventuelle vilkår og andre ordninger på plass mellom den autoriserte tilbyder og slik investor
inkludert med hensyn til pris, tildelinger og oppgjørsordninger.

Disse verdipapirene inneholder en årlig basisavgift på 1,49% samt et tegnings-/innløsningsgebyr til
autoriserte deltakere. Investorer i produktet kan betale ekstra megleravgifter, provisjonsgebyrer, spreads
eller andre gebyrer når de investerer i disse produktene.

Hvorfor produseres dette prospektet?

Begrunnelse for tilbudet

Dette basisprospektet produseres med det formål å tilby disse verdipapirene til publikum i en rekke
EU-medlemsstater (for tiden Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland,
Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania og Sverige). Hele
verdien av provenyet fra utstedelse av disse verdipapirene vil bli brukt til å erverve et tilsvarende beløp av
underliggende aktiva som er relevante for den serien.

Ingen garantiavtale på fast forpliktelse

Tilbudet om verdipapirene er ikke underlagt en garantiavtale på fast forpliktelse.
Vesentlige konflikter knyttet til utstedelsen/tilbudet

Utstederen eller tilknyttede selskaper kan delta i transaksjoner knyttet til verdipapirene, enten for egen
regning eller for en kundes regning. Utstederen eller tilknyttede selskaper kan være involvert i utviklingen
av produkter som kan tjene som underliggende for verdipapirene.


