
Dokument zawierający
kluczowe informacje

Cel
Poniższy dokument zawiera kluczowe informacje o danym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych
informacji jest wymagane prawem, aby pomóc Państwu w zrozumieniu charakteru tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, kosztów,
potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także pomóc Państwu w porównywaniu go z innymi produktami.
Produkt

Nazwa produktu Tracker Long Obligacja powiązany z indeksem
Identyfikator produktu ISIN: CH1218734544
Producent i emitent Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU)

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod nr tel. +41 4455 10010.
Właściwe organy Nie ma właściwego organu w związku z dokumentem zawierającym kluczowe informacje
Data Produkcji KID 07.11.2022 19:09 czasu lokalnego w Londynie

Mają Państwo zamiar kupić produkt, którego mechanizm działania nie jest prosty i który może być trudny w zrozumieniu.

1. Co to za produkt?
Rodzaj Produkt jest inwestycją strukturyzowaną w formie produktu giełdowego podlegającego prawu szwajcarskiemu i będącego przedmiotem

obrotu na Six Swiss Exchange jako rynku podstawowym, ale może być notowany na dodatkowych giełdach i MTF-ach.
Cele Ten produkt jest przeznaczony do zapewnienia ekspozycji na wyniki Nasdaq Crypto Index Europe (aktywo bazowe). Dane cenowe (w

USD) z CF Benchmarks są wykorzystywane do obliczenia ceny aktywa referencyjnego. Papiery wartościowe są emitowane wyłącznie
bezpośrednio do upoważnionych uczestników (będących z reguły regulowanymi instytucjami finansowymi) w zamian za dostawę
aktywa bazowego, które muszą być nowo wybite lub pozyskiwane z giełd kryptowalut w transakcjach dotyczących aktywów cyfrowych
z raportem AML risk score akceptowalnym według analizy Emitenta. Wszystkie aktywa związane z papierami wartościowymi są
zabezpieczone poprzez zastaw na rzecz agenta zabezpieczeń działającego na rzecz inwestorów. Oczekuje się, że inwestorzy
detaliczni będą kupować i sprzedawać papiery wartościowe na rynkach wtórnych na zwykłych giełdach papierów wartościowych.
Można również zażądać od emitenta wykupu produktu za gotówkę w rocznicę programu emisji.
.

Oczekuje się, że inwestorzy będą kupować i sprzedawać papiery wartościowe na rynkach wtórnych na giełdach papierów
wartościowych lub MTF-ach, na których papiery te są notowane, w godzinach otwarcia odpowiednich giełd.

Waluta produktu USD Data emisji 10 październik 2022

Aktywa bazowe Vinter Hashdex Risk Parity Momentum
Index (Bloomberg: [TBC] Index)

Data zapadalności
(Zapadalność

Otwarty

Typ instrumentu
bazowego

Zasób cyfrowy Opłata Inwestycyjna 1.49%

Docelowy
inwestor
indywidualny

Niniejszy produkt jest produktem złożonym i jest przeznaczony wyłącznie dla świadomych inwestorów detalicznych, którzy (i) są w
stanie ponieść stratę kapitału, nie dążą do zachowania kapitału i nie szukają gwarancji kapitału; (ii) posiadają określoną wiedzę i
doświadczenie w inwestowaniu w podobne produkty (złożone papiery wartościowe) oraz na rynkach finansowych; (iii) poszukują
produktu oferującego ekspozycję na aktywa bazowe i mają horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym okresem posiadania podanym
poniżej; (iv) są świadome, że wartość produktu może ulec znacznej zmianie ze względu na zmienność aktywów bazowych i w związku
z tym mają wystarczająco dużo czasu na aktywne monitorowanie i zarządzanie inwestycją oraz (v) są skłonne zaakceptować poziom
ryzyka zgodny z sumarycznym wskaźnikiem ryzyka dla tego produktu. Pogląd ten nie stanowi oceny przydatności produktu dla
indywidualnego inwestora.

2. Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?
Wskaźnik
ryzyka

Niższe ryzyko Wyższe ryzyko
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Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że będą Państwo utrzymywać produkt przez 1 rok. Jeśli spieniężą
Państwo inwestycję na wczesnym etapie lub później, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot
może być niższy. Może nie będą Państwo w stanie spieniężyć inwestycji wcześniej. Być może będą
Państwo musieli ponieść duże koszty dodatkowe, aby spieniężyć inwestycję wcześniej.

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje on,
jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub wskutek tego, że nie będziemy mieli
możliwości wypłacenia Państwu pieniędzy.
Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wskutek przyszłych
wyników oceniane są jako bardzo duże. Możesz nie być w stanie łatwo sprzedać swojego produktu lub możesz być zmuszony do
sprzedaży po cenie, która znacząco wpływa na to, ile dostaniesz z powrotem.
W zakresie, w jakim waluta kraju, w którym kupujesz ten produkt, lub waluta rachunku różni się od waluty produktu, należy
być świadomym ryzyka walutowego. Jeśli kupujesz i handlujesz tym produktem w innej walucie, ostateczny zwrot, jaki
otrzymasz, zależy od kursu wymiany między tymi dwoma walutami. To ryzyko nie jest uwzględnione we wskaźniku
przedstawionym powyżej.
Złe warunki rynkowe z dużym prawdopodobieństwem wpłyną na zdolność Emitenta do wypłacenia Państwu środków. Istotne ryzyka
nieuwzględnione w zbiorczym wskaźniku ryzyka to: brak konsensusu co do statusu prawnego i regulacji aktywów cyfrowych oraz
ryzyka związane z powstającymi technologiami i protokołami aktywów cyfrowych.
Niniejszy produkt nie zapewnia ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, w związku z czym mogą Państwo stracić część lub
całość swojej inwestycji. Jeżeli Emitent nie będzie w stanie wypłacić Państwu należnych kwot, mogą Państwo stracić część lub całość
swojej inwestycji.
Produkt odzwierciedla wyniki Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (zgodnie z definicją w prospekcie), który śledzi aktywa
cyfrowe będące przedmiotem obrotu na różnych giełdach cyfrowych i jest ogólnie charakteryzowany jako obarczony wysokim ryzykiem.
Wskaźnik ten odzwierciedla głównie wzloty i spadki wartości produktu. Można oczekiwać, że produkt będzie miał duże wahania ze
względu na charakter klasy aktywów bazowych. Produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc
możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
Ten produkt jest produktem złożonym i jest przeznaczony wyłącznie dla inwestorów, którzy rozumieją związane z nim ryzyko i mają
doświadczenie w inwestowaniu w podobne produkty
Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z produktem znajdują się w sekcjach dotyczących ryzyka w prospekcie
podstawowym i wszelkich suplementach do niego, określonych w części "Inne istotne informacje" poniżej.

Scenariusze
dotyczące
wyników

Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są jedynie wskazaniem niektórych
możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Rzeczywiste zwroty z inwestycji mogą być niższe.
Inwestycja: 10.000 USD
Scenariusze 1 rok

(Zalecany okres utrzymywania)
Scenariusz warunków skrajnych Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po

odliczeniu kosztów
0,00 USD

Procentowy zwrot (nie w skali rocznej) -100,00%

Scenariusz niekorzystny Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów

476,64 USD

Procentowy zwrot (nie w skali rocznej) -95,23%

Scenariusz umiarkowany Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów

3.718,42 USD

Procentowy zwrot (nie w skali rocznej) -62,82%

Scenariusz korzystny Jaki zwrot możecie Państwo otrzymać po
odliczeniu kosztów

23.214,08 USD

Procentowy zwrot (nie w skali rocznej) 132,14%
.

Średnie zwroty pokazane w powyższej tabeli nie są przedstawione w ujęciu rocznym, co oznacza, że   mogą nie być porównywalne ze
średnimi zwrotami przedstawionymi w innych dokumentach zawierających kluczowe informacje.
W tej tabeli pokazano, ile pieniędzy mogą Państwo dostać z powrotem po roku, w różnych scenariuszach, przy założeniu, że
zainwestują Państwo 10.000 USD.
Przedstawione scenariusze pokazują, jakie wyniki mogłaby przynieść Państwa inwestycja. Zalecany okres utrzymywania tego produktu
wynosi mniej niż jeden rok. W związku z tym dane liczbowe nie są obliczane w skali rocznej, ale przez zalecany okres utrzymywania.
Dlatego też dane w tej sekcji i w sekcji "4. Jakie są koszty?" nie są porównywalne z danymi liczbowymi dotyczącymi produktów o
zalecanym okresie utrzymywania co najmniej jednego roku. Przedstawione scenariusze są szacunkami przyszłych wyników opartymi
na dowodach z przeszłości oraz na zmienności wartości tej inwestycji i nie stanowią dokładnego wskaźnika. Państwa zwrot będzie
różnił się w zależności od wyników na rynku i długości okresu utrzymywania produktu. Scenariusz stresowy pokazuje, jaki może być
zwrot w ekstremalnych okolicznościach rynkowych i nie bierze pod uwagę sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wypłacić zwrotu.
Tego produktu nie można łatwo spieniężyć. Oznacza to, że trudno oszacować wielkość zwrotu w przypadku spieniężenia przed końcem
zalecanego okresu utrzymywania produktu. Wcześniejsze spieniężenie będzie niemożliwe albo będzie się wiązało z koniecznością
zapłaty wysokich kosztów lub poniesieniem dużej straty.
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Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów pobieranych
przez Państwa doradcę lub dystrybutora. Powyższe dane nie uwzględniają Państwa osobistej sytuacji podatkowej, która również może
mieć wpływ na wielkość zwrotu.

3. Co się stanie jeśli Hashdex AG nie ma możliwości wypłaty?
W przypadku niewywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań, aktywa, które posiada on jako zabezpieczenie, mogą zostać zrealizowane w celu
wypełnienia zobowiązań wobec inwestorów, a wpływy pieniężne z tego tytułu zostaną wypłacone w kolejności pierwszeństwa płatności obowiązującej
dla danego produktu. Wpływy te mogą nie być wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań i dokonania wszystkich płatności należnych z
tytułu papierów wartościowych. W takich okolicznościach mogą Państwo nie być w stanie zrealizować pełnej wartości swoich papierów wartościowych,
co może spowodować utratę części lub całości inwestycji. Nie istnieje żaden system rekompensat lub gwarancji, który mógłby zrekompensować całość
lub część tej straty

4. Jakie są koszty?
Zmniejszenie zwrotu (RIY) pokazuje, jaki wpływ ponoszone przez Państwa łączne koszty będą miały na możliwy do uzyskania zwrot z inwestycji.
Łączne koszty obejmują koszty jednorazowe, koszty bieżące i koszty dodatkowe.
Kwoty tu przedstawione są łącznymi kosztami samego produktu dla zalecanego okresu utrzymywania. Obejmują one potencjalne kary za wcześniejsze
wyjście z inwestycji. Dane liczbowe oparte są na założeniu, że inwestują Państwo 10.000 USD. Są to dane szacunkowe i mogą ulec zmianie w
przyszłości.
Koszty w
czasie Inwestycja: 10.000 USD

Scenariusze W przypadku spieniężenia na koniec zalecanego okresu
utrzymywania produktu

Łączne koszty 190,64 USD
Wpływ na zwrot (RIY) 1,72%

.

Zmniejszenie wydajności pokazane w powyższej tabeli nie jest przedstawione w ujęciu rocznym, co oznacza, że   może nie być
porównywalne z wynikami zmniejszenia wydajności pokazanymi w innych dokumentach zawierających kluczowe informacje.
Osoba sprzedająca Państwu ten produkt lub doradzająca w jego sprawie może nałożyć na Państwa inne koszty. W takim przypadku
osoba ta przekaże Państwu informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ na Państwa inwestycję będą miały wszystkie koszty
w czasie.

Struktura
kosztów

W poniższej tabeli przedstawiono:
- Wpływ różnych rodzajów kosztów na zysk z inwestycji, który mogą Państwo uzyskać na koniec zalecanego okresu posiadania
- Znaczenie poszczególnych kategorii kosztów.

.

Poniższa tabela przedstawia wpływ na zwrot.
Koszty jednorazowe Koszty wejścia 0,12% Wpływ kosztów wliczono już w

cenę.
Koszty wyjścia 0,12% Wpływ kosztów wyjścia z

inwestycji po upływie daty
wykupu.

Koszty bieżące Pozostałe koszty bieżące 1,49% Wpływ kosztów, które ponosimy
corocznie w związku z
zarządzaniem Państwa
inwestycjami dla zalecanego
okresu utrzymywania produktu.

.

5. Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?
Zalecany okres utrzymywania: 1 rok
Nagłe zmiany wartości mogą być częste i gwałtowne, ze względu na dużą zmienność typu bazowego. Wartość produktu powinna być stale
monitorowana
Możesz sprzedać produkt na rynku wtórnym na odpowiednich giełdach, na których produkty są notowane. Zarówno emitent jak i Autoryzowany
Uczestnik mają możliwość żądania wcześniejszego wykupu papierów wartościowych w określonych okolicznościach, określonych w prospekcie
podstawowym.

6. Jak mogę złożyć skargę?
W przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych problemów ze zrozumieniem, handlem lub obsługą tego produktu, prosimy o bezpośredni kontakt z firmą
Hashdex.
Kod pocztowy: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug
Strona internetowa: https://www.hashdex.com/en-EU
Email: Europe@hashdex.com
Hashdex rozpatrzy Twoją prośbę i udzieli Ci odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o podanie nazwy produktu, numeru ISIN oraz powodu
reklamacji. Złożenie reklamacji nie ogranicza prawa do podjęcia działań prawnych
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Wszelkie skargi dotyczące postępowania osoby doradzającej lub sprzedającej produkt muszą być zawsze składane bezpośrednio do tej osoby lub
podmiotu.

7. Inne istotne informacje
Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany. Zaktualizowane i dodatkowe dokumenty dotyczące produktu, w szczególności prospekt,
ostateczne warunki, suplementy i sprawozdania finansowe są publikowane na stronie internetowej Emitenta (www.hashdex.com/en-EU) zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa. Zaleca się zapoznanie z tymi dokumentami w celu uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności na temat
struktury produktu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w produkt. Niniejszy KID nie stanowi rekomendacji zakupu lub sprzedaży produktu i nie
zastępuje indywidualnej konsultacji z bankiem lub doradcą finansowym. KID jest dokumentem przedkontraktowym, który zawiera główne informacje o
produkcie.
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