
EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING

INLEDNING OCH VARNINGAR
Värdepapperen

Värdepapperen är börshandlade produkter under Emissions programmet av Hashdex AG (“Värdepapperen”)
med ISIN-kod: CH1218734544.
Emittenten

Emittenten av värdepapperen är Hashdex AG (“Emittenten”) (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, Schweiziskt
registreringsnummer: CHE-197.355.536, telefon +41 4455 10010), ett företag inkorporerat i Zug, Schweiz.

Behörig myndighet

Se avsnittet "Nyckelinformation om erbjudandet"
Kompetent auktoritet

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 12 augusti 2022. Finansinspektionen kan kontaktas på
finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. Finansinspektionens godkännande av grundprospektet ska
inte ses som ett godkännande av värdepapperen.
Varningar

(a) Denna emissions specifika sammanfattning bör läsas som en introduktion till grundprospektet och de
slutliga villkoren för värdepapperen;

(b) Varje beslut att investera i värdepapperen bör baseras på en övervägning av grundprospektet i sin
helhet av investeraren och tillsammans med de slutliga villkoren för värdepapperen;

(c) investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet;
(d) Om ett krav som rör informationen i prospektet tas upp i en domstol kan den klagande investeraren

enligt nationell lagstiftning behöva bära kostnaderna för översättning av prospektet innan det
rättsliga förfarandet inleds;

(e) Civilrättsligt ansvar gäller endast de personer som har lagt fram denna emissions specifika
sammanfattning, inklusive en eventuell översättning av den, men endast om sammanfattningen är
vilseledande, felaktig eller inkonsekvent, när den läses tillsammans med de övriga delarna av
grundprospektet och de relevanta slutliga villkoren, eller om den inte, när den läses tillsammans med
de övriga delarna av grundprospektet och sådana slutliga villkor, ger viktig information för att hjälpa
investerare när de överväger att investera i värdepapperen;

(f) Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

Vem är emittenten av värdepapperen?
Hemvist och juridisk form, lag enligt vilken Emittenten verkar och bolagslandet

Värdepapperens emittent är Hashdex AG. Emittenten bildades den 14 februari 2022 som ett aktiebolag
(Aktiengesellschaft) i Zug, Schweiz. Dess LEI är 506700686813V7BE5V3H11.
Emittentens huvudsakliga verksamhet

Emittenten kommer att agera som en emittent av börshandlade produkter och andra finansiella produkter som
är kopplade till olika digitala tillgångar och index för digitala tillgångar, inklusive men inte begränsat till
värdepapperen.
Större aktieägare, inklusive om företaget ägs eller kontrolleras direkt eller indirekt och av vem.

Emittenten är ett helägt (100%) dotterbolag till Hashdex Europe Ltd., ett privat aktiebolag som är organiserat
enligt lagstiftningen i England och Wales. Dess LEI är 54930052VBL0C1JICO88 Hashdex Europe Ltd. är ett
helägt (100%) dotterbolag till Hashdex Ltd, ett privat aktiebolag som är organiserat enligt Cayman Islands
lagar.
Viktiga verkställande direktörer

Ledamöterna i Emittentens styrelse är: Marcelo Sampaio (Ordförande), Bruno Ramos de Sousa (Vice
ordförande) och Paul Boskma (Direktör).

mailto:finansinspektionen@fi.se


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

Vilken är den viktigaste finansiella informationen om Emittenten?

Emittenten är ett nybildat specialföretag utan historisk verksamhet. Därför har inga finansiella rapporter (vare
sig positiva eller negativa) utarbetats. Den 31 oktober 2022 uppgick Emittentens aktiekapital till 100 000 CHF.

Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för Emittenten?

Emittenten är föremål för följande nyckelrisker:

Beroende av vissa tjänsteleverantörer och potentiella intressekonflikter

Emittenten är beroende av ett antal tjänsteleverantörer för att upprätthålla emissionerna och Säkerheterna.
Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, Administratörer, Förvaringsinstitutet, Auktoriserade Börser
(enligt definitionerna i de allmänna villkoren), handelsdeskar, parter i alla arrangemang på plats med
avseende på alla krypto-denominerade tillgångar som innehas som Säkerhet, utlåningsdeskar,
Plånboksleverantörer (enligt definition), Market Makers, Auktoriserade Deltagare och den Globala
Betalningsagenten. Skulle det ske en väsentlig negativ förändring med någon befintlig partner och ett lämpligt
alternativ vara otillgängligt eller ogenomförbart, kan det vara omöjligt för Emittenten att fortsätta att notera
och serva Värdepapperen. Om denna risk inträffar kan detta ha en negativ inverkan på marknadsvärdet på de
relevanta Värdepapperen och förmågan för värdepappersinnehavare att avyttra sina innehav vid den tidpunkt
och till de kurser som de annars skulle ha förväntat sig.

Tjänsteleverantörer, inklusive men inte begränsat till Administratörerna, kan agera i andra funktioner med
avseende på en viss Serie av Värdepapperen, inklusive men inte begränsat till rollen som
ETP-Beräkningsagent och/eller Indexsponsor som anges i de relevanta Slutliga Villkoren. Följaktligen kan en
leverantörs roll ge upphov till intressekonflikter som är negativa för värdepappersinnehavarnas intressen.

Marknadsvolatilitet

Marknadsvolatilitet återspeglar graden av instabilitet och förväntad instabilitet i utvecklingen för exempelvis
marknaden för strukturerade produkter över tid. Nivån på marknadsvolatilitet är inte enbart ett mått på
faktisk marknadsvolatilitet, utan bestäms till stor del av kurserna för derivatinstrument som erbjuder
investerare skydd mot sådan marknadsvolatilitet. Kurserna på dessa derivatinstrument bestäms av krafter som
faktisk marknadsvolatilitet, förväntad marknadsvolatilitet, andra ekonomiska och finansiella förhållanden och
handelsspekulationer. Marknadsvolatilitet kan leda till att Emittenten ådrar sig förluster trots
hedgningsarrangemang. Emittenten är ett nybildat specialföretag och är för närvarande inte lönsamt och är
beroende av kapital från externa investerare. Detta kan i slutändan försämra Emittentens förmåga att
uppfylla sina förpliktelser.

Emittenten är ett Specialföretag

Emittenten är inte ett operativt bolag. Emittenten är ett nybildat specialföretag med den enda verksamheten
att ge ut börshandlade produkter, såsom Värdepapperen. De kontrakt som kan ingås av Emittenten och
betalningarna från Emittenten och parterna enligt dessa (Revisorer, Administratörer, Auktoriserade
Deltagare, Betalningsagenter och Market Makers) är strukturerade för att ha kapacitet att förse Emittenten
med medel för att tillhandahålla betalningar och betalas med avseende på Värdepapperen och vid eventuell
inlösen av Emittenten av Värdepapperen. Om Emittenten misslyckas med emissionen av Värdepapper, kan
Emittenten upphöra med sin affärsverksamhet som emittent eller i slutändan bli insolvent.

Kreditrisk



Investerare är exponerade för Emittentens och Förvaringsinstitutets kreditrisk. En investerares förmåga att
erhålla betalning i enlighet med de Allmänna Villkoren är beroende av Emittentens förmåga att uppfylla dessa
förpliktelser. Värdepapperen är inte, vare sig direkt eller indirekt, en skyldighet för någon annan part. Som ett
resultat av detta kan Emittentens kreditvärdighet, oavsett Säkerheten, påverka marknadsvärdet på alla
Värdepapper och, i händelse av fallissemang, insolvens eller konkurs, kanske inte Investerare kan inte få det
belopp som de är skyldiga dem enligt de Allmänna Villkoren. Utöver direkta kreditrisker är Investerarna
indirekt exponerade för den kreditrisk som Emittenten är exponerad för. Till exempel kan Emittenten ådra sig
förluster och/eller misslyckas med att erhålla leverans under befintliga arrangemang avseende alla
krypto-denominerade tillgångar som innehas som Säkerhet.

Likviditetsrisk

Emittenten kanske inte har tillräckliga medel för att göra betalningar vid någon tidpunkt, vilket innebär att
Emittenten kan ha svårigheter att uppfylla sina finansiella åtaganden. I händelse av otillräckliga likvida
medel, i synnerhet på grund av oförmåga att likvidera säkerheter för en specifik produkt, finns det en risk att
Emittenten inte kommer att kunna, helt eller delvis, fullgöra sina betalningsåtaganden i tid eller
överhuvudtaget.

NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

Värdepapperens viktigaste egenskaper
Typ och klass av värdepapper som erbjuds och säkerhetsidentifikationsnummer

Värdepappren är certifikat som är icke aktierelaterade värdepapper som följer utvecklingen av priset på Vinter
Hashdex Risk Parity Momentum Index minus en avgiftskomponent med ISIN-kod CH1218734544.
Värdepapperna kommer att vara denominerade i USD.

Värdepapperna clearas genom SIX SIS AG.

Valuta, valör, antal utgivna värdepapper och värdepappers löptid

Värdepapperens valuta kommer att vara amerikanska dollar (”USD”) (”avvecklingsvalutan”). Antalet
värdepapper som ska emitteras är upp till 100 000 000 värdepapper.

Värdepapperen får emitteras som icke-tidsbegränsade Värdepapper utan en planerad förfallodag. Emittentens
inlösenoption och/eller Innehavarens Inlösenoption kan resultera i förtida inlösen.

Rättigheter förknippade med Värdepapperen och begränsning av rättigheter

Värdepapperen är inte principalskyddade och Avvecklingsbeloppet som ska betalas vid inlösen kan vara så
lågt som noll. Värdepapperen är inte räntebärande. I händelse av en framtida ”fork” av blockkedjan kommer
Emittenten alltid att göra allt som står i sin makt, agera kommersiellt rimligt och med vederbörlig hänsyn till
tillämpliga lagliga, regler, utfärdande- och clearingbegränsningar och administrativa bördor, för att maximera
värdet för investerare i Värdepapperen.

Värdet på ett värdepapper beräknas som 7 November 2022. Värdet räknas om

dagligen. Det finns ingen garanti knuten till värdepapperen.

Tillämplig lag: Värdepapperna regleras av schweizisk lag.

Värdepapperen status

Värdepapperen utgör direkta, ovillkorade, icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten
och ska alltid rangordnas pari passu och utan företräde sinsemellan.



Beskrivning av begränsningar av Värdepapperens fria överlåtbarhet

Värdepapperen är fritt överförbara, men innehavare kan i tillämpliga fall bli föremål för köp- eller
överföringsbegränsningar avseende Värdepapperen enligt lokala lagar som en innehavare kan vara
underkastad. Varje innehavare på måste på egen bekostnad se till att sådana begränsningar följs.

Var kommer värdepapperen att handlas?
Värdepapperen är upptagna till handel på SIX Swiss Exchange, Frankfurtbörsen, Euronext Paris och Euronext
Amsterdam. I ett senare skede och med förbehåll för de regulatoriska kraven kan Emittenten ansöka om att
värdepapperen ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller någon annan marknadsplats, t.ex. en
MTF-plattform.

VVilka nyckelrisker är specifika för Värdepapperen?

Värdepapperen är föremål för följande nyckelrisker:

Risk för Inträffande av en Extraordinär Händelse

Villkor 17 i de Allmänna Villkoren föreskriver att i fallet med bedrägeri, stöld, cyberattack, ändring av
regelverk och/eller liknande händelse (varje en Extraordinär Händelse) avseende, eller som påverkar någon,
Underliggande eller Underliggande Komponent, inklusive Underliggande eller Underliggande Komponent
som fungerar som Säkerhet, ska Emittenten meddela investerare i enlighet med villkor 16, och
inlösenbeloppet för sådana Värdepapper ska reduceras i enlighet därmed, eventuellt till den minsta valören av
avvecklingsvalutan (dvs. , 0,01 USD, 0,01 €, 0,01 CHF, 0,01 GBP eller motsvarande i andra
avvecklingsvalutor) per Värdepapper. Följaktligen bär investerare riskerna för att en Extraordinär Händelse
inträffar och för en partiell eller fullständig förlust av sin investering. Dessutom är riskerna för en
Extraordinär Händelse större än för liknande händelser med avseende på andra tillgångsklasser och kan, till
skillnad från i fallet med andra tillgångsslag, inte mildras. Dessutom är det för närvarande inte praktiskt att
försäkra sig mot en Extraordinär Händelse.

Prissättning av Krypto

Värdet på Värdepapperen påverkas av kursen på underliggande Kryptotillgångar, särskilt de Underliggande
eller Underliggande Komponenterna. Det belopp som skall betalas av Emittenten vid inlösen av Värdepapper,
eller, avseende inlösen enligt villkor 5.4 (Inlösen av Värdepapper efter Auktoriserad Deltagares Option),
beloppet av Säkerhet i Kryptotillgångar som kan lösas in, beror på utvecklingen för dessa tillgångar,
beräknade i enlighet med de Allmänna Villkoren. Värdepapperen är inte kapitalskyddade och det finns därför
en risk för partiell eller fullständig förlust av investeringar. Marknadsvärdet för Kryptotillgångar är inte
relaterat till något specifikt företag, regering eller tillgång. Värderingen av dessa tillgångar beror på framtida
förväntningar på nätverkets värde, antal transaktioner och den övergripande användningen av
Kryptotillgångar. Detta innebär att en betydande del av värdet på Kryptotillgångar är spekulativt och kan leda
till ökad volatilitet. Investerare kan uppleva betydande vinster, förluster och/eller volatilitet beroende på
värderingen av Kryptotillgångar.

Kurserna för Kryptotillgångar fluktuerar kraftigt och kan till exempel påverkas av någon av följande faktorer:

· Globala eller regionala politiska, ekonomiska eller finansiella händelser – globala eller
regionala politiska, ekonomiska och finansiella händelser kan ha en direkt eller indirekt effekt på
värderingen av Underliggande, marknaden för och utvecklingen för Värdepapperen och den
operativa förmågan och Emittentens finansiella resultat.

· Regulatoriska händelser eller uttalanden från tillsynsmyndigheter – det råder brist på konsensus
om regleringen av Kryptotillgångar och osäkerhet beträffande deras juridiska och skattemässiga
status och reglerna för Kryptotillgångar fortsätter att utvecklas i olika jurisdiktioner över hela
världen. Varje förändring av regleringen i en viss jurisdiktion kan påverka utbudet och



efterfrågan i den specifika jurisdiktionen och andra jurisdiktioner på grund av det globala
nätverket av börser för Kryptotillgångar, såväl som sammansatta priser som används för att
beräkna det underliggande värdet av sådana Kryptotillgångar, där datakällor spänner över flera
jurisdiktioner.

· Investeringshandel, hedging eller andra aktiviteter av ett brett spektrum av marknadsaktörer
som kan påverka kurssättning, utbud och efterfrågan på Kryptotillgångar – marknaderna för de
Underliggande är lokala, nationella och internationella och inkluderar ett bredare utbud av
produkter och deltagare. Betydande handel kan förekomma på alla system eller plattformar, eller
i vilken region som helst, med efterföljande effekter på andra system, plattformar och regioner.
Dessa aktiviteter kan stå för en betydande del av marknaden i någon av de Underliggande eller
Underliggande Komponenterna. Dessutom, med tanke på karaktären på marknaden för de
Underliggande, inlösen av vissa Värdepapper av investerare eller på annat sätt än vad som anges
i villkor 5.4 (Inlösen av Värdepapper efter Auktoriserad Erbjudares Option), eller försäljning av
de återstående Underliggande av Emittenten som en del av att utföra ombalanserings- och/eller
inlösenförfrågningar, kan påverka prissättningen av andra Värdepapper.

· ”Forks” i de underliggande protokollen – Bitcoin och många andra kryptovalutor är projekt
med öppen källkod. Som ett resultat kan varje individ föreslå förbättringar eller förbättringar av
ett nätverks källkod genom en eller flera mjukvaruuppgraderingar som kan ändra protokollen
som styr Bitcoin-nätverket och Bitcoins egenskaper. När en ändring föreslås och majoriteten av
användare och miners samtycker till ändringen, implementeras ändringen och nätverket förblir
utan avbrott. Men om mindre än en majoritet av användare och miners samtycker till den
föreslagna ändringen, och ändringen inte är kompatibel med programvaran före ändringen,
skulle konsekvensen bli vad som kallas en "fork" (dvs. en "split") i nätverket (och blockkedjan),
med en spets som kör den förmodifierade programvaran och den andra som kör den modifierade
programvaran. Effekten av en sådan ”fork” skulle vara förekomsten av två versioner av
nätverket som körs parallellt, och skapandet av en ny digital tillgång som saknar utbytbarhet
med sin föregångare. Dessutom kan en ”fork” introduceras av ett oavsiktligt, oväntat
mjukvarufel i flera versioner av annars kompatibla mjukvaruanvändare. Till exempel, den 1
augusti 2017, efter långa debatter bland utvecklare om hur man skulle förbättra
Bitcoin-nätverkets transaktionskapacitet, splittrades Bitcoin-nätverket av en grupp utvecklare
och gruvarbetare, vilket resulterade i skapandet av en ny blockchain, som ligger till grund för
den nya digitala tillgång "Bitcoin Cash". Bitcoin och Bitcoin Cash fungerar nu på separata,
oberoende blockkedjor. Litecoin var också resultatet av en ”fork” i den ursprungliga
Bitcoin-blockkedjan. Betydande ”forks” tillkännages vanligtvis flera månader i förväg.
Omständigheterna för varje form är unika och deras relativa betydelse varierar. Det är möjligt att
en viss ”fork” kan resultera i en betydande störning av den underliggande tillgången och
potentiellt kan resultera i en marknadsstörningshändelse om prissättningen skulle bli
problematisk efter ”forken”. Det är inte möjligt att med exakthet förutsäga den påverkan som en
förväntad ”fork” kan ha under hur länge eventuella resulterande störningar kan existera.

· Störningar i infrastrukturen eller medel genom vilka Kryptotillgångar produceras, distribueras
och lagras, som kan orsaka betydande kursrörelser på kort tid – Kryptotillgångars infrastruktur
kan variera beroende på den specifika tillgången. Vissa tillgångar bryts, varvid datorer löser
matematiska problem för att verifiera transaktioner och belönas för denna ansträngning i ökad
tillgångstillgång, medan andra förmineras, vilket resulterar i att all tillgång finns på dag ett av
protokollet. Datorerna som utgör denna infrastruktur är decentraliserade och tillhör en
kombination av individer och stora företag. Skulle en betydande delmängd av denna pool välja
att avbryta verksamheten, kan prissättning, likviditet och möjligheten att handla med
Underliggande eller Underliggande komponenter begränsas. Annan kritisk infrastruktur som kan
påverkas negativt inkluderar lagringslösningar, börser eller förvaringsinstitut för tillgångarna.
Till exempel kan potentialen för instabilitet hos kryptovalutabörser och stängning eller tillfällig
avstängning av börser på grund av affärsmisslyckanden eller skadlig kod påverka likviditeten i,
efterfrågan på och utbudet av kryptotillgångarna. Dessutom leder volatiliteten i prissättningen av



Kryptotillgångar till ökade möjligheter till spekulation och arbitrage, vilket i sin tur bidrar till
kursfluktuationer.

· Genomföranderisk – det kan vara omöjligt att utföra affärer i någon Kryptounderliggande till den
noterade kursen. Eventuella avvikelser mellan den noterade kursen och genomförandekursen kan
vara resultatet av tillgången på tillgångar, eventuella relevanta spreadar eller avgifter på börsen
eller avvikelser i kurssättningen mellan börserna. Emittenten kommer att vidta alla rimliga
åtgärder för att säkerställa optimalt utförande, men begränsas av KYC-krav, förvaringslösningar
och tillgången på börser. Emittenten kan därför inte garantera att priset till vilket en handel
genomförs är det bästa tillgängliga priset globalt.

På grund av deras karaktär som spekulativa investeringar, kan kurserna på Kryptotillgångar fluktuera av
någon anledning och sådana fluktuationer kanske inte är förutsägbara.

Potentiell nedgång i Antagandet av Kryptotillgångar

Som nya tillgångar och tekniska innovationer är Kryptotillgångsindustrin föremål för en hög grad av
osäkerhet. Antagandet av Kryptotillgångar kommer att kräva tillväxt i deras användning och i blockkedjorna,
för olika användning. Antagandet av Kryptotillgångar kommer också att kräva en tillmötesgående regulatorisk
miljö. Emittenten kommer inte att ha någon strategi för utvecklingen av Kryptotillgångar och icke-finansiell
användning för blockkedjorna. En brist på expansion i användningen av Kryptotillgångar och blockkedjorna
kan påverka en investering i Värdepapperen negativt.

Dessutom finns det ingen garanti för att Kryptotillgångar kommer att behålla sitt värde på lång sikt. Värdet på
Kryptotillgångar är föremål för risker relaterade till deras användning. Även om tillväxten i antagandet av
Kryptotillgångar sker på kort eller medellång sikt, finns det ingen garanti för att användningen av
Kryptotillgångar kommer att fortsätta att växa på lång sikt. En minskad användning av Kryptotillgångar kan
resultera i ökad volatilitet eller en sänkning av priset på kryptotillgångar, vilket skulle ha en negativ inverkan
på Värdepapperens värde.

NYCKELINFORMATION OM EBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN
OCH/ELLER UPPTAGANDET TILL HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta
Värdepapper?

Villkor för erbjudandet:
Dessa värdepapper kommer att erbjudas allmänheten i ett antal EU-länder (för närvarande Österrike, Belgien,
Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien och Sverige). Erbjudandet för dessa värdepapper är
fortlöpande fram till utgången av grundprospektet (12 augusti 2023) (erbjudandeperioden) och ytterligare
investerare kan när som helst ansluta sig till en viss serie. Ytterligare trancher av en serie kan emitteras när
som helst i enlighet med ytterligare slutliga villkor. Dessa ytterligare emissioner är dock inte utspädande och
kommer att vara säkerställda med ett motsvarande belopp av digitala tillgångar som beskrivs närmare i
prospektet.
Uppskattade kostnader för investeraren till Emittenten/Erbjudaren

Värdepapperen innehåller en årlig grundavgift på 1,49%. Investerare i produkten kan behöva betala ytterligare
mäklaravgifter, provisionskostnader, spreads eller andra avgifter när de investerar i dessa Värdepapper.

Vem är erbjudaren och/eller den person som ansöker om upptagande till
handel?

Emittenten har gett sitt samtycke till att de auktoriserade deltagarna får använda grundprospektet i samband
med varje icke undantaget erbjudande av dessa värdepapper i de länder som anges ovan under
erbjudandeperioden av eller till var och en av följande finansiella mellanhänder (var och en, en auktoriserad
erbjudare):

Emittenten är:



Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, schweiziskt organisationsnummer: CHE-197.355.536), ett schweiziskt
aktiebolag, jurisdiktionsort: Schweiz.

De auktoriserade anbudsgivarna är:

DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Nederländerna. Detta företags
juridiska form är 54M6 och omfattas av NL:s lagstiftning.

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, Storbritannien. Företagets juridiska
form är H0PO och är underställd jurisdiktionen i den brittiska lagstiftningen jurisdiktion av brittisk lag.

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, England SW1Y 4AJ, Storbritannien. Företagets
juridiska form är H0PO och är underställd jurisdiktionen i den brittiska lagstiftningen jurisdiktion av brittisk
lag.

Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Nederländerna. Detta företags juridiska form
är 54M6 och omfattas av Nederländerna lagstiftning.

Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, Storbritannien. Företagets
juridiska form är H0PO och är underställd jurisdiktionen i den brittiska lagstiftningen jurisdiktion av brittisk
lag.

och alla auktoriserade deltagare som uttryckligen anges som en auktoriserad anbudsgivare på emittentens
webbplats: https://www.hashdex.com/en-EU.

En investerare som avser att förvärva eller förvärva värdepapper från en auktoriserad erbjudare kommer att
göra det, och erbjudanden och försäljning av värdepapperen till en sådan investerare från en auktoriserad
erbjudare kommer att ske i enlighet med alla villkor och andra arrangemang som finns mellan den
auktoriserade erbjudaren och en sådan investerare, inklusive vad gäller pris, tilldelningar och
avvecklingsarrangemang.

Dessa värdepapper innehåller en årlig grundavgift på 1,49% samt en tecknings-/återköpsavgift för
auktoriserade deltagare. Investerare i produkten kan betala um mäklaravgifter, provisioner, handelsavgifter,
spreadar eller andra avgifter när de investerar i dessa produkter.

Varför upprättas detta prospekt?

Skälen för erbjudandet

Detta grundprospekt utarbetas i syfte att erbjuda dessa värdepapper till allmänheten i ett antal
EU-medlemsstater (för närvarande Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland,
Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien och
Sverige). Hela värdet av intäkterna från emissionen av dessa värdepapper kommer att användas för att
förvärva en motsvarande mängd underliggande tillgångar som är relevanta för den serien.

Inget emissionsavtal på grundval av fast åtagande

Erbjudandet av Värdepapperen är inte föremål för något fast åtagande att placera Värdepapperen.

Materiella konflikter som rör emissionen/erbjudandet

Emittenten eller närstående företag kan delta i transaktioner relaterade till Värdepapperen, antingen för egen
räkning eller för en kunds räkning. Emittenten eller närstående företag kan vara involverade i utvecklingen av
produkter som kan tjäna som Underliggande för Värdepapperen.

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

