
Dokument med central
information

Formål
Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke reklamemateriale. Informationen er
lovpligtig og har til formål at gøre det lettere for dig at forstå dette produkts karakteristika, risici, omkostninger og mulige afkast og tab og at
gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.
Produkt

Produktnavn Hashdex Crypto Momentum Factor ETP
Produktidentifikator ISIN: CH1218734544
Producent og Udsteder Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU)

Ring på +41 4455 10010 for yderligere oplysninger.
Kompetent Myndighed Der er ingen kompetent myndighed i forbindelse med det centrale informationsdokument
KID Produktionsdato 07.11.2022 19:09 London lokal tid

Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være vanskeligt at forstå.

1. Hvad dette produkt drejer sig om?
Type Produktet er en struktureret investering i form af et børshandlet produkt, der er underlagt schweizisk lovgivning og handles på Six

Swiss Exchange som den primære markedsplads, men det kan være noteret på andre børser og MHF'er.
Mål Dette produkt er designet til at give en eksponering mod udviklingen i Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index(underliggende

aktiv). Prisdata (i USD) fra Invierno AB (Vinter) anvendes til at beregne prisen på referenceaktivet.Værdipapirerne udstedes kun
direkte til autoriserede deltagere (som generelt er regulerede finansielle institutioner) til gengæld for levering af det underliggende
aktiv, som skal stamme fra transaktioner med en AML-risikoscorerapport, der er acceptabel i henhold til Udsteders analyse. Alle
aktiver i forbindelse med værdipapirerne er sikret ved pantsætning til en sikkerhedsagent, der handler til fordel for investorerne. Det
forventes, at private investorer køber og sælger værdipapirer på sekundære markeder på normale børser. Du kan også anmode
om en indløsning af produktet fra udstederen mod kontant betaling på årsdagen for udstedelsesprogrammet.
.

Investorerne forventes at købe og sælge værdipapirerne på de sekundære markeder på de børser eller MHF'er, hvor
værdipapirerne er noteret, i den relevante børs åbningstid.

Produktets valuta USD Udstedelsesdato 7. november 2022

Underliggende aktiv Vinter Hashdex Risk Parity
Momentum Index

Forfaldsdato
(forfaldsdato)

Åbent afsluttet

Type af underliggende
aktiv

Digitalt aktiv Investeringsgebyr 1.49%

Forventet
detailinvestor

Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til velinformerede detailinvestorer, som i) kan bære tab af kapital, ikke
søger at bevare kapital og ikke søger en kapitalgaranti, ii) har specifik viden om og erfaring med investering i lignende produkter
(komplekse værdipapirer) og på de finansielle markeder; (iii) søger et produkt, der tilbyder eksponering mod det underliggende
aktiv og har en investeringshorisont i overensstemmelse med den anbefalede holdeperiode, der er anført nedenfor; (iv) er klar over,
at produktets værdi kan ændre sig betydeligt på grund af det volatile underliggende aktiv og derfor har tilstrækkelig tid til aktivt at
overvåge og forvalte investeringen, og (v) er villige til at acceptere et risikoniveau, der er i overensstemmelse med den
sammenfattende risikoindikator for dette produkt. Dette synspunkt er ikke en vurdering af produktets egnethed for en individuel
investor.

2. Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?
Risikoindikator

Lavere risiko Højere risiko
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I forbindelse med risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 1 år. Den faktiske risiko kan
variere betydeligt, hvis du indløser på et tidligt eller senere tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Du
er måske ikke i stand til at indløse tidligere. Du kan komme til at betale ekstra omkostninger for at
indløse tidligere.

Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at
produktet vil tabe penge på grund af bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.
Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, som er den højeste risikoklasse. Dermed vurderes risikoen for tab som følge af den
fremtidige performance på et meget højt. Det er måske ikke let at sælge dit produkt, eller du skal måske sælge til en pris, der har
stor indflydelse på, hvor meget du får tilbage.
I det omfang valutaen i det land, hvor du køber dette produkt, eller kontovalutaen afviger fra produktets valuta, skal du
være opmærksom på valutarisikoen. Hvis du køber og handler dette produkt i en anden valuta, afhænger det endelige
afkast, du får, af valutakursen mellem de to valutaer. Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator.
Dårlige markedsforhold vil med stor sandsynlighed påvirke udstederens evne til at betale dig. Væsentlige risici, der ikke er
medtaget i den sammenfattende risikoindikator, er: manglende konsensus om den juridiske status og regulering af digitale aktiver
og risici i forbindelse med spirende teknologier og protokoller for digitale aktiver.
Dette produkt omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din
investering. Hvis udstederen ikke er i stand til at betale dig, hvad du skylder, kan du miste dele af eller hele din investering.
Produktet afspejler resultatet af Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (som defineret i prospektet), som følger digitale
aktiver, der handles på forskellige digitale børser, og som generelt karakteriseres som værende forbundet med høj risiko.
Indikatoren afspejler primært op- og nedgang i produktets værdi. Produktet kan forventes at have store udsving på grund af arten af
den underliggende aktivklasse. Produktet omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en
del af eller hele din investering.
Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til investorer, der forstår de involverede risici og har erfaring med at
investere i lignende produkter
For detaljerede oplysninger om de risici, der er forbundet med produktet, henvises til risikoafsnittene i basisprospektet og
eventuelle tillæg hertil som angivet i afsnittet "Andre relevante oplysninger" nedenfor.

Resultatscenarier Fremtidige markedsudviklinger kan ikke forudsiges med sikkerhed. Viste scenarier er kun en indikation af nogle af de
mulige udfald baseret på seneste afkast . Aktuelle afkast kan være lavere.
Investering: 10 000 USD
Scenarier 1 år

(Anbefalet investeringsperiode)
Stressscenarie Hvad du kan få tilbage efter

omkostninger
0,00 USD

Procentdelsafkast (ikke på årsbasis) -100,00 %

Ufordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger

476,64 USD

Procentdelsafkast (ikke på årsbasis) -95,23 %

Moderat scenarie Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger

3 718,42 USD

Procentdelsafkast (ikke på årsbasis) -62,82 %

Fordelagtigt scenarie Hvad du kan få tilbage efter
omkostninger

23 214,08 USD

Procentdelsafkast (ikke på årsbasis) 132,14 %
.

Det gennemsnitlige afkast i tabellen ovenfor er ikke pr. år, hvilket betyder, at de muligvis ikke kan sammenlignes med det
gennemsnitlige afkast i andre dokumenter med central information.
Denne tabel viser det beløb, som du kan få tilbage i løbet af det næste år, under forskellige scenarier, hvis du investerer 10 000
USD.
De viste scenarier illustrerer, hvorledes din investering kan udvikle sig. Den anbefalede investeringsperiode for dette produkt er
mindre end et år. Tallene beregnes ikke på årsbasis, men for den anbefalede investeringsperiode. Tallene i denne sektion og "4.
Hvilke omkostninger er der?" kan derfor ikke sammenlignes med de angivne tal for produkter med en anbefalet investeringsperiode
af mindst et år. De viste scenarier er et skøn over den fremtidige udvikling, baseret på historiske resultater, som viser, hvordan
værdien af denne investering varierer, og er ikke en præcis indikator. Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet, og hvor
længe du beholder produktet. Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold, og der er ikke
taget højde for den situation, at vi ikke er i stand til at betale dig.
Dette produkt kan ikke uden videre indløses. Det betyder, at det er svært at vurdere, hvor meget du får tilbage, hvis du indløser før
afslutningen af den anbefalede investeringsperiode. Enten kan du ikke indløse før tid, eller også skal du betale store omkostninger
eller lide et stort tab, hvis du gør det.
De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til
din rådgiver eller distributør. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får
tilbage.

3. Hvad sker der, hvis Hashdex AG ikke er i stand til at foretage udbetalinger?
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Hvis udstederen misligholder sine forpligtelser, kan de aktiver, som den har som sikkerhed, realiseres for at opfylde sine forpligtelser over for
investorerne, og kontantprovenuet herfra vil blive udbetalt i den prioriterede rækkefølge af betalinger, der gælder for produktet. Dette provenu er
muligvis ikke tilstrækkeligt til at opfylde alle forpligtelser og foretage alle betalinger, der skal foretages i forbindelse med værdipapirerne. Under disse
omstændigheder kan det være, at du ikke kan realisere den fulde værdi af dine værdipapirer, og dette kan medføre, at du mister en del af eller hele din
investering. Der findes ingen kompensations- eller garantiordning, som kan kompensere for hele eller en del af dette tab.

4. Hvilke omkostninger er der?
Afkastforringelsen (RIY) viser, hvad effekten af de samlede omkostninger, som du betaler, har for det afkast på investeringen, som du eventuelt får. De
samlede omkostninger omfatter engangsomkostninger, løbende omkostninger og yderligere omkostninger.
De her viste beløb er selve produktets kumulative omkostninger i den anbefalede investeringsperiode. De omfatter eventuelle strafgebyrer for exit før
tid. Det forudsættes, at du investerer 10 000 USD. Tallene er et skøn og kan ændre sig i fremtiden.
Omkostninger
over tid Investering: 10 000 USD

Scenarier Hvis du indløser ved udløbet af den anbefalede
investeringsperiode

Samlede omkostninger 172,63 USD
Afkastforringelse (RIY) 1,73 %

.

Afkastforringelsen i tabellen ovenfor er ikke pr. år, hvilket betyder, at den muligvis ikke kan sammenlignes med
afkastforringelsesværdier i andre dokumenter med central information.
Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet,
oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostningernes
sammensætning

Nedenstående tabel viser:
- hvordan det investeringsafkast, som du eventuelt får ved afslutningen af den anbefalede investeringsperiode, påvirkes af de

forskellige omkostningstyper
- betydningen af de forskellige omkostningskategorier

.

Denne tabel viser afkastforringelsen.
Engangsomkostninger Oprettelsesomkostninger 0,12 % Effekten af omkostninger, der

allerede er inkluderet i prisen.
Exitomkostninger 0,12 % Effekten af omkostninger, du

påføres ved udløbet af din
investering.

Løbende omkostninger Andre løbende omkostninger 1,49 % Effekten af omkostninger, som
vi beregner os hvert år for at
forvalte dine investeringer.

.

5. Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?
Anbefalet investeringsperiode: 1 år
Pludselige ændringer i værdien kan være hyppige og pludselige på grund af den underliggende types meget volatile karakter. Produktets værdi bør
overvåges konstant
Du kan sælge produktet på det sekundære marked på de relevante børser, hvor produkterne er noteret. Både udstederen og den autoriserede deltager
har mulighed for at anmode om førtidig indløsning af værdipapirerne under visse omstændigheder, som defineret i basisprospektet.

6. Hvordan kan jeg klage?
I tilfælde af uventede problemer i forbindelse med forståelse, handel eller håndtering af dette produkt, er du velkommen til at kontakte Hashdex direkte.
Postadresse: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug
Hjemmeside: https://www.hashdex.com/en-EU
E-mail: Europe@hashdex.com
Hashdex vil behandle din anmodning og give dig et svar så hurtigt som muligt. Angiv venligst produktets navn, ISIN-nummeret og årsagen til klagen.
Indsendelse af en klage berører ikke din ret til at tage retlige skridt
Enhver klage over den adfærd, som den person, der rådgiver om eller sælger produktet, udviser, skal altid indgives direkte til den pågældende person
eller enhed.

7. Anden relevant information
Dette dokument kan blive opdateret fra tid til anden. Opdaterede og yderligere dokumenter om produktet, navnlig prospektet, de endelige vilkår, tillæg
og regnskaber offentliggøres på udstederens websted (www.hashdex.com/en-EU) i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser. Det
anbefales, at du læser disse dokumenter for at få flere oplysninger, især om produktets struktur og de risici, der er forbundet med at investere i
produktet. Dette KID udgør ikke en anbefaling om at købe eller sælge produktet og er ikke en erstatning for individuel rådgivning med din bank eller
finansielle rådgiver. KID'et er et førkontraktuelt dokument, som giver dig de vigtigste oplysninger om produktet.
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