
PODSUMOWANIE EMISJI

WPROWADZENIE I OSTRZEŻENIA
Papiery Wartościowe

Papiery wartościowe są wymiennymi obligacjami emitowanymi w ramach Programu emisji spółki Hashdex
AG ("Papiery wartościowe") o kodzie ISIN CH1218734544.
Emitent

Emitentem papierów wartościowych jest Hashdex AG ("Emitent") (LEI: 5067006813V7BE5V3H11,
Szwajcarski numer rejestracyjny: CHE-197.355.536, numer telefonu +41 4455 10010), spółka z siedzibą w
Zug, Szwajcaria
Autoryzowany Oferujący(y)

patrz sekcja "KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT OFERTY".
Właściwy organ

Prospekt emisyjny podstawowy został zatwierdzony przez Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego
("SFSA") w Dniu 12 sierpnia 2022 roku. z SFSA można się skontaktować pod adresem mailowym
finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. Zatwierdzenia prospektu podstawowego przez SFSA nie
należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych.

Ostrzeżenia

(a) niniejsze podsumowanie szczegółowe należy czytać jako wprowadzenie do prospektu
emisyjnego podstawowego i ostatecznych warunków dotyczących papierów wartościowych;

(b) każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez
inwestora całości prospektu emisyjnego podstawowego wraz z ostatecznymi warunkami
dotyczącymi papierów wartościowych;

(c) inwestor może stracić całość lub część zainwestowanego kapitału;
(d) w przypadku wniesienia do sądu roszczenia związanego z informacjami zawartymi w prospekcie

emisyjnym powodowy inwestor mógłby, zgodnie z prawem krajowym, być zmuszony do
poniesienia kosztów tłumaczenia prospektu emisyjnego przed wszczęciem postępowania
sądowego

(e) odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie osób, które przedstawiły niniejsze podsumowanie
szczegółowe, w tym jego tłumaczenie, ale tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w
błąd, jest niedokładne lub niespójne w zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu
emisyjnego podstawowego i odpowiednimi ostatecznymi warunkami lub gdy nie przedstawia, w
zestawieniu z pozostałymi częściami prospektu emisyjnego podstawowego i takimi ostatecznymi
warunkami, kluczowych informacji mających na celu pomoc inwestorom przy rozważaniu
inwestycji w papiery wartościowe;

(f) Zamierzają państwo nabyć produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.
KLUCZOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Kim jest Emitent papierów Wartościowych?
Siedziba i forma prawna, prawo, na podstawie którego działa Emitent oraz kraj siedziby

Emitentem papierów wartościowych jest spółka Hashdex AG. Emitent został zawiązany w dniu 14 Lutego
2022 roku jako spółka akcyjna (aktiengesellschaft) w Zug, w Szwajcarii. Jego LEI to
5067006813V7BE5V3H11.
Podstawowa działalność Emitenta

Emitent będzie działał jako emitent produktów giełdowych i innych produktów finansowych powiązanych
z różnymi aktywami cyfrowymi i indeksami aktywów cyfrowych, w tym między innymi papierów
Wartościowych.
Główni akcjonariusze, w tym informacja, czy jest on bezpośrednio lub pośrednio własnością lub jest
kontrolowany oraz przez kogo

Emitent jest w całości własnością (100%) spółki zależnej Hashdex Europe Ltd., prywatnej spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem Anglii i walii. Jego kod LEI to
54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe Ltd. jest w 100% własnością (100%) podmiotu zależnego od



Hashdex Ltd., prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej zgodnie z prawem Wysp
Kajmana.
Kluczowi dyrektorzy zarządzający

Członkami rady dyrektorów Emitenta są: Marcelo Sampaio (Przewodniczący), Bruno Ramos de Sousa
(Wiceprzewodniczący) i Paul Boskma (Dyrektor).
Biegli rewidenci

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurych, Szwajcaria.

Jakie są najważniejsze informacje finansowe dotyczące Emitenta?
Emitent jest nowo utworzoną spółką celową bez historii operacyjnej. W związku z tym nie sporządzono
sprawozdań finansowych (pozytywnych ani negatywnych). Na dzień 31 październik 2022 r. kapitał
zakładowy Emitenta wynosił 100.000 CHF.

Jakie są główne ryzyka specyficzne dla Emitenta?
Emitent jest narażony na następujące kluczowe ryzyka:

Zależność od niektórych dostawców usług i potencjalne konflikty interesów

Emitent jest uzależniony od szeregu usługodawców w zakresie utrzymania emisji i Zabezpieczeń. Należą
do nich między innymi Administratorzy, Powiernik, Autoryzowane Giełdy (zgodnie z definicją w
Ogólnych Warunkach), stanowiska handlowe, strony wszelkich ustaleń dotyczących wszelkich aktywów
denominowanych w kryptowalutach stanowiących zabezpieczenie, pożyczki biurek, dostawców portfela
(zgodnie z definicją), animatorów rynku, autoryzowanych uczestników i globalnego agenta płatności. W
przypadku istotnej niekorzystnej zmiany w stosunku do któregokolwiek z dotychczasowych partnerów, a
odpowiednia alternatywa będzie niedostępna lub niewykonalna, dalsze notowanie i obsługa Papierów
Wartościowych przez Emitenta może być niemożliwe. W przypadku wystąpienia takiego ryzyka może to
mieć negatywny wpływ na wartość rynkową odpowiednich Papierów Wartościowych oraz zdolność
posiadaczy Papierów Wartościowych do zbycia ich zasobów w czasie i po cenach, których w innym
przypadku mogliby się spodziewać.

Dostawcy usług, w tym między innymi Administratorzy, mogą działać w innym charakterze w odniesieniu
do określonej Serii Papierów Wartościowych, w tym między innymi w roli Agenta ds. Obliczeń ETP i/lub
Sponsora Indeksu określonych w odpowiednich Warunkach Końcowych. W związku z tym rola dostawcy
może powodować konflikty interesów, które są niekorzystne dla interesów posiadaczy Papierów
Wartościowych.

Zmienność rynku

Zmienność rynku odzwierciedla stopień niestabilności i oczekiwaną niestabilność wyników np. rynku
produktów strukturyzowanych w czasie. Poziom zmienności rynkowej nie jest wyłącznie miarą
rzeczywistej zmienności rynkowej, ale jest w dużej mierze zdeterminowany przez ceny instrumentów
pochodnych, które oferują Inwestorom ochronę przed taką zmiennością rynkową. Ceny tych instrumentów
pochodnych są określane przez takie czynniki, jak rzeczywista zmienność rynku, oczekiwana zmienność
rynku, inne warunki ekonomiczne i finansowe oraz spekulacje handlowe. Zmienność rynku może
skutkować poniesieniem przez Emitenta strat pomimo umów zabezpieczających. Emitent jest nowo
utworzoną spółką celową, obecnie nierentowną i uzależnioną od kapitału od inwestorów zewnętrznych.
Może to ostatecznie osłabić zdolność Emitenta do wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Emitent jest Spółką Celową

Emitent nie jest spółką operacyjną. Emitent jest nowo utworzoną spółką celową, której wyłączną
działalnością jest emisja produktów giełdowych, takich jak Papiery Wartościowe. Kontrakty, które mogą
być zawierane przez Emitenta oraz płatności Emitenta i stron ich umowy (Audytorów, Administratorów,
Uprawnionych Uczestników, Agentów Płatności i Animatorów Rynku) są skonstruowane w taki sposób,
aby zapewnić Emitentowi środki na obsługę należnych płatności i płatne w odniesieniu do Papierów
Wartościowych oraz w przypadku ich wykupu przez Emitenta Papierów Wartościowych. Jeżeli Emitentowi
nie uda się wyemitować Papierów Wartościowych, Emitent może zaprzestać działalności jako emitent lub
ostatecznie stać się niewypłacalnym.



Ryzyko kredytowe
Inwestorzy narażeni są na ryzyko kredytowe Emitenta i Powiernika. Zdolność Inwestora do uzyskania
płatności zgodnie z Ogólnymi Warunkami jest uzależniona od możliwości wywiązania się przez Emitenta z
tych zobowiązań. Papiery Wartościowe nie są, bezpośrednio ani pośrednio, zobowiązaniem żadnej innej
strony. W rezultacie, niezależnie od zabezpieczenia, zdolność kredytowa Emitenta może mieć wpływ na
wartość rynkową jakichkolwiek Papierów Wartościowych, a w przypadku niewykonania zobowiązania,
niewypłacalności lub upadłości Inwestorzy mogą nie otrzymać należnej im kwoty zgodnie z Ogólnymi
Warunkami. Poza bezpośrednim ryzykiem kredytowym, Inwestorzy są pośrednio narażeni na wszelkie
ryzyko kredytowe, na które narażony jest Emitent. Na przykład Emitent może ponieść straty i/lub nie
uzyskać dostawy w ramach jakichkolwiek ustaleń obowiązujących w odniesieniu do jakichkolwiek
aktywów denominowanych w kryptowalutach będących przedmiotem Zabezpieczenia.

Ryzyko płynności
Emitent może w dowolnym momencie nie dysponować wystarczającymi środkami na dokonywanie
płatności, co oznacza, że Emitent może mieć trudności z wywiązywaniem się ze zobowiązań finansowych.
W przypadku niewystarczających środków płynnych, w szczególności ze względu na brak możliwości
likwidacji Zabezpieczenia w odniesieniu do konkretnego Produktu, istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie
w stanie w całości lub w części wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie lub w ogóle.

KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Jakie są główne cechy Papierów Wartościowych?
Rodzaj i klasa oferowanych Papierów Wartościowych oraz numer(y) identyfikacyjny(e) papierów
wartościowych

Papiery Wartościowe to certyfikaty, które są papierami wartościowymi niepowiązanymi z akcjami, które
śledzą wyniki ceny Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index pomniejszonej o składnik opłaty z
kodem ISIN CH1218734544 . Papiery Wartościowe będą denominowane w USD.

Papiery Wartościowe są rozliczane za pośrednictwem SIX SIS AG.
Waluta, nominał, liczba wyemitowanych Papierów Wartościowych i okres ich obowiązywania

Walutą Papierów Wartościowych będzie Dolar Amerykański („USD”) („Waluta Rozliczenia”). Liczba
Papierów Wartościowych, które mają zostać wyemitowane, wynosi do 100 000 000 Papierów
Wartościowych.

Papiery Wartościowe mogą być emitowane jako papiery wartościowe otwarte bez ustalonego terminu
zapadalności. Opcja Call Emitenta i/lub Opcja Autoryzowanego Uczestnika może skutkować
przedterminowym wykupem.
Prawa związane z Papierami Wartościowymi i ograniczenia praw

Papiery Wartościowe nie podlegają ochronie kapitału, a Kwota Rozliczenia płatna po umorzeniu może
wynosić nawet zero. Papiery Wartościowe nie są oprocentowane. W przypadku przyszłego rozwidlenia
łańcucha bloków, Emitent zawsze zrobi wszystko, co w jego mocy, działając rozsądnie z handlowego
punktu widzenia i z należytym uwzględnieniem wszelkich obowiązujących ograniczeń prawnych,
regulacyjnych, emisyjnych i rozliczeniowych oraz obciążeń administracyjnych, aby zmaksymalizować
wartość dla inwestorów Papierów Wartościowych.

Wartość Papieru Wartościowego jest obliczana na dzień 7 listopad 2022 r. Wartość jest przeliczana

codziennie. Papiery Wartościowe nie są objęte gwarancją.

Prawo właściwe: Papiery Wartościowe podlegają prawu szwajcarskiemu.
Status Papierów Wartościowych

Papiery Wartościowe stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone
zobowiązania Emitenta i zawsze będą traktowane równorzędnie i bez żadnych preferencji między sobą.



Opis ograniczeń swobodnego przenoszenia Papierów Wartościowych

Papiery Wartościowe są swobodnie zbywalne, ale posiadacze Papierów Wartościowych mogą podlegać
ograniczeniom nabywania lub przenoszenia dotyczących Papierów Wartościowych, stosownie do
przypadku, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, którym może podlegać posiadacz. Każdy posiadacz musi
zapewnić przestrzeganie takich ograniczeń na własny koszt

Gdzie będą przedmiotem obrotu Papiery Wartościowe?
Papiery Wartościowe są dopuszczone do obrotu na SIX Swiss Exchange, Frankfurcie, Euronext Paris i
Euronext Amsterdam. Na późniejszym etapie i z zastrzeżeniem wymogów regulacyjnych, Emitent może
ubiegać się o dopuszczenie Papierów Wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub innym rynku,
takim jak MTF.

Jakie są główne rodzaje ryzyka charakterystyczne dla Papierów Wartościowych?
Papiery Wartościowe podlegają następującym kluczowym ryzykom:

Ryzyko wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego
Warunek 17 Ogólnych Warunków stanowi, że w przypadku oszustwa, kradzieży, cyberataku, zmiany
przepisów i/lub podobnego zdarzenia (każde Zdarzenie Nadzwyczajne) w odniesieniu do lub
wpływającego na dowolne Instrumenty Bazowe lub Instrument Bazowy, w tym Instrument Bazowy lub
Składnik Bazowy, który służy jako Zabezpieczenie, Emitent powiadomi Inwestorów zgodnie z
Warunkiem 16, a Kwota Wykupu takich Papierów Wartościowych zostanie odpowiednio obniżona,
potencjalnie do najmniejszego nominału Waluty Rozliczenia (tj., 0,01 USD, 0,01 EUR, 0,01 CHF, 0,01
GBP lub równowartość w innych walutach rozliczenia) na papiery wartościowe. W związku z tym
Inwestorzy ponoszą ryzyko wystąpienia Zdarzenia Nadzwyczajnego oraz częściowej lub całkowitej utraty
swojej inwestycji. Ponadto ryzyko Zdarzenia Nadzwyczajnego jest większe niż w przypadku podobnych
zdarzeń w odniesieniu do innych klas aktywów i, w przeciwieństwie do innych klas aktywów, nie można
go ograniczyć. Ponadto obecnie nie jest praktyczne ubezpieczenie od Zdarzenia Nadzwyczajnego.

Ceny kryptowalut
Na wartość Papierów Wartościowych wpływa cena bazowych Aktywów kryptograficznych, w
szczególności Instrumentów Bazowych lub Składników Bazowych. Kwota do zapłaty przez Emitenta z
chwilą wykupu jakichkolwiek Papierów Wartościowych lub, w odniesieniu do wykupu określonego w
Warunku 5.4 (Wykup Papierów Wartościowych na podstawie Opcji Upoważnionego Uczestnika), kwota
Zabezpieczenia Aktywów kryptograficznych, która może zostać wykupiona, zależy od wydajności tych
aktywów, obliczonej zgodnie z Ogólnymi Warunkami. Papiery Wartościowe nie są w ogóle chronione
kapitałowo, w związku z czym istnieje ryzyko częściowej lub całkowitej utraty inwestycji. Wartość
rynkowa Crypto Assets nie jest powiązana z żadną konkretną firmą, rządem ani aktywem. Wycena tych
aktywów zależy od przyszłych oczekiwań co do wartości sieci, liczby transakcji i ogólnego
wykorzystania Crypto Assets. Oznacza to, że znaczący składnik wartości Crypto Assets ma charakter
spekulacyjny i może prowadzić do zwiększonej zmienności. Inwestorzy mogą doświadczyć znacznych
zysków, strat i/lub zmienności w zależności od wyceny aktywów kryptograficznych.

Ceny aktywów kryptograficznych ulegają znacznym wahaniom i mogą na nie wpływać na przykład
następujące czynniki:

● Globalne lub regionalne wydarzenia polityczne, gospodarcze lub finansowe – globalne lub
regionalne wydarzenia polityczne, gospodarcze i finansowe mogą mieć bezpośredni lub pośredni
wpływ na wycenę Instrumentów Bazowych, rynek i wyniki Papierów Wartościowych oraz
zdolność operacyjną i finansową wyniki Emitenta.

● Zdarzenia regulacyjne lub oświadczenia organów regulacyjnych – brak jest konsensusu co do
regulacji aktywów kryptograficznych i niepewność dotycząca ich statusu prawnego i
podatkowego,a przepisy dotyczące aktywów kryptograficznych nadal ewoluują w różnych
jurysdykcjach na całym świecie. Wszelkie zmiany w przepisach w konkretnej jurysdykcji mogą
mieć wpływ na podaż i popyt w tej konkretnej jurysdykcji i innych jurysdykcjach ze względu na
globalną sieć wymiany aktywów kryptograficznych, a także ceny złożone wykorzystywane do



obliczania wartości bazowej takich aktywów kryptograficznych, ponieważ źródła danych obejmują
wiele jurysdykcji.

● Handel inwestycyjny, hedging lub inne działania podejmowane przez szerokie grono uczestników
rynku, które mogą wpływać na ceny, podaż i popyt na Aktywa kryptograficzne – rynki dla
Instrumentów Bazowych są lokalne, krajowe i międzynarodowe oraz obejmują poszerzający się
zakres produktów i uczestników. Znaczące transakcje mogą mieć miejsce w dowolnym systemie
lub platformie lub w dowolnym regionie, z późniejszym wpływem na inne systemy, platformy i
regiony. Działania te mogą stanowić znaczną część rynku w którymkolwiek z Instrumentów
Bazowych lub Składników Bazowych. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter rynku
Instrumentów Bazowych, wykup niektórych Papierów Wartościowych przez Inwestorów lub w
inny sposób niż określono w Warunku 5.4 (Wykup Papierów Wartościowych na podstawie Opcji
Upoważnionego Uczestnika) lub sprzedaż pozostałych Instrumentów Bazowych przez Emitenta
w ramach realizacji żądań przywrócenia równowagi i/lub umorzenia, może mieć wpływ na
wycenę innych Papierów Wartościowych.

● Rozwidlenia w podstawowych protokołach – Bitcoin i wiele innych kryptowalut to projekty typu
open source. W rezultacie każda osoba może zaproponować udoskonalenia lub ulepszenia kodu
źródłowego sieci poprzez jedną lub więcej aktualizacji oprogramowania, które mogą zmienić
protokoły rządzące siecią Bitcoin i właściwościami Bitcoin. Gdy proponowana jest modyfikacja
i większość użytkowników i górników wyraża zgodę na modyfikację, zmiana jest wprowadzana,
a sieć pozostaje nieprzerwana. Jeśli jednak mniej niż większość użytkowników i górników
zgadza się na proponowaną modyfikację, a modyfikacja nie jest kompatybilna z
oprogramowaniem przed jej modyfikacją, konsekwencją będzie tzw. „fork” (tj. „split” ) sieci (i
łańcucha bloków), z jednym bolcem uruchamiającym wstępnie zmodyfikowane
oprogramowanie, a drugim uruchamiającym zmodyfikowane oprogramowanie. Efektem takiego
rozwidlenia byłoby istnienie dwóch wersji sieci działających równolegle i stworzenie nowego
zasobu cyfrowego, który nie jest wymienny z poprzednikiem. Ponadto rozwidlenie może zostać
wprowadzone przez niezamierzoną, nieprzewidzianą lukę w oprogramowaniu w wielu wersjach
oprogramowania, które są w inny sposób zgodne. Na przykład 1 sierpnia 2017 r., po długich
debatach wśród programistów na temat tego, jak poprawić zdolność transakcyjną sieci Bitcoin,
sieć Bitcoin została rozwidlona przez grupę programistów i górników, co zaowocowało
stworzeniem nowego blockchainu, który stanowi podstawę nowego cyfrowego aktywa „Bitcoin
Cash”. Bitcoin i Bitcoin Cash działają teraz na oddzielnych, niezależnych łańcuchach bloków.
Litecoin był również wynikiem rozwidlenia oryginalnego łańcucha bloków Bitcoin. Znaczące
widełki są zazwyczaj ogłaszane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Okoliczności każdej formy
są wyjątkowe, a ich względne znaczenie jest różne. Istnieje możliwość, że konkretny fork może
spowodować znaczne zakłócenie aktywów bazowych i potencjalnie może skutkować
Zakłóceniem Rynku, jeśli wycena po rozwidleniu stanie się problematyczna. Nie jest możliwe
dokładne przewidzenie wpływu, jaki może mieć jakiekolwiek przewidywane rozwidlenie, przez
jak długo może istnieć jakiekolwiek powstałe zakłócenie.

● Zakłócenia w infrastrukturze lub środkach, za pomocą których są produkowane, dystrybuowane i
przechowywane Crypto Assets, które mogą powodować znaczne zmiany cen w krótkim czasie –
infrastruktura Crypto Assets może się różnić w zależności od konkretnego zasobu. Niektóre zasoby
są wydobywane, podczas gdy komputery rozwiązują problemy matematyczne w celu weryfikacji
transakcji i są nagradzane za ten wysiłek w postaci zwiększonej podaży zasobów, podczas gdy inne
są wstępnie wydobywane, co skutkuje całą dostawą istniejącą w pierwszym dniu protokołu.
Komputery tworzące tę infrastrukturę są zdecentralizowane i należą do kombinacji osób fizycznych

i dużych korporacji. Jeżeli znaczna podgrupa tej puli zdecyduje się na zaprzestanie działalności,
ceny, płynność i możliwość zawierania transakcji na Instrumentach Bazowych lub Składnikach
Bazowych mogą być ograniczone. Inna infrastruktura krytyczna, na którą może mieć negatywny
wpływ, obejmuje rozwiązania pamięci masowej, wymiany lub opiekunów zasobów. Na przykład



potencjalna niestabilność giełd kryptowalut oraz zamknięcie lub tymczasowe zamknięcie giełd z
powodu niepowodzenia biznesowego lub złośliwego oprogramowania może wpłynąć na
płynność, popyt i podaż kryptowalut. Ponadto zmienność cen aktywów kryptograficznych
prowadzi do zwiększonych możliwości spekulacji i arbitrażu, co z kolei przyczynia się do wahań
cen.

● Ryzyko egzekucji – może nie być możliwe wykonanie transakcji na jakichkolwiek Instrumentach
Bazowych kryptowalut po notowanej cenie. Wszelkie rozbieżności między kwotowaną ceną a
ceną wykonania mogą wynikać z dostępności aktywów, wszelkich odpowiednich spreadów lub
opłat na giełdzie lub rozbieżności w cenach na różnych giełdach. Emitent podejmie wszelkie
uzasadnione kroki w celu zapewnienia optymalnej realizacji, ale jest ograniczony wymogami
KYC, rozwiązaniami w zakresie powiernictwa i dostępnością giełd. Emitent nie może zatem
zagwarantować, że cena, po której zawierana jest jakakolwiek transakcja, jest najlepszą dostępną
ceną na świecie.

Ze względu na ich charakter jako inwestycji spekulacyjnych ceny aktywów kryptograficznych mogą ulegać
wahaniom z dowolnego powodu i takie wahania mogą nie być przewidywalne.

Potencjalny spadek przyjęcia aktywów kryptograficznych
Jako nowe aktywa i innowacje technologiczne, branża Crypto Asset podlega wysokiemu stopniowi
niepewności. Przyjęcie aktywów kryptograficznych będzie wymagało wzrostu ich wykorzystania i
łańcuchów bloków dla różnych zastosowań. Przyjęcie aktywów kryptograficznych będzie również
wymagało dostosowanego środowiska regulacyjnego. Emitent nie będzie dysponował żadną strategią
dotyczącą rozwoju Crypto Assets i aplikacji niefinansowych dla blockchainów. Brak rozszerzenia
wykorzystania aktywów kryptograficznych i łańcuchów bloków może niekorzystnie wpłynąć na inwestycję
w papiery wartościowe.

Ponadto nie ma pewności, że Aktywa kryptograficzne utrzymają swoją wartość w dłuższej perspektywie.
Wartość Crypto Assets podlega ryzyku związanemu z ich użytkowaniem. Nawet jeśli wzrost adopcji Crypto
Assets nastąpi w krótkim lub średnim okresie, nie ma pewności, że wykorzystanie Crypto Assets będzie
nadal rosło w dłuższej perspektywie. Spadek wykorzystania Aktywów kryptograficznych może skutkować
zwiększoną zmiennością lub obniżeniem ceny Aktywów kryptograficznych, co miałoby negatywny wpływ
na wartość Papierów Wartościowych.

KLUCZOWE INFORMACJE O OFERCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO PUBLICZNEJ
WIADOMOŚCI I DOPUSZCZENIU DO OBROTU NA RYNKU
REGULOWANYM

Na jakich warunkach i w jakich terminach mogę zainwestować w to Zabezpieczenie?
Warunki oferty:
Papiery te będą oferowane do publicznej sprzedaży w kilku krajach UE (obecnie Austria, Belgia, Czechy,
Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Holandia,
Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania i Szwecja). Oferta na te papiery jest ciągła do czasu wygaśnięcia
prospektu podstawowego (12 sierpnia 2022 r.) (Okres Oferty) i dodatkowi inwestorzy mogą wejść w
dowolną serię w dowolnym momencie. Dodatkowe transze serii mogą być emitowane w każdym czasie na
dalszych ostatecznych warunkach. Te dodatkowe emisje nie są jednak rozwadniające i zostaną
zabezpieczone równoważną ilością aktywów cyfrowych, jak opisano dalej w prospekcie.

Szacunkowe koszty obciążające inwestora przez Emitenta/ofertę

Papiery Wartościowe zawierają bazową opłatę roczną w wysokości 1,49%. Inwestorzy w produkt mogą
ponosić dodatkowe opłaty maklerskie, prowizje, opłaty transakcyjne, spready lub inne opłaty podczas
inwestowania w te Papiery Wartościowe.

Kim jest oferujący i/lub osoba prosząca o dopuszczenie do obrotu?



Emitent udzielił zgody na wykorzystanie prospektu podstawowego przez Upoważnionych Uczestników w
związku z jakąkolwiek ofertą niezwolnioną na te papiery wartościowe w wyżej wymienionych krajach w
Okresie Oferty przez lub na rzecz każdego z następujących pośredników finansowych (każdy,
Upoważniony Oferent):

Emitentem jest:
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Szwajcaria (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, Swiss Company Number: CHE-197.355.536), spółka akcyjna z siedzibą w
Szwajcarii, miejsce jurysdykcji: Szwajcaria.

Autoryzowanymi Oferentami są:
DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Holandia. Forma prawna tej
firmy to 54M6 i podlega jurysdykcji prawa Holandia.

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, Wielka Brytania. Formą prawną
tej firmy jest H0PO i podlega jurysdykcji prawa Wielkiej Brytanii.

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, Wielka Brytania. Formą prawną
tej firmy jest H0PO i podlega jurysdykcji prawa Wielkiej Brytanii.

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Holandia. Forma prawna tej firmy to 54M6
i podlega jurysdykcji prawa Holandia.

Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, Londyn EC3M 3BY, Wielka Brytania. Formą
prawną tej firmy jest H0PO i podlega jurysdykcji prawa Wielkiej Brytanii.

Oraz każdy Autoryzowany Uczestnik wyraźnie wskazany jako Autoryzowany Oferent na stronie
internetowej Emitenta: https://www.hashdex.com/en-EU.

Inwestor zamierzający nabyć lub nabywający jakiekolwiek papiery wartościowe od Upoważnionego
Oferenta zrobi to, a oferty i sprzedaż papierów wartościowych takiemu inwestorowi przez Upoważnionego
Oferenta będą dokonywane zgodnie z wszelkimi warunkami i innymi ustaleniami pomiędzy tym
Upoważnionym Oferentem a takiego inwestora, w tym co do ceny, alokacji i ustaleń rozliczeniowych.

Te papiery wartościowe zawierają podstawową opłatę roczną w wysokości 1,49% oraz opłatę za
subskrypcję/odkup dla uprawnionych uczestników. Inwestorzy w produkt mogą ponosić dodatkowe opłaty
maklerskie, prowizje, opłaty transakcyjne, spready lub inne opłaty przy inwestowaniu w te produkty.

Dlaczego powstaje niniejszy Prospekt?
Powody oferty

Niniejszy prospekt podstawowy jest tworzony w celu oferowania tych papierów wartościowych do
publicznej wiadomości w kilku krajach członkowskich UE (obecnie Austria, Belgia, Czechy, Dania,
Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia,
Polska, Portugalia, Hiszpania i Szwecja). Cała wartość wpływów z emisji tych papierów wartościowych
zostanie wykorzystana do nabycia odpowiedniej kwoty aktywów bazowych odpowiednich dla tej serii.
Brak umowy o subemisję na podstawie wiążącego zobowiązania

Oferta Papierów Wartościowych nie jest przedmiotem umowy o subemisję na podstawie wiążącego
zobowiązania.

Istotne konflikty związane z emisją/ofertą

Emitent lub spółki powiązane mogą uczestniczyć w transakcjach związanych z Papierami Wartościowymi
na rachunek własny lub na rachunek klienta. Emitent lub spółki stowarzyszone mogą być zaangażowane w
rozwój produktów, które mogą służyć jako Instrumenty Bazowe Papierów Wartościowych.

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

