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  Essentiële-informatiedocument 

Doel 
In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is 
wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u 
te helpen het met andere producten te vergelijken. 
Product 
Naam van het product Hashdex Crypto Momentum Factor ETP 
Product code ISIN: CH1218734544 
Fabrikant & Uitgever Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU) 

Bel +41 4455 10010 voor meer informatie. 
Bevoegde autoriteit Der er ingen kompetent myndighed i forbindelse med det centrale informationsdokument 
KID Productie Datum 07.11.2022 12:17 Londen lokale tijd 

 

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. 

1. Wat is dit voor een product? 
Soort Het product is een gestructureerde belegging in de vorm van een op de beurs verhandeld product naar Zwitsers recht en wordt 

verhandeld op de Six Swiss Exchange als de primaire marktplaats, maar het kan ook op aanvullende beurzen en MTF's zijn 
genoteerd. 

Doelstellingen Dit product is ontworpen om blootstelling te bieden aan de prestaties van Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (het 
onderliggende bezit). Prijs data (in USD) van Invierno AB (Vinter) wordt gebruikt om de prijs van het referentietarief te berekenen. 
De effecten worden alleen rechtstreeks uitgegeven aan geautoriseerde deelnemers (over het algemeen gereguleerde financiële 
instellingen) in ruil voor de levering van het onderliggende bezit die  in digitale activatransacties met een AML-risicorapport dat 
acceptabel is volgens de analyse van de uitgever. Alle bezittingen met betrekking tot de effecten zijn gedekt door een onderpand 
agent die optreedt ten voordele van beleggers. Van particuliere beleggers wordt verwacht dat zij op de secundaire markten kopen 
en verkopen op de normale beurzen. Je mag ook een inwisseling van het product aanvragen bij de uitgever voor geld op het 
jubileum van het uitgifteprogramma. 
. 
Van beleggers wordt verwacht dat ze de effecten kopen en verkopen op de secundaire markten op de beurzen of MTF's waar de 
effecten zijn genoteerd tijdens de relevante openingstijden van de beurs. 
Product valuta USD  Uitgiftedatum 7 november 2022 

Onderliggende waarde Vinter Hashdex Risk Parity 
Momentum Index  

 Vervaldatum 
(Vervaltijd) 

Open einde 

Type onderliggende Digitale activa  Investeringskosten 1.49% 
 

Retailbelegger op 
wie het priip wordt 
gericht 

Dit product is een complex product en is alleen bedoeld voor geïnformeerde particuliere beleggers die (i) kapitaal verlies kunnen 
dragen, niet streven naar kapitaalbehoud en die niet op zoek zijn naar een kapitaalgarantie; (ii) specifieke kennis hebben van en 
ervaring hebben met het belleggen van vergelijkbare producten (complexe effecten) en in financiële markten; (iii) een product 
zoeken dat blootstelling aan de onderliggende bezittingen biedt en een beleggingshorizon hebben die in lijn is met de hieronder 
vermelde aanbevolen periode van bezit; (iv) zich er van bewust zijn dat de waarde van het product aanzienlijk kan veranderen als 
gevolg van volatiele onderliggende bezittingen en als gevolg daarvan voldoende tijd hebben om hun investering actief te volgen 
en te beheren en (v) bereid zijn een risiconiveau te aanvaarden dat in overeenstemming is met de samenvattende risico-indicator 
voor dit product. Deze visie vormt geen beoordeling van de geschiktheid van het product voor een individuele belegger. 

2. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? 
Risico-indicator 

 

 
Lager risico Hoger risico 

 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 1 jaar. Het daadwerkelijke 
risico kan sterk variëren indien u in een vroeg of een later stadium verkoopt en u kunt minder 
terugkrijgen. U bent mogelijk niet in staat vroeg te verkopen. U zult mogelijk aanzienlijke extra kosten 
moeten betalen om vroeg te verkopen. 

De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De 
indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verlies lijden op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen 
geld voor betaling is. 
We hebben dit product ingedeeld in klasse 7 uit 7, dat is de hoogste risicoklasse. Dit betekent dat de potentiële verliezen voor 
toekomstige prestaties worden geschat als heel hoog. Misschien kunt u uw product niet gemakkelijk verkopen of moet u verkopen 
tegen een prijs die aanzienlijke gevolgen heeft voor hoeveel u terugkrijgt. 
Voor zover de valuta van het land waarin u dit product koopt, of de valuta van de rekening verschilt van de valuta van het 
product, dient u rekening te houden met het valutarisico. Als u dit product in een andere valuta koopt en verhandelt, is 
het uiteindelijke rendement dat u krijgt afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. In de bovenstaande 
indicator wordt geen rekening gehouden met dit risico. 
Slechte marktomstandigheden zijn zeer waarschijnlijk van invloed op het vermogen van de uitgever om u te betalen. Materiële 
risico's die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator zijn: gebrek aan consensus over de juridische status en 
regulering van digitale activa en risico's die verband houden met opkomende technologieën en protocollen voor digitale activa. 
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Dit product biedt geen enkele bescherming tegen toekomstige marktprestaties, u kunt uw belegging gedeeltelijk of volledig 
verliezen. Als de uitgever niet kan betalen wat u verschuldigd is, kunt u uw belegging gedeeltelijk of volledig verliezen. 
Het product weerspiegeld de prestatie van de Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (zoals gedefinieerd in het prospectus) 
die digitale activa volgt die op verschillende digitale beurzen worden verhandeld en die over het algemeen wordt gekenmerkt als 
een hoog risico. 
De indicator weerspiegeld voornamelijk de stijgingen en dalingen in de waarde van het product. Vanwege de aard van de 
onderliggende activaklasse kan worden verwacht dat het product grote schommelingen kent. Het product biedt geen enkele 
bescherming tegen toekomstige marktprestaties, u kunt uw belegging gedeeltelijk of in zijn geheel verliezen. 
Dit product is een complex product en is alleen bedoelt voor beleggers die de risico's begrijpen en ervaring hebben met het 
beleggen in vergelijkbare producten 
Voor gedetailleerde informatie over de risico's van het product wordt verwezen naar de risicoparagrafen van het basisprospectus 
en eventuele aanvullingen daarop, zoals vermeld in de rubriek "Andere relevante informatie" hieronder. 

Prestatiescenario's Marktontwikkelingen in de toekomst kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario's zijn slechts 
een indicatie van enkele van de mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. Het werkelijke rendement kan 
lager zijn. 
Belegging: 10.000 USD 
scenario’s 1 jaar 

(Aanbevolen periode van bezit) 
Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 0,00 USD 
 Rendementspercentage (niet omgerekend 

in jaarcijfers) 
-100,00% 

Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 476,64 USD 
 Rendementspercentage (niet omgerekend 

in jaarcijfers) 
-95,23% 

Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 3.718,42 USD 
 Rendementspercentage (niet omgerekend 

in jaarcijfers) 
-62,82% 

Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 23.214,08 USD 
 Rendementspercentage (niet omgerekend 

in jaarcijfers) 
132,14% 

. 
De gemiddelde rendementen die worden weergegeven in de tabel hierboven zijn niet geannualiseerd wat betekent dat ze mogelijk 
niet vergelijkbaar kunnen zijn met de gemiddelde rendementen die getoond worden in andere essentiële-informatiedocumenten. 
Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in het komende jaar in verschillende scenario's, als u 10.000 USD 
inlegt. 
De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. De aanbevolen periode van bezit voor dit 
product is minder dan één jaar. De gegevens zijn daarom niet berekend op jaarbasis maar op basis van de aanbevolen periode 
van bezit. Gegevens in dit onderdeel en "4. Wat zijn de kosten?" zijn daarom niet vergelijkbaar met de gegevens van producten 
met een aanbevolen periode van bezit van minstens een jaar. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige 
prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte 
indicatie. Wat u ontvangt hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u 
zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen 
betalen. 
Dit product kan niet eenvoudig worden verkocht. Dat betekent dat het lastig is in te schatten hoeveel u zou terugkrijgen als u 
besluit om het product te verkopen vóór de aanbevolen periode van bezit. Vroeg verkopen is niet of alleen tegen hoge kosten of 
met een groot verlies mogelijk. 
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan 
uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van 
invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

3. Wat gebeurt er als Hashdex AG niet kan uitbetalen? 

In het geval van wanbetaling door de uitgever, kunnen de activa die hij aanhoudt als onderpand worden gerealiseerd om zijn verplichtingen jegens 
beleggers na te komen en de contante opbrengst hiervan zal worden uitbetaald in de volgorde van prioriteit van betalingen die van toepassing zijn op 
het product. Deze opbrengsten zijn mogelijk niet voldoende om aan alle verplichtingen te voldoen en alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de 
effecten te doen. In deze omstandigheden is het mogelijk dat u niet de volledige waarde van uw effecten kunt realiseren en dit ertoe kan leiden dat u uw 
belegging gedeeltelijk of in zijn geheel verliest. Er is geen compensatie- of garantieregeling die dit verlies gedeeltelijk of geheel kan compenseren 

4. Wat zijn de kosten? 
De Verlaging van de Opbrengst (RIY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale 
kosten omvatten eenmalige, vaste en incidentele kosten. 
De bedragen die hier zijn weergegeven zijn de cumulatieve kosten van het product zelf, voor de aanbevolen periode van bezit. Potentiële sancties 
wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 USD inlegt. De getallen zijn schattingen 
en kunnen in de toekomst veranderen. 
Kosten in de loop 
van de tijd 

 

Belegging: 10.000 USD  
scenario’s Indien u verkoopt aan het einde van de aanbevolen periode 

van bezit 
Totale kosten 172.63 USD 
Effect op rendement (RIY) 1,73% 

. 
De verlaging van de opbrengst die weergegeven wordt in de tabel hierboven is niet geannualiseerd, wat betekent dat het mogelijk 
niet vergelijkbaar is met de verlaging van de opbrengst getoond in andere essentiële-informatiedocumenten. 
De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval 
geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging 
zullen hebben. 

Samenstelling van 
kosten 

Onderstaande tabel geeft het volgende weer: 
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- Het effect dat de verschillende soorten kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de 
aanbevolen periode van bezit 

- De betekenis van de verschillende kostencategorieën. 
. 
Onderstaande tabel geeft het effect op het rendement weer. 
Eenmalige kosten Instapkosten 0,12% Het effect van de reeds in de 

prijs opgenomen kosten. 

 Uitstapkosten 0,12% Het effect van de uitstapkosten 
wanneer uw belegging vervalt. 

Lopende kosten Andere lopende kosten 1,49% Het effect van de kosten die wij 
elk jaar aanrekenen voor het 
beheer van uw investeringen. 

. 

5. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? 

Aanbevolen periode van bezit: 1 jaar 
Plotselinge waardeveranderingen kunnen frequent en abrupt zijn, vanwege de zeer volatiele aard van het onderliggende type. De waarde van het 
product moet constant worden gecontroleerd 
U kunt het product op de secundaire markt verkopen op de relevante beurzen waar de producten zijn genoteerd. Zowel de uitgevende instelling als de 
Bevoegde Deelnemer hebben onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om vervroegde aflossing van de effecten aan te vragen, zoals 
gedefinieerd in het basisprospectus. 

6. Hoe kan ik een klacht indienen? 

In het geval van onverwachte problemen bij het begrijpen, verhandelen of hanteren van dit product, neem dan gerust rechtstreeks contact op met 
Hashdex. 
Postadres: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug 
Website: https://www.hashdex.com/en-EU 
E-mail: Europe@hashdex.com 
Hashdex zal uw verzoek in behandeling nemen en u zo spoedig mogelijk van een reactie voorzien. Vermeld de naam van het product, de ISIN en de 
reden van de klacht. Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan uw recht om juridische stappen te ondernemen 
Elke klacht met betrekking tot het gedrag van de persoon die het product adviseert of verkoopt, moet te allen tijde rechtstreeks bij die persoon of entiteit 
worden ingediend. 

7. Andere nuttige informatie 

Dit document kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Bijgewerkte en aanvullende documenten over het product, in het bijzonder het prospectus, de 
definitieve voorwaarden, de supplementen en de financiële overzichten worden gepubliceerd op de website van de Emittent (www.hashdex.com/en-EU) 
in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Wij raden u aan deze documenten te lezen voor meer informatie, met name over de 
structuur van het product en de risico's die verbonden zijn aan een belegging in het product. Dit KID vormt geen aanbeveling om het product te kopen 
of te verkopen en is geen vervanging voor individueel overleg met uw bank of financieel adviseur. Het KID is een precontractueel document dat u de 
belangrijkste informatie over het product verschaft. 
 


