
Faktablad
Syfte
Detta dokument ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen ska enligt lag
tillhandahållas för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att
jämföra den med andra produkter.
Produkt

Produktnamn Hashdex Crypto Momentum Factor ETP
Produktbeteckning ISIN: CH1218734544
Tillverkare & utfärdare Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU)

Ring +41 4455 10010 för mer information.
Kompetent auktoritet Det finns ingen behörig myndighet i samband med nyckelinformationsdokumentet.
KID Produktionsdatum 07.11.2022 19:09 London lokal tid

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?
Typ Produkten är en strukturerad investering i form av en börshandlad produkt som regleras av schweizisk lag och handlas på Six

Swiss Exchange som den primära marknadsplatsen, men den kan noteras på ytterligare börser och MTF-plattformar.
Mål Denna produkt är utformad för att ge en exponering mot resultatet för Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (den

underliggande tillgången). Prisuppgifter (i USD) från Invierno AB (Vinter) används för att beräkna priset på referenstillgången.
Värdepapperen emitteras endast direkt till auktoriserade deltagare (som är allmänt reglerade finansinstitut) i utbyte mot leverans av
den underliggande tillgången som måste hämtas från transaktioner med AML riskpoängrapport som är acceptabel enligt
Emittentens analys.Alla tillgångar som är kopplade till värdepapperen är säkrade genom en pantsättning till en säkerhetsagent som
agerar till förmån för investerarna. Privatinvesterare förväntas köpa och sälja värdepapper på andrahandsmarknaden på normala
börser. Du kan också begära inlösen av produkten från emittenten mot kontant betalning på årsdagen av emissionsprogrammet.
.

Investerare förväntas köpa och sälja värdepapper på andrahandsmarknaderna på de börser eller MTF-plattformar där
värdepapperen är noterade under de relevanta börsernas öppettider.

Produktens valuta USD Emissionsdag 7 november 2022

Underliggande tillgång Vinter Hashdex Risk Parity
Momentum Index

Förfallodag
(förfallodag)

Öppen avslutad

Typ av underliggande
tillgång

Digital Asset Investeringsavgift 1.49%

Avsedd
investerare

Denna produkt är en komplex produkt och är endast avsedd för välinformerade icke-professionella investerare som i) kan bära
kapitalförluster, som inte försöker bevara kapitalet och som inte är ute efter en kapitalgaranti, ii) har specifik kunskap om och
erfarenhet av att investera i liknande produkter (komplexa värdepapper) och på de finansiella marknaderna; (iii) söker en produkt
som erbjuder exponering mot den underliggande tillgången och har en investeringshorisont i linje med den rekommenderade
innehavstiden som anges nedan, (iv) är medvetna om att produktens värde kan förändras avsevärt på grund av den volatila
underliggande tillgången och har därför tillräckligt med tid för att aktivt övervaka och förvalta investeringen, och (v) är villiga att
acceptera en risknivå som överensstämmer med den sammanfattande riskindikatorn för denna produkt. Denna åsikt utgör inte en
bedömning av produktens lämplighet för en enskild investerare.

2. Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?
Riskindikator

Lägre risk Högre risk
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Riskindikatorn utgår från att du innehar produkten i 1 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om
du löser in produkten i förtid eller senare kan innebära att du får mindre avkastning. Det kan hända att
du inte får lösa in produkten i förtid. Du kan behöva betala betydande extrakostnader för förtida
inlösen.

Den sammanfattande riskindikatorn ger vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur
troligt det är att produkten kan komma att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala
dig.
Vi har klassificerat denna produkt på nivå 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Denna riskklassificering innebär att de potentiella
förlusterna för framtida resultat bedöms ligga på en mycket hög nivå. Det kan hända att du inte kan sälja din produkt så lätt eller att
du måste sälja till ett pris som avsevärt påverkar hur mycket du får tillbaka.
Om valutan i det land där du köper denna produkt eller kontovalutan skiljer sig från produktvalutan bör du vara medveten
om valutarisken. Om du köper och handlar denna produkt i en annan valuta beror den slutliga avkastningen du får på
växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i den indikator som visas ovan.
Dåliga marknadsförhållanden kommer med stor sannolikhet att påverka emittentens förmåga att betala dig. Materiella risker som
inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn är: bristande konsensus om den rättsliga statusen och regleringen av digitala
tillgångar och risker som är förknippade med ny teknik och protokoll för digitala tillgångar.
Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om
emittenten inte kan betala dig vad som är skyldigt kan du förlora delar av eller hela din investering.
Produkten speglar prestandan hos denVinter Hashdex Risk Parity Momentum Index(enligt definitionen i prospektet) som följer
digitala tillgångar som handlas på olika digitala börser och som generellt sett kännetecknas av hög risk.
Indikatorn återspeglar främst upp- och nedgångar i produktens värde. Produkten kan förväntas ha stora fluktuationer på grund av
den underliggande tillgångsklassens karaktär. Produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora
en del av eller hela din investering.
Denna produkt är en komplex produkt och är endast avsedd för investerare som förstår riskerna och har erfarenhet av att investera
i liknande produkter
För detaljerad information om riskerna med produkten hänvisas till riskavsnitten i grundprospektet och eventuella tillägg till detta
enligt vad som anges i avsnittet "Annan relevant information" nedan.

Resultatscenarier Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas noggrant. De visade scenarierna är bara en indikation på några av
de möjliga resultaten baserat på senaste avkastning. Den faktiska avkastningen kan vara lägre.
Investering: 10 000 USD
Scenarier 1 år

(Rekommenderad innehavsperiod)
Stresscenario Vad du kan få tillbaka efter

kostnadsavdrag
0,00 USD

Procentuell avkastning (ej årlig) -100,00%

Negativt scenario Vad du kan få tillbaka efter
kostnadsavdrag

476,64 USD

Procentuell avkastning (ej årlig) -95,23%

Medel scenario Vad du kan få tillbaka efter
kostnadsavdrag

3 718,42 USD

Procentuell avkastning (ej årlig) -62,82%

Positivt scenario Vad du kan få tillbaka efter
kostnadsavdrag

23 214,08 USD

Procentuell avkastning (ej årlig) 132,14%
.

De genomsnittliga avkastningarna som visas i tabellen ovan är inte årliga, vilket innebär att de möjligtvis inte är jämförbara med de
genomsnittliga avkastningarna som visas i andra faktablad.
Tabellen ovan visar den avkastning du kan erhålla inom 1 år vid olika scenarier, under antagandet att du investerar 10 000 USD.
Scenarierna som visas illustrerar hur din investering kan komma att utvecklas. Den rekommenderade innehavsperioden för denna
produkt är mindre än ett år. Beloppen är inte beräknade på ett årligt basis, utan beräknas för hela den rekommenderade
innehavsperioden. Beloppen i detta avsnitt och avsnitt 4 "Vilka är kostnaderna?", är därför inte jämförbara med beloppen för
produkter med en rekommenderad innehavsperiod på minst ett år. De scenarier som presenteras är inga exakta indikatorer utan
estimat av framtida värdeutveckling som baserats på hur värdet av denna produkt historiskt sett har varierat. Det du erhåller
kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur länge du innehar produkten. Stresscenariot visar vad du kan
komma att få tillbaka vid extrema marknadsförhållanden, och det scenariot tar inte hänsyn till situationer där vi inte kan betala dig.
Denna produkt kan inte lösas in på ett enkelt sätt. Det innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket du skulle få tillbaka om du
löser in den före den rekommenderade innehavsperioden. Förtida inlösen är antingen inte möjligt eller medför betydande kostnader
eller förluster.
Siffrorna i tabellen inkluderar samtliga kostnader för själva produkten, dock inkluderas i vissa fall inte alla kostnader som du betalar
till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din privata skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får
tillbaka.

3. Vad händer om Hashdex AG inte kan göra några utbetalningar?
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Om emittenten inte uppfyller sina skyldigheter kan de tillgångar som innehas som säkerhet realiseras för att uppfylla sina skyldigheter gentemot
investerarna och kontantintäkterna från detta kommer att betalas ut i den prioriteringsordning som gäller för produkten. Dessa intäkter kan vara
otillräckliga för att uppfylla alla skyldigheter och göra alla betalningar som ska betalas med avseende på värdepapperen. Under dessa omständigheter
kan det hända att du inte kan realisera det fulla värdet av dina värdepapper och detta kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering. Det
finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust.

4. Vilka är kostnaderna?
Avkastningsminskningen (AM) visar vilken effekt dina totala kostnader kommer att ha på den avkastning du kan komma att få. I de totala kostnaderna
beaktas engångskostnader, löpande kostnader och övriga kostnader.
De belopp som visas nedan är de sammanlagda kostnaderna för själva produkten, under den rekommenderade innehavsperioden. De inkluderar
möjliga straffavgifter vid förtida utträde. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 USD. Siffrorna är estimat och kan komma att förändras i framtiden.
Kostnader över
tid Investering: 10 000 USD

Scenarier Vid inlösen vid slutet av den rekommenderade
innehavsperioden

Totala kostnader 172,63 USD
Avkastningseffekt (AM) 1,73%

.

Minskningen i avkastning som visas i tabellen ovan är inte årlig, vilket betyder att det möjligtvis inte kan jämföras med minskningen
av avkastningsvärden som visas i andra viktiga faktablad.
Den som säljer eller ger råd till dig om denna produkt kan komma att debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer denne att
informera dig om dessa kostnader och visa hur din investering påverkas av alla kostnader över tid.

Sammansättning
av kostnader

Tabellen nedan visar:
- Effekterna av de olika kostnadstyperna på den avkastningen du kan komma att få i slutet av den rekommenderade

innehavsperioden.
- Innebörden av de olika kostnadskategorierna.

.

Denna tabell visar avkastningseffekten.
Engångskostnader Kostnader vid köp 0,12% Effekten av kostnaderna ingår

redan i priset.
Kostnader vid sälj 0,12% Effekten av kostnaderna för att

lösa in investeringen när den
förfaller.

Löpande kostnader Övriga löpande kostnader 1,49% Effekten av kostnaderna som vi
tar ut för förvaltningen av din
investering för den
rekommenderade
innehavsperioden.

.

5. Hur länge bör jag inneha produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?
Rekommenderad innehavsperiod: 1 år
Plötsliga värdeförändringar kan vara frekventa och abrupta på grund av den underliggande typens mycket volatila karaktär. Produktens värde bör
övervakas kontinuerligt
Du kan sälja produkten på andrahandsmarknaden på de relevanta börserna där produkterna är noterade. Både emittenten och den auktoriserade
deltagaren har möjlighet att begära förtida inlösen av värdepapperen under vissa omständigheter, enligt definitionen i grundprospektet.

6. Hur kan jag klaga?
Om du får oväntade problem med förståelsen, handeln eller hanteringen av denna produkt, är du välkommen att kontakta Hashdex direkt.
Postadress: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug
Webbplats: https://www.hashdex.com/en-EU
Email: Europe@hashdex.com
Hashdex kommer att hantera din begäran och ge dig ett svar så snart som möjligt. Ange produktens namn, ISIN och orsaken till klagomålet. Att lämna
in ett klagomål påverkar inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder
Alla klagomål som rör beteendet hos den person som ger råd om eller säljer produkten ska alltid lämnas in direkt till denna person eller enhet.

7. Övrig relevant information
Detta dokument kan komma att uppdateras från tid till annan. Uppdaterade och ytterligare dokument om produkten, särskilt prospektet, de slutliga
villkoren, tillägg och finansiella rapporter, publiceras på emittentens webbplats (www.hashdex.com/en-EU) i enlighet med relevanta rättsliga
bestämmelser. Det rekommenderas att du läser dessa dokument för att få mer information, särskilt om produktens struktur och de risker som är
förknippade med att investera i produkten. Detta KID utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte ett individuellt
samråd med din bank eller finansiella rådgivare. KID:n är ett dokument före avtalsskrivandet som ger dig den viktigaste informationen om produkten.
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