
Avaintietoasiakirja
Tarkoitus
Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään
kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja
tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.
Tuote

Tuotteen nimi Hashdex Crypto Momentum Factor ETP
Tuotteen tunnus ISIN: CH1218734544
Tuottaja ja liikkeeseenlaskija Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU)

Ottakaa yhteyttä numeroon +41 4455 10010, jos haluatte lisätietoja.
Valtuutettu Viranomainen Avaintietoasiakirjaan ei liity toimivaltaista viranomaista
Avaintietodokumentin
tuotantopäivä

07.11.2022 19:09 Lontoon aikaa

Olette ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

1. Mikä tämä tuote on?
Tyyppi Tuote on strukturoitu sijoitus pörssilistatun indeksituotteen muodossa, jota hallinnoi Sveitsin laki ja jonka primääri kauppapaikka on

Sveitsin pörssi, mutta joka saattaa olla listattuna muissakin pörsseissä ja moninkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä.
Tavoitteet Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan takuita Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index(kohde-etuus). Hintatietoja (USD)

Invierno AB (Vinter) käytetään laskemaan viitevarallisuuden hintaa.Arvopaperit lasketaan liikkeeseen vain suoraan valtuutetuille
osallistujille (jotka ovat yleensä säänneltyjä rahoituslaitoksia) vastineeksi kohde-etuuden toimittamisesta, joka on hankittava
liiketoimista, joiden AML-riskipistemäärä on liikkeeseenlaskijan analyysin mukaan hyväksyttävä.. Kaikki omaisuus liittyen
arvopapereihin varmistetaan vakuuttamalla se vakuusagentille, joka toimii sijoittajan hyväksi. Yksityissijoittajien odotetaan ostavan
ja myyvän arvopapereita sekundäärimarkkinoilla tavallisissa pörsseissä. Sijoittaja voi myös pyytää liikkeeseen laskijalta tuotteen
lunastusta rahaa vastaan liikkeeseenlaskuohjelman vuosipäivänä.
.

Sijoittajien odotetaan ostavan ja myyvän arvopapereita sekundäärimarkkinoilla pörsseissä tai monenkeskisissä
kaupankäyntijärjestelmissä, joissa arvopaperit on listattu olennaisten pörssien aukioloaikoina.

Tuotteen valuutta USD Liikkeeseenlaskupäivä 07.11.2022

Kohde-etuus Vinter Hashdex Risk Parity
Momentum Index

Erääntymispäivä
(maturiteetti)

Avoin loppu

Kohde-etuuden tyyppi Digitaalinen omaisuus Investointipalkkio 1.49%

Yksityissijoittaja,
jolle tuotetta on
tarkoitus
markkinoida

Tämä tuote on monimutkainen ja on tarkoitettu vain perehtyneille yksityissijoittajille, (i) jotka pystyvät kantamaan pääoman
menetusta, eivät pyri säilyttämään pääomaa ja jotka eivät hae pääomatakuuta; (ii) joilla on erityista osaamista ja kokemusta
vastaaviin tuotteisiin (monimutkaiset arvopaperit) sijoittamisesta ja rahoitusmarkkinoilla; (iii) etsivät tuotetta, joka tarjoaa
kokonaissijoitusta kohde-etuuksiin, ja jossa on alla esitetyn suositellun pitoajan mukainen sijoitushorisontti; (iv) jotka ovat tietoisia
siitä, että tuotteen arvo saattaa muuttua merkittävästi kohde-etuuden volatiliteetin vuoksi, ja jonka seurauksena on riittävästi aikaa
tarkkailla ja hallinnoida sijoitusta ja (v) jotka ovat valmiita hyväksymään riskitason, joka on tuotteen riski-indikaattorin yhteenvedon
mukainen. Tämä näkemys ei edusta arviota tuotteen soveltuvuudesta yksityissijoittajalle.

2. Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada?
Riski-indikaattori

Vähäinen riski Suuri riski
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Riski-indikaattorissa oletetaan, että sijoittaja pitää tuotetta hallussaan 1 vuoden ajan. Todellinen riski
voi vaihdella merkittävästi, mikäli sijoittaja eräännyttää tuotteen varhaisessa tai myöhäisemmässä
vaiheessa, jolloin hänen tuottonsa voi jäädä oletettua vähäisemmäksi. Sijoittaja ei välttämättä voi
eräännyttää tuotetta varhaisessa vaiheessa. Sijoittajan on mahdollisesti maksettava huomattavia
lisäkuluja varhaisesta eräännyttämisestä.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka
todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan
sijoittajalle.
Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 7, joka on korkein riskiluokka. Tämä luokitus määrittelee mahdolliset tappiot
erittäin korkeaksi. On mahdollista, että et voi myydä tuotettasi helposti, tai saatat joutua myymään hintaan, joka merkittävästi
vaikuttaa siihen, kuinka paljon saat takaisin.
Siinä määrin kuin valtion valuutta siinä maassa, jossa ostit tuotteen, tai tilin valuutta eroaa tuotteen valuutasta, ota
huomioon valuuttariski. Jos ostat ja vaihdat tuotetta eri valuutassa, lopullinen tuotto riippuu kahden valuutan
valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole otettu huomioon yllä olevassa indikaattorissa.
Heikot markkinaolot vaikuttavat erittäin todennäköisesti liikkeeseenlaskijan kykyyn maksaa sinulle. Materiaaliriskit, joita ei ole otettu
huomioon riski-indikaattorin yhteenvedossa ovat: oikeudellisen aseman yhteisymmärryksen puuttuminen, digitaalisen omaisuuden
säännöstely ja kehittyviin teknologioihin seka digitaalisen omaisuuden protokolliin liittyvät riskit.
Tämä tuote ei tarjoa minkäänlaista suojaa tulevaisuuden markkinakehityksistä, joten on mahdollista, että menetät sijoituksesi
osittain tai kokonaan. Jos liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan sinulle velkojaan, voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.
Tuote heijastaa Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index arvonkehitystä (kuten määritelty esitteessä), joka seuraa vaihdettuja
digitaalisia omaisuuksia useissa digitaalisissa pörsseissä, ja jota yleensä kuvataan sisältävän korkeita riskejä.
Indikaattori heijastaa lähinnä tuotteen arvon nousua ja laskua. Tuoteella voidaan odottaa olevan merkittävää vaihtelua
kohde-etuuden luokasta johtuen. Tuote ei sisällä minkäänlaista suojaa tulevaisuuden markkinoiden arvonkehitystä vasaan, joten
voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan.
Tämä on monimutkainen tuote ja se on suunnattu sijoittajille, jotka ymmärtävät mukana tulevat riskit, ja joilla on kokemusta
sijoittamisesta vastaaviin tuotteisiin
Yksityiskohtaiset tiedot tuotteeseen liittyvistä riskeistä löytyvät perusesitteen ja sen mahdollisten täydennysten riskiosioista, jotka on
eritelty jäljempänä kohdassa "Muut olennaiset tiedot".

Tuottonäkymät Markkinoiden kehitystä tulevaisuudessa ei voida tarkasti ennustaa. Esitetyt skenaariot ovat vain viimeaikaisiin tuottoihin
perustuvia viitteitä mahdollisista tuotoista. Todellinen tuotto voi olla pienempi.
Sijoitus: 10.000 USD
Näkymät 1 vuosi

(Suositeltu sijoitusaika)
Stressinäkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen

jälkeen
0,00 USD

Tuotto -100,00%

Epäsuotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen
jälkeen

476,64 USD

Tuotto -95,23%

Kohtuullinen näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen
jälkeen

3.718,42 USD

Tuotto -62,82%

Suotuisa näkymä Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen
jälkeen

23.214,08 USD

Tuotto 132,14%
.

Yllä olevassa taulukossa esitettyjä keskituottoja ei ole vuotuistettu, joten ne eivät välttämättä ole verrattavissa muissa
avaintietoasiakirjoissa esitettyihin keskituottoihin.
Tässä taulukossa esitetään rahamäärä, jonka sijoittaja voi saada takaisin seuraavan vuoden aikana eri tuottonäkymien perusteella,
kun oletuksena on 10.000 USD sijoitus.
Esitetyt skenaariot kuvaavat sitä, miten sijoitus voi tuottaa. Tämän tuotteen suositeltava omistusaika on alle vuosi. Arvoja ei siis
lasketa vuosittain, vaan suositellun säilytysajan mukaan. Tässä osiossa olevat arvot ja "4. Kuinka suuret ovat kustannukset?" eivät
siten ole vertailukelpoisia arvojen kanssa, jotka on laskettu tuotteille, joiden suositeltava omistusaika on vähintään yksi vuosi.
Esitetyt näkymät ovat tulevaa tuottoa koskevia arvioita, jotka perustuvat saatuihin näyttöihin tämän sijoituksen arvon vaihtelusta,
eivät tarkkoja indikaattoreita. Sijoittajan saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen ja sijoitusajan mukaan. Stressinäkymä
osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa, ja eikä siinä oteta huomioon tilanteita, joissa kehittäjä
ei pysty maksamaan sijoittajalle.
Tätä tuotetta ei voida eräännyttää helposti. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan tuottoa on vaikea arvioida, jos tämä eräännyttää
sijoituksensa ennen suositellun sijoitusajan päättymistä. Sijoittaja ei joko voi eräännyttää sijoitustaan varhain tai varhaiseen
eräännyttämiseen liittyy korkeita maksuja tai suuria tappioita.
Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan
neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka
saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

3. Mitä tapahtuu, jos Hashdex AG on maksukyvytön?
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Mikäli liikkeeseenlaskija laiminlyö laskun, kohde-etuus, jota se pitää vakuutena, saatetaan toteuttaa, jotta liikkeeseenlaskija voi täyttää velvollisuutensa
sijoittajille ja tästä saadut käteistulot maksetaan tärkeysjärjestyksessä tuotteeseen sovellettaviin maksuihin. Nämä tulot eivät välttämättä ole riittäviä
täyttämään kaikkia velvollisuuksia ja maksamaan kaikkia maksuja suhteessa arvopapereihin. Näissä olosuhteissa voi olla, että et voi totetuttaa
arvopapereidesi arvoa kokonaan ja tämä saatta johtaa siihen, että menetät sijoituksesi osittain tai kokonaan. Kompensaatio- tai takuujärjestelmää ei
ole, joka voisi tasoittaa kaikkia tai mitään tästä johtuvaa menetystä.

4. Mitä kuluja sijoittajalle aiheutuu?
Tuoton vähentymisellä (RIY) esitetään sijoittajan maksamien kokonaiskulujen vaikutus sijoittajan mahdollisesti saamaan tuottoon. Kokonaiskuluissa
otetaan huomioon kertaluonteiset, jatkuvaluonteiset ja satunnaiset kulut.
Tässä esitetyt summat ovat tuotteeseen itseensä liittyvät kumulatiiviset kulut suositellun sijoitusajan osalta. Ne sisältävät mahdollisia varhaiseen
irtautumiseen liittyviä sakkoja. Lukujen oletuksena on 10.000 USD sijoitus. Luvut ovat arvioita ja voivat muuttua tulevaisuudessa.
Ajan myötä
kertyvät kulut Sijoitus: 10.000 USD

Näkymät Eräännytettäessä suositellun sijoitusajan päätteeksi
Kokonaiskulut 172,63 USD
Vuosittainen vaikutus tuottoon (RIY) 1,73%

.

Yllä olevassa taulukossa esitettyä tuoton vähentymistä ei ole vuotuistettu, joten se ei välttämättä ole verrattavissa muissa
avaintietoasiakirjoissa esitettyihin tuoton vähentymisiin.
Tätä tuotetta sijoittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sijoittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö
antaa sijoittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja näyttää tälle, millaisia vaikutuksia kaikilla kuluilla ajan myötä on sijoitukseen.

Kulujen rakenne Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään
- Eri tyyppisten kustannusten vaikutus sijoituksen mahdolliseen tuottoon suositellun sijoituskauden lopussa
- eri kululuokkien merkitykset.

.

Taulukossa on esitetty vaikutus tuottoon.
Kertaluonteiset kulut Osallistumiskulut 0,12% Kulujen vaikutus sisältyy jo

hintaan.
Irtautumiskulut 0,12% Niiden kulujen vaikutus, jotka

aiheutuvat sijoituksesta
irtautumisesta sijoituksen
erääntyessä.

Jatkuvaluonteiset kulut Muut jatkuvaluonteiset kulut 1,49% Kustannusten vaikutus, jonka
otamme sijoituksesi
hoitamisesta suositellun
hallussapitoajan.

.

5. Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen erääntymisaikaa?
Suositeltu sijoitusaika: 1 vuosi
Äkilliset arvonmuutokset saattavat olla yleisiä ja odottamattomia kohde-etuuden tyypin korkean volatiliteetin vuoksi. Tuotteen arvoa tulee tarkkailla
jatkuvasti.
Voit myydä tuotteen sekundäärimarkkinoilla olennaisissa pörsseissä, joissa tuote on listattu. Sekä liikkeeseenlaskijalla että auktorisoitu osallistujalla on
mahdollisuus pyytää arvopapereiden aikaista toteutusta tietyissa tilanteissa, kuten määritelty perusesitteessä.

6. Kuinka sijoittaja voi valittaa?
Mikäli sinulla on odottamattomia ongelmia tämän tuotteen ymmärtämisessä, kaupankäynnissä tai käsittelyssä, ota yhteyttä suoraan Hashdexiin.
Postiosoite: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug
Verkkosivu: https://www.hashdex.com/en-EU
Sähköposti: Europe@hashdex.com
Hashdex käsittelee pyyntösi ja tarjoaa sinulle vastauksen niin nopeasti kuin mahdollista. Ole hyvä ja sisällytä tuotteen nimi, ISIN-koodi ja valituksen syy.
Valituksen lähettäminen ei heikennä oikeuksiasi oikeustoimiin.
Mikä tahansa valitus liittyen tuotteen neuvojaan tai myyjään tulee aina lähettää suoraan kyseiselle henkilölle tai taholle.

7. Muut olennaiset tiedot
Tätä asiakirjaa voidaan päivittää ajoittain. Tuotetta koskevat päivitetyt ja täydentävät asiakirjat, erityisesti esite, lopulliset ehdot, täydennykset ja
tilinpäätökset, julkaistaan liikkeeseenlaskijan verkkosivuilla (www.hashdex.com/en-EU) asiaa koskevien säännösten mukaisesti. On suositeltavaa, että
tutustut näihin asiakirjoihin saadaksesi lisätietoja erityisesti tuotteen rakenteesta ja tuotteeseen sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Tämä KID ei ole
suositus tuotteen ostamiseksi tai myymiseksi, eikä se korvaa yksilöllistä neuvonpitoa pankin tai rahoitusneuvojan kanssa. KID on sopimusta edeltävä
asiakirja, jossa annetaan tärkeimmät tiedot tuotteesta.
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