
RESUMO ESPECÍFICO DA EMISSÃO

INTRODUÇÃO E AVISOS
Os Valores Mobiliários

Os valores mobiliários são notas negociadas em bolsa emitidas sob o Programa de emissão da Hashdex AG
(os "Valores Mobiliários") com o código ISIN CH1218734544.
O Emissor

O emissor dos valores mobiliários é a Hashdex AG (o "Emissor") (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, registro
suíço nº: CHE-197.355.536, número de telefone +41 4455 10010), uma sociedade constituída em Zug,
Suíça.
O(s) Ofertante(s) Autorizado(s)

Consulte a seção “INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE A OFERTA”
Autoridade competente

O prospecto base foi aprovado pela Autoridade Sueca de Supervisão Financeira (a "SFSA") em 12 de agosto
de 2022. A SFSA pode ser contatada em finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. A aprovação do
prospecto base pela SFSA não deve ser entendida como uma recomendação dos Valores Mobiliários.
Avisos

(a) este resumo específico da emissão deve ser lido como uma introdução ao prospecto base e às
condições finais relativas aos valores mobiliários;

(b) qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve basear-se na consideração do
prospecto base como um todo pelo investidor e com as condições finais em relação aos valores
mobiliários;

(c) o investidor pode perder a totalidade ou parte do capital investido;
(d) se um pedido relativo às informações contidas no prospecto for apresentado a um tribunal, o

investidor requerente poderá, nos termos do direito nacional, ter de suportar os custos de tradução
do prospecto antes do início do processo jurídico;

(e) a responsabilidade civil incumbe apenas às pessoas que apresentaram o resumo específico da
emissão, incluindo qualquer tradução do mesmo, mas apenas quando o resumo é enganoso, inexato
ou inconsistente, quando lido em conjunto com as outras partes do prospecto base e as condições
finais relevantes, ou quando não fornece, quando lido em conjunto com as outras partes do
prospecto base e essas condições finais, informações fundamentais para ajudar os investidores a
ponderar se devem ou não investir nos valores mobiliários;

(f) Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender.

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O EMISSOR

Quem é o Emissor dos Valores Mobiliários?
Domicílio e forma jurídica, lei sob a qual o Emissor opera e país de incorporação

O Emissor dos Valores Mobiliários é a Hashdex AG. O Emissor foi constituído em 14 de fevereiro de 2022
como uma sociedade por ações (Aktiengesellschaft) em Zug, Suíça. Seu LEI é 5067006813V7BE5V3H11.
Principais atividades do emissor

O Emissor atuará como emissor de produtos negociados em bolsa e outros produtos financeiros vinculados a
diversos ativos digitais e índices de ativos digitais, incluindo, mas não se limitando aos Valores Mobiliários.
Principais acionistas, incluindo se é direta ou indiretamente detida, ou controlada e por quem

O Emissor é uma subsidiária integral (100%) da Hashdex Europe Ltd., uma sociedade limitada privada
constituída de acordo com as leis da Inglaterra e do País de Gales. Seu LEI é 54930052VBL0C1JICO88. A
Hashdex Europe Ltd. é uma subsidiária integral (100%) da Hashdex Ltd, uma sociedade limitada privada
organizada sob as leis das Ilhas Cayman.
Principais diretores administrativos

São membros do Conselho de Administração do Emissor: Marcelo Sampaio (Presidente), Bruno Ramos de
Sousa (Vice-Presidente) e Paul Boskma (Diretor).

mailto:finansinspektionen@fi.se


Auditores Externos

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurique, Suíça.

Quais são as informações financeiras fundamentais sobre o Emissor?

O Emissor é um veículo de propósito específico recém constituído sem histórico operacional. Assim, as
demonstrações financeiras (positivas ou negativas) não foram preparadas. Em 31 de outubro de 2022, o
capital social do Emissor era de CHF 100,000.

Quais são os riscos fundamentais específicos do Emissor?
O Emissor está sujeito aos seguintes principais fatores de riscos:

Dependência de Certos Prestadores de Serviços e Potenciais Conflitos de Interesse

O Emissor depende de vários prestadores de serviços para manter as emissões e as Garantias. Estes incluem,
mas não estão limitados a, Administradores, o Custodiante, Bolsas Autorizadas (conforme definido nos
Termos e Condições Gerais), mesas de negociação, partes em quaisquer mecanismos em vigor em relação a
quaisquer ativos denominados por criptografia detidos como Garantia, mesas de empréstimo, Fornecedores
de Carteira (conforme definido), Formadores de Mercado, Participantes Autorizados e o Agente Pagador
Global. Caso haja uma mudança adversa relevante com qualquer parceiro existente e uma alternativa
adequada esteja indisponível ou impraticável, pode ser impossível para o Emissor continuar a listar e prestar
serviço aos Valores Mobiliários. Caso este risco ocorra, isso poderá ter um impacto adverso no valor de
mercado dos Valores Mobiliários relevantes e na capacidade de os detentores de Valores Mobiliários de
alienar as suas participações no momento e preços que, de outra forma, teriam antecipado.

Os prestadores de serviços, incluindo, entre outros, os Administradores, podem desempenhar outros papéis
relativamente a uma determinada Série dos Valores Mobiliários, incluindo, entre outros, o papel de Agente
de Cálculo do ETP e/ou Administrador do Índice especificado nas Condições Finais relevantes.
Consequentemente, o papel de um fornecedor pode dar origem a conflitos de interesses, que são adversos
aos interesses dos detentores de Valores Mobiliários.

Volatilidade do Mercado

A volatilidade do mercado reflete o grau de instabilidade e a instabilidade antecipada do desempenho, por
exemplo, do mercado de produtos estruturados ao longo do tempo. O nível de volatilidade do mercado não é
puramente uma medida da volatilidade real do mercado, mas é em grande parte determinado pelos preços
dos instrumentos derivativos que oferecem proteção aos Investidores contra essa volatilidade do mercado.
Os preços desses instrumentos derivativos são determinados por forças como a volatilidade real do mercado,
a volatilidade antecipada do mercado, outras condições econômicas e financeiras e especulações de
negociação. A volatilidade do mercado pode resultar em perdas para o Emissor, apesar dos mecanismos de
cobertura. O Emissor é uma entidade com finalidade específica, recentemente criada, e atualmente não é
rentável e depende do capital de investidores externos. Isso pode, em última análise, prejudicar a capacidade
do Emissor de cumprir suas obrigações.

O Emissor é um Veículo de Propósito Específico

O Emissor não é uma empresa operacional. O Emissor é um veículo de propósito específico
recém-constituído que tem como único objeto a emissão de produtos negociados em bolsa, como os Valores
Mobiliários. Os contratos que podem ser celebrados pelo Emissor e os pagamentos do Emissor e das partes
(Auditores, Administradores, Participantes Autorizados, Agentes Pagadores e Formadores de Mercado) são
estruturados para ter a capacidade de fornecer ao Emissor, fundos para pagamentos de serviço devidos e a
pagar em relação aos Valores Mobiliários e em qualquer reembolso pelo Emissor dos Valores Mobiliários.
Caso o Emissor venha a se tornar mal-sucedido na emissão de Valores Mobiliários, o Emissor poderá cessar
suas atividades comerciais como emissor ou, em última instância, tornar-se insolvente.



Risco de crédito

Os investidores estão expostos ao risco de crédito do Emissor e do Custodiante. A capacidade de um
Investidor de obter pagamento conforme os Termos e Condições Gerais depende da capacidade do Emissor
de cumprir essas obrigações. Os Valores Mobiliários não são, direta ou indiretamente, uma obrigação de
qualquer outra parte. Como resultado, independentemente da garantia, a solvabilidade do Emissor pode
afetar o valor de mercado de quaisquer Valores Mobiliários e, em caso de inadimplência, insolvência ou
falência, os Investidores podem não receber o montante devido ao abrigo dos Termos e Condições Gerais.
Além dos riscos diretos de crédito, os Investidores estão indiretamente expostos a qualquer risco de crédito
ao qual o Emissor esteja exposto. Por exemplo, o Emissor pode incorrer em perdas e/ou deixar de receber o
pagamento referente a quaisquer mecanismos em vigor em relação a quaisquer ativos denominados por
criptoativos detidos como Garantia.

Risco de Liquidez

O Emissor pode não ter fundos suficientes para efetuar pagamentos a qualquer momento, o que significa que
o Emissor pode ter dificuldades em cumprir obrigações financeiras. No caso de insuficiência de fundos
líquidos, em particular devido à incapacidade de liquidar a Garantia com relação a um Produto específico,
existe o risco de que o Emissor não consiga, total ou parcialmente, cumprir suas obrigações de pagamento no
prazo ou de forma alguma.

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS

Quais são as principais características dos Valores Mobiliários?
Tipo e classe de valores mobiliários oferecidos e número(s) de identificação de valores mobiliários

Os Valores Mobiliários são certificados que são valores mobiliários não ligados a capital social que
acompanham o desempenho do preço do Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index menos uma taxa de
comissão com o código ISIN CH1218734544. Os Valores Mobiliários serão denominados em USD.

Os Valores Mobiliários são compensados por meio da SIX SIS AG.

Moeda, denominação, número de Valores Mobiliários emitidos e prazo dos Valores Mobiliários

A moeda dos Valores Mobiliários será Dólares Americanos ("USD") (a "Moeda de Liquidação"). O número
de Valores Mobiliários a serem emitidos é de até 100.000.000 Valores Mobiliários.

Os Valores Mobiliários podem ser emitidos como Valores Mobiliários abertos sem uma data de vencimento
programada. A Opção de Compra do Emissor e/ou a Opção de Participante Autorizado podem resultar em
reembolso antecipado.
Direitos inerentes aos Valores Mobiliários e limitações a direitos

Os Valores Mobiliários não estão protegidos pelo capital e o Montante de Liquidação a pagar após o
reembolso pode ser tão baixo quanto zero. Os Valores Mobiliários não estão sujeitos a juros. No caso de
uma bifurcação (fork) futura da blockchain, o Emissor sempre fará tudo o que estiver ao seu alcance, agindo
de forma comercialmente razoável e com a devida consideração de quaisquer restrições jurídicas,
regulatórias, de emissão e compensação aplicáveis e encargos administrativos, para maximizar o valor para
os investidores dos Valores Mobiliários.

O valor dos Valores Mobiliários é calculado a partir de 7 de novembro de 2022. O valor é recalculado
diariamente.

Não há garantia vinculada aos Valores Mobiliários.

Lei aplicável: Os Valores Mobiliários são regidos pela lei suíça.



Status dos Valores Mobiliários

Os Valores Mobiliários constituem obrigações directas, incondicionais, não subordinadas e não garantidas do
Emissor e devem sempre classificar pari passu e sem qualquer preferência entre si.

Descrição das restrições à livre transferibilidade dos Valores Mobiliários

Os Valores Mobiliários são livremente transferíveis, mas os detentores podem estar sujeitos a restrições de
compra ou transferência em relação aos Valores Mobiliários, conforme aplicável, conforme as leis locais às
quais um detentor pode estar sujeito. Cada detentor deve garantir o cumprimento de tais restrições a seu
próprio custo e despesa.

Onde os Valores Mobiliários serão negociados?
Os Valores Mobiliários são admitidos à negociação na SIX Swiss Exchange, Bolsa de Valores de Frankfurt,
Euronext Paris e Euronext Amsterdam. Em uma fase posterior e sujeito a requisitos regulamentares, o
Emissor pode solicitar que os Valores Mobiliários sejam admitidos à negociação em um mercado
regulamentado ou em qualquer outro mercado, como um MTF.

Quais são os riscos fundamentais específicos dos Valores Mobiliários?
Os Valores Mobiliários estão sujeitos aos seguintes riscos fundamentais:

Risco de Ocorrência de um Evento Extraordinário

A Condição 17 dos Termos e Condições Gerais estabelece que, no caso de uma fraude, roubo, ataque
cibernético, mudança nos regulamentos e/ou um evento semelhante (cada um, um Evento Extraordinário)
com relação a, ou afetando qualquer Subjacente ou Componente Subjacente, incluindo qualquer Ativo
Subjacente ou Componente Subjacente que sirva como Garantia, o Emissor notificará os Investidores
conforme a Condição 16, e o Montante de Reembolso para tais Valores Mobiliários será reduzido em
conformidade, potencialmente para a menor denominação da Moeda de Liquidação (ou seja, US$ 0,01, €
0,01, CHF 0,01, £ 0,01 ou o equivalente em outras Moedas de Liquidação) por Valores Mobiliários.
Consequentemente, os Investidores suportam os riscos da ocorrência de um Evento Extraordinário e de uma
perda parcial ou total do seu investimento. Além disso, os riscos de um Evento Extraordinário são maiores
que para eventos semelhantes em relação a outras classes de ativos e, ao contrário do que acontece com
outras classes de ativos, não podem ser mitigados. Além disso, atualmente não é prático contratar seguros
contra um Evento Extraordinário.

Preços de Criptoativo

O valor dos Valores Mobiliários é afetado pelo preço dos Criptoativos subjacentes, em particular os Ativos
Subjacentes ou Componentes Subjacentes. O montante a ser pago pelo Emissor quando o reembolso de
quaisquer Valores Mobiliários, ou, relativamente ao reembolso conforme estabelecido na Condição 5.4
(Reembolso de Valores Mobiliários à Opção de um Participante Autorizado), o montante da Garantia de
Criptoativos susceptível de ser resgatado, depende do desempenho desses ativos, conforme calculado de
acordo com os Termos e Condições Gerais. Os Valores Mobiliários não são de todo protegidos pelo capital e
existe, portanto, o risco de perda parcial ou total do investimento. O valor de mercado dos Criptoativos não
está relacionado a nenhuma empresa, governo ou ativo específico. A avaliação desses ativos depende das
expectativas futuras para o valor da rede, do número de transações e do uso geral dos Criptoativos. Isso
significa que um componente significativo do valor dos Criptoativos é especulativo e pode levar ao aumento
da volatilidade. Os investidores podem experimentar ganhos, perdas e/ou volatilidade significativos,
dependendo da avaliação dos Criptoativos.

Os preços dos criptoativos flutuam amplamente e, por exemplo, podem ser afetados por qualquer um dos
seguintes fatores:

● Eventos políticos, econômicos ou financeiros globais, ou regionais – eventos políticos, econômicos
e financeiros globais ou regionais podem ter um efeito direto, ou indireto na avaliação dos Ativos



Subjacentes, no mercado e no desempenho dos Valores Mobiliários e na capacidade operacional e
resultados financeiros do Emissor.

● Eventos regulatórios ou declarações de reguladores – há uma falta de consenso em relação à
regulamentação dos Criptoativos e a insegurança em relação ao seu status jurídico e fiscal e aos
regulamentos dos Criptoativos continuam a evoluir em diferentes jurisdições em todo o mundo.
Qualquer mudança na regulamentação em qualquer jurisdição específica pode afetar a oferta e a
demanda dessa jurisdição específica e de outras jurisdições devido à rede global de trocas de
Criptoativos, bem como os preços compostos usados para calcular o valor subjacente de tais
Criptoativos, uma vez que as fontes de dados abrangem várias jurisdições.

● Negociação de investimentos, cobertura ou outras atividades por uma ampla gama de participantes
do mercado que podem afetar os preços, a oferta e a demanda por Criptoativos – os mercados para
os Ativos Subjacentes são locais, nacionais e internacionais e incluem uma ampla gama de produtos
e participantes. A negociação significativa pode ocorrer em qualquer sistema ou plataforma, ou em
qualquer região, com impactos subsequentes em outros sistemas, plataformas e regiões. Essas
atividades podem representar um montante significativo do mercado em qualquer um dos Ativos
Subjacentes ou Componentes Subjacentes. Além disso, dada a natureza do mercado dos Ativos
Subjacentes, o reembolso de determinados Valores Mobiliários pelos Investidores ou de outra
forma que não conforme estabelecido na Condição 5.4 (Reembolso de Valores Mobiliários à Opção
de um Participante Autorizado), ou a venda dos Ativos Subjacentes residuais pelo Emissor como
parte da execução de pedidos de reequilíbrio e/ou reembolso, pode afetar a fixação de preços de
outros Valores Mobiliários.

● Forks nos protocolos subjacentes – Bitcoin e muitas outras criptomoedas são projetos de código
aberto. Como resultado, qualquer indivíduo pode propor refinamentos ou melhorias no código-fonte
de uma rede por meio de uma ou mais atualizações de software que podem alterar os protocolos que
regem a rede Bitcoin e as propriedades do Bitcoin. Quando uma modificação é proposta e a maioria
dos usuários e mineradores consente com a modificação, a mudança é implementada e a rede
permanece ininterrupta. No entanto, se menos de uma maioria de usuários e mineradores consentir
com a modificação proposta, e a modificação não for compatível com o software antes de sua
modificação, a consequência seria o que é conhecido como um "fork" (ou seja, uma "divisão") da
rede (e a blockchain), com um pino executando o software pré-modificado e o outro executando o
software modificado. O efeito de tal bifurcação seria a existência de duas versões da rede que
funcionam em paralelo e a criação de um novo ativo digital que carece de permutabilidade com o
seu antecessor. Além disso, um fork pode ser introduzido por uma falha de software não intencional
e não antecipada nas múltiplas versões de usuários de software compatíveis executados. Por
exemplo, em 1º de agosto de 2017, após longos debates entre os desenvolvedores sobre como
melhorar a capacidade de transação da rede Bitcoin, a rede Bitcoin foi bifurcada por um grupo de
desenvolvedores e mineradores, resultando na criação de uma nova blockchain, que está subjacente
ao novo ativo digital "Bitcoin Cash". Bitcoin e Bitcoin Cash agora operam em blockchains
independentes e separadas. Litecoin também foi o resultado de um fork na blockchain Bitcoin
original. Forks significativos são normalmente anunciados com vários meses de antecedência. As
circunstâncias de cada forma são únicas e seu significado relativo varia. É possível que um fork
específico possa resultar em uma perturbação significativa no ativo subjacente e, potencialmente,
possa resultar em um Evento de Interrupção do Mercado se os preços se tornarem problemáticos
após o fork. Não é possível prever com precisão o impacto que qualquer fork antecipado poderia ter
e por quanto tempo qualquer perturbação resultante pode existir.

● Interrupção na infraestrutura ou meios pelos quais os Criptoativos são produzidos, distribuídos e
armazenados, capazes de causar movimentos substanciais de preços em um curto período – a
infraestrutura dos Criptoativos pode variar dependendo do ativo específico. Alguns ativos são
minerados, através de computadores que resolvem problemas matemáticos para verificar transações
e são recompensados por esse esforço no aumento da oferta de ativos, enquanto outros são
pré-minerados, resultando em todo o fornecimento existente no primeiro dia do protocolo. Os
computadores que compõem essa infraestrutura são descentralizados e pertencem a uma



combinação de indivíduos e grandes corporações. Caso um subconjunto significativo deste conjunto
opte por descontinuar as operações, os preços, a liquidez e a capacidade de transação em Ativos
Subjacentes ou Componentes Subjacentes podem ser limitados. Outras infraestruturas críticas que
podem ser afetadas negativamente incluem soluções de armazenamento, trocas ou custodiantes para
os ativos. Por exemplo, o potencial de instabilidade das corretoras de criptoativos (exchanges) e o
fechamento ou desligamento temporário de exchanges devido a falha de negócios, ou malware
podem afetar a liquidez, a demanda e o fornecimento dos Criptoativos. Além disso, a volatilidade
nos preços dos Criptoativos leva a maiores oportunidades de especulação e arbitragem, o que, por
sua vez, contribui para as flutuações de preços.

● Risco de Execução – pode ser impossível executar negociações em qualquer Criptoativo Subjacente
ao preço cotado. Quaisquer discrepâncias entre o preço cotado e o preço de execução podem ser o
resultado da disponibilidade de ativos, quaisquer spreads ou taxas relevantes na bolsa, ou
discrepâncias nos preços entre as bolsas. O Emissor tomará todas as medidas razoáveis para garantir
a execução ideal, mas é limitado pelos requisitos de KYC, soluções de custódia e disponibilidade de
trocas. O Emissor não pode, portanto, garantir que o preço pelo qual qualquer negociação é
executada seja o melhor preço disponível globalmente.

Devido à sua natureza como investimentos especulativos, os preços dos Criptoativos podem flutuar por
qualquer motivo e essas flutuações podem não ser previsíveis.

Potencial Declínio na Adoção de Criptoativos

Como novos ativos e inovações tecnológicas, a indústria de Criptoativos está sujeita a um alto grau de
incerteza. A adoção de Criptoativos exigirá crescimento em seu uso e nos blockchains, para diversas
aplicações. A adoção de Criptoativos também exigirá um ambiente regulatório acomodativo. O Emissor não
terá nenhuma estratégia relacionada ao desenvolvimento de Criptoativos e aplicações não financeiras para as
blockchains. A falta de expansão no uso de Criptoativos e blockchains pode afetar adversamente um
investimento nos Valores Mobiliários.

Além disso, não há garantia de que os Criptoativos manterão seu valor no longo prazo. O valor dos
Criptoativos está sujeito a riscos relacionados ao seu uso. Mesmo que o crescimento na adoção de
Criptoativos ocorra a curto ou médio prazo, não há garantia de que o uso de Criptoativos continuará a crescer
a longo prazo. Uma contração no uso de Criptoativos pode resultar em aumento da volatilidade ou uma
redução no preço dos Criptoativos, o que afetaria adversamente o valor dos Valores Mobiliários.

INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE VALORES
MOBILIÁRIOS E A ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO EM UM MERCADO REGULAMENTADO

Em que condições e cronograma posso investir nestes Valores Mobiliários?
Termos e condições desta oferta:

Estes valores mobiliários serão oferecidos ao público em vários países da UE (atualmente, Áustria, Bélgica,
República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo,
Malta, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha e Suécia). A oferta destes valores mobiliários é
contínua até o prazo do prospecto base (12 de agosto de 2023) (Período da Oferta) e os investidores
adicionais podem entrar em qualquer série a qualquer momento. Parcelas adicionais de uma série podem ser
emitidas a qualquer momento, de acordo com outras condições finais. No entanto, essas emissões adicionais
não são diluidoras e serão garantidas com um montante equivalente de ativos digitais, conforme descrito
mais detalhadamente no prospecto.
Despesas estimadas cobradas do investidor pelo Emissor/ofertante

Os Valores Mobiliários contêm uma taxa anual base de 1,49%. Os investidores no produto podem pagar
taxas de corretagem adicionais, comissões, taxas de negociação, spreads ou outras taxas ao investir nesses
Valores Mobiliários.

Quem é o ofertante e/ou a pessoa que solicita a admissão à negociação?



O emissor deu o seu consentimento para que os Participantes Autorizados utilizem o prospecto base em
relação a qualquer oferta não isenta destes Valores Mobiliários nos países listados acima durante o Período
de Oferta por ou para cada um dos seguintes intermediários financeiros (cada um, um Ofertante Autorizado):

O Emissor é:
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Suíça (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, Número da Empresa Suíça: CHE-197.355.536), uma sociedade anônima com
sede na Suíça e sujeita à jurisdição suíça.

Os Ofertantes Autorizados são:

DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdã, Holanda. A forma jurídica desta
empresa é 54M6 e sujeita à jurisdição holandesa.

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, Reino Unido. A forma jurídica
desta empresa é H0PO e sujeita à jurisdição britânica.

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, England SW1Y 4AJ, Reino Unido. A forma
jurídica desta empresa é H0PO e está sujeita à jurisdição da britânica.

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdã, Holanda. A forma jurídica desta empresa é
54M6 e sujeita à jurisdição holandesa.

Jane Street Financial Limited, 30º Andar, 20 Fenchurch Street, Londres EC3M 3BY, Reino Unido. A forma
jurídica desta empresa é H0PO e sujeita à jurisdição britânica.

e qualquer Participante Autorizado expressamente nomeado como Ofertante Autorizado no site do Emissor:
https://hashdex.com/en-EU.

Um investidor que pretenda adquirir quaisquer Valores Mobiliários de um Ofertante Autorizado o fará, e as
ofertas e vendas dos Valores Mobiliários a esse investidor por um Ofertante Autorizado serão feitas, de
acordo com quaisquer termos e outros mecanismos em vigor entre esse Ofertante Autorizado e esse
investidor, incluindo quanto ao preço, alocações e mecanismos de liquidação.

Estes valores mobiliários contêm uma taxa anual de base de 1,49%, bem como uma taxa de
subscrição/reembolso para participantes autorizados. Os investidores no produto podem pagar taxas de
corretagem adicionais, comissões, taxas de negociação, spreads ou outras taxas ao investir nesses produtos.

Por que este Prospecto está sendo produzido?
Motivos da oferta

Este prospecto base é elaborado com o objetivo de oferecer estes valores mobiliários ao público em vários
Estados-Membros da UE (atualmente Áustria, Bélgica, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França,
Alemanha, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal,
Espanha e Suécia). O valor total das receitas da emissão destes valores mobiliários será utilizado para
adquirir um montante correspondente de ativos subjacentes relevantes para essa série.

Nenhum acordo de subscrição com base em compromisso firme

A oferta dos Valores Mobiliários não está sujeita a acordos com garantia firme de subscrição.

Conflitos materiais relativos à emissão/oferta

O Emissor ou empresas afiliadas podem participar de transações relacionadas aos Valores Mobiliários, seja
por conta própria ou por conta de um cliente. O Emissor ou empresas afiliadas podem estar envolvidos no
desenvolvimento de produtos que podem servir como Ativos Subjacentes dos Valores Mobiliários.


