
Nøkkelinformasjonsdokument
Formål
Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er
lovpålagt for å gjøre det enklere for deg å forstå produktets egenskaper, risikoer, kostnader, mulige gevinster eller tap, og for å hjelpe deg å
sammenligne det med andre produkter.
Produktet

Produktnavn Hashdex Crypto Momentum Factor ETP
Produktidentifikatoren ISIN: CH1218734544
Produsent og utsteder Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU)

Ring +41 4455 10010 for mer informasjon.
Kompetent Myndighet Det er ingen kompetent myndighet i forbindelse med nøkkelinformasjonsdokumentet
KID Produksjonsdato 07.11.2022 19:09 London-lokaltid

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som er komplisert og som kan være vanskelig å forstå.

1. Hva slags produkt er dette?
Type Produktet er en strukturert investering i form av et børshandlet produkt underlagt sveitsisk lov og handlet på Six Swiss Exchange

som den primære markedsplassen, men det kan være notert på flere børser og MTFer.
Mål Dette produktet er utviklet for å gi eksponering for ytelsen til Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index(den underliggende

eiendel). Prisdata (in USD) fra Invierno AB (Vinter) brukes til å beregne prisen på referanseaktivaen. Verdipapirene utstedes kun
direkte til autoriserte deltakere (som generelt er regulerte finansinstitusjoner) i retur for levering av den underliggende eiendelen
som må hentes fra transaksjoner med AML risikoscore-rapport akseptabel i henhold til analysen til utstederen.. Alle eiendeler
knyttet til verdipapirene er sikret i form av pant til en sikkerhetsagent som handler til fordel for investorer. Det forventes at
detaljinvestorer kjøper og selger verdipapirer i annenhåndsmarkedene på vanlige børser. Du kan også be om innløsning av
produktet fra utstederen mot kontanter på årsdagen for utstedelsesprogrammet.
.

Investorer forventes å kjøpe og selge verdipapirene i annenhåndsmarkedene på børsene eller MTF-ene der verdipapirene er
notert i de aktuelle børsens åpningstider.

Produkt valuta USD Utstedelsesdato 7. november 2022

Underliggende aktiva Vinter Hashdex Risk Parity
Momentum Index

Forfallsdato (forfall) Åpen slutt

Type underliggende
eiendel

Digital ressurs Investeringsgebyr 1.49%

Tiltenkt
ikke-profesjonell
investor

Dette produktet er et komplekst produkt og er kun beregnet på informerte detaljinvestorer som (i) kan bære tap av kapital, ikke
søker å bevare kapital og som ikke leter etter en kapitalgaranti; (ii) ha spesifikk kunnskap om og erfaring med å investere i
lignende produkter (komplekse verdipapirer) og i finansmarkeder; (iii) søke et produkt som tilbyr eksponering mot den
underliggende eiendelen og ha en investeringshorisont i tråd med den anbefalte holdeperioden angitt nedenfor; (iv) er klar over at
verdien av produktet kan endre seg betydelig på grunn av det volatile underliggende aktiva og som et resultat har tilstrekkelig tid til
å aktivt overvåke og administrere investeringen og (v) er villige til å akseptere et risikonivå som er samsvarer med den
sammendragende risikoindikatoren for dette produktet. Dette synet representerer ikke en vurdering av produktets egnethet for en
individuell investor.

2. Hva er risikoene, og hvilken avkastning kan jeg få?
Risikoindikator

Lavere risiko Høyere risiko
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Risikoindikatoren forutsetter at du holder produktet i 1 år. Den faktiske risikoen kan variere betraktelig
hvis du innløser førtidig,eller senere og du vil kunne få tilbake mindre. Det kan være umulig å innløse
førtidig. Det kan hende du må betale betydelige ekstrakostnader hvis du innløser førtidig.

Risikoindikatoren er en guide til dette produktets risikonivå i forhold til andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at
produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene, eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.
Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7; som er den høyeste risikoklassen. Dette rangerer de potensielle tapene fra fremtidig
utvikling på et veldig høyt. Det kan hende du ikke er i stand til å selge produktet ditt enkelt, eller det kan hende du må selge til en
pris som i stor grad påvirker hvor mye du får tilbake.
I den grad valutaen i landet du kjøper dette produktet i, eller kontovalutaen er forskjellig fra produktvalutaen, vær
oppmerksom på valutarisiko. Hvis du kjøper og handler dette produktet i en annen valuta, avhenger den endelige
avkastningen du får av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.
Dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke Utstederens kapasitet til å betale deg. Vesentlige risikoer som ikke er inkludert i
den sammenfattende risikoindikatoren er: mangel på konsensus om den juridiske statusen og reguleringen av digitale eiendeler
og risikoer knyttet til begynnende teknologier og digitale aktivaprotokoller.
Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du kan miste deler av eller hele investeringen.
Hvis utstederen ikke er i stand til å betale deg det du skylder, kan du tape deler av eller hele investeringen din.
Produktet gjenspeiler ytelsen til Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (som definert i prospektet) som sporer digitale
eiendeler som handles på ulike digitale børser, og som generelt karakteriseres som høy risiko.
Indikatoren reflekterer hovedsakelig opp- og nedturene i verdien av produktet. Produktet kan forventes å ha store svingninger på
grunn av arten av den underliggende aktivaklassen. Produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, slik at du
kan miste deler av eller hele investeringen.
Dette produktet er et komplekst produkt og er kun ment for investorer som forstår risikoen involvert og har erfaring med å
investere i lignende produkter
For detaljert informasjon om risikoene knyttet til produktet, se risikodelene i basisprospektet og eventuelle tillegg til dette som
spesifisert i avsnittet "Annen relevant informasjon" nedenfor.

Resultatscenarioer Markedsutviklingen i fremtiden kan ikke presiseres nøyaktig. Scenariene som vises er bare en indikasjon på noen av de
mulige utfallene basert på nylige avkastninger. Faktiske avkastninger kan være lavere.
Investering: 10.000 USD
Scenarioer 1 år

(Anbefalt eieperiode)
Stress-scenario Hva du kan få utbetalt etter

omkostninger
0,00 USD

Andel avkastning (ikke årlig) -100,00%

Ugunstig scenario Hva du kan få utbetalt etter
omkostninger

476,64 USD

Andel avkastning (ikke årlig) -95,23%

Moderat scenario Hva du kan få utbetalt etter
omkostninger

3.718,42 USD

Andel avkastning (ikke årlig) -62,82%

Gunstig scenario Hva du kan få utbetalt etter
omkostninger

23.214,08 USD

Andel avkastning (ikke årlig) 132,14%
.

Den gjennomsnittlige avkastningen i tabellen ovenfor er ikke annualisert, hvilket betyr at den muligens ikke kan sammenlignes
med verdier for gjennomsnittlig avkastning vist i andre nøkkelinformasjonsdokumenter.
Denne tabellen viser pengene du kan få tilbake over neste år under ulike scenarioer, forutsatt at du investerer 10.000 USD.
Disse scenarioene illustrerer hvordan investeringen din kan utvikle seg. Den anbefalte perioden for dette produktet er mindre enn
ett år. Tallene beregnes derfor ikke per år, men for den anbefalte perioden. Tallene i denne delen og "4. Hva er kostnadene?" er
derfor ikke sammenlignbare med tall gitt for produkter med en anbefalt speriode på minst ett år. De presenterte scenarioene
estimerer fremtidig utvikling basert på historiske resultater, som viser hvordan verdien av denne investeringen varierer, og er ikke
en eksakt indikator. Resultatene vil variere avhengig av hvordan markedet utvikler seg og hvor lenge du eier produktet.
Stress-scenarioet viser hva du muligens vil motta ved ekstreme markedsforhold, og tar ikke høyde for en situasjon hvor vi ikke er i
stand til å betale deg.
Produktet kan ikke bli enkelt innløst. Det betyr at det er vanskelig å estimere hvor mye du får igjen hvis du innløser før den
anbefalte eieperioden. Du vil enten ikke være i stand til å innløse førtidig, eller du vil måtte betale høye kostnader, eller pådra deg
et stort tap om du gjør dette.
Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer muligens ikke alle kostnader du må betale til
rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

3. Hva skjer hvis Hashdex AG ikke er i stand til å betale?
I tilfelle mislighold fra Utsteder, kan eiendelene den har som sikkerhet realiseres for å oppfylle sine forpliktelser overfor investorer, og kontantprovenyet
av dette vil bli utbetalt i prioritert rekkefølge av betalinger som gjelder for produktet. Disse inntektene er kanskje ikke tilstrekkelige til å oppfylle alle
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forpliktelser og gjøre alle forfalte betalinger med hensyn til verdipapirene. Under disse omstendighetene vil du kanskje ikke være i stand til å realisere
den fulle verdien av verdipapirene dine, og dette kan føre til at du mister deler av eller hele investeringen. Det er ingen kompensasjons- eller
garantiordning på plass som kan utligne alt eller noe av dette tapet

4. Hva vil denne investeringen koste?
Reduksjon i avkastning (RIY) viser effekten av de totale kostnadene du må betale på den potensielle avkastningen. De totale kostnadene du må betale
tar hensyn til engangskostnader, samt løpende og påløpte kostnader.
Beløpene vist her er produktets kumulative kostnader for den anbefalte holdingsperioden. De inkluderer potensielle kostnader for førtidig avvikling.
Tallene forutsetter at du investerer 10.000 USD. Tallene er estimater og kan endre seg i fremtiden.
Kostnader over tid Investering: 10.000 USD

Scenarioer Hvis du innløser på slutten av den anbefalte eieperioden
Totale kostnader 172,63 USD
Innvirkning på avkastning (RIY) per år 1,73%

.

Reduksjonen i avkastningen vist i tabellen ovenfor er ikke annualisert, hvilket betyr at de ikke er sammenlignbare med
reduksjonen i avkastningsverdier for andre nøkkelinformasjonsdokumenter.
Vedkommende som selger til deg eller gir deg råd om dette produktet kan kreve andre kostnader. I så fall vil vedkommende gi deg
informasjon om disse kostnadene, samt vise deg den innvirkningen som alle kostnadene vil ha på investeringen din over tid.

Kostnadenes
sammensetning

Tabellen nedenfor viser:
- Effekten hvert år de ulike kostnadstypene har på investeringsavkastningen som du kan motta på slutten av den anbefalte

eieperioden
- Betydningen av de forskjellige kostnadskategoriene.

.

Tabellen viser effekten på avkastning.
Engangskostnader Etableringskostnader 0,12% Effekten av kostnader allerede

inkludert i prisen.
Avviklingskostnader 0,12% Effekten av kostnader ved

avvikling av investeringen ved
forfall

Løpende kostnader Andre løpende kostnader 1,49% Effekten av kostnader som vi
tar hvert år for å administrere
dine investeringer for den
anbefalte perioden.

.

5. Hvor lenge bør jeg beholde investeringsproduktet, og kan jeg ta ut penger underveis?
Anbefalt eieperiode: 1 år
Plutselige endringer i verdien kan være hyppige og brå, på grunn av den underliggende typens svært flyktige natur. Verdien av produktet bør overvåkes
konstant
Du kan selge produktet i annenhåndsmarkedet på de relevante børsene hvor produktene er notert. Både utstederen og den autoriserte deltakeren har
muligheten til å be om tidlig innløsning av verdipapirene under visse omstendigheter, som definert i basisprospektet.

6. Hvordan kan jeg klage?
I tilfelle noen uventede problemer i forståelsen, handelen eller håndteringen av dette produktet, kan du gjerne kontakte Hashdex direkte.
Postadresse: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug
Nettsted: https://www.hashdex.com/en-EU
Email: Europe@hashdex.com
Hashdex vil håndtere forespørselen din og gi deg et svar så snart som mulig. Vennligst inkluder navnet på produktet, ISIN og årsaken til klagen. Å
sende inn en klage påvirker ikke din rett til å ta rettslige skritt
Enhver klage angående oppførselen til personen som gir råd om, eller selger, produktet må til enhver tid sendes direkte til denne personen eller
enheten.

7. Annen relevant informasjon
Dette dokumentet kan oppdateres fra tid til annen. Oppdaterte og tilleggsdokumenter om produktet, spesielt prospektet, de endelige vilkårene,
tilleggene og regnskapet er publisert på utstederens nettsted (www.hashdex.com/en-EU) i samsvar med de relevante lovbestemmelsene. Det anbefales
at du leser disse dokumentene for mer informasjon, spesielt om strukturen til produktet og risikoene forbundet med å investere i produktet. Denne
KID-en utgjør ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge produktet og er ingen erstatning for individuell konsultasjon med din bank eller finansrådgiver.
KID er et forhåndskontraktsdokument som gir deg hovedinformasjonen om produktet.
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