
SPECIFIK RESUMÉ

INTRODUKTION OG ADVARSLER
Værdipapirerne

Værdipapirerne er ombyttede noter udstedt under Hashdex AG's udstedelsesprogram ("Værdipapirerne")
med ISIN-kode CH1184151731.
Udstederen

Udstederen af værdipapirerne er Hashdex AG ("Udstederen") (LEI: 5067006813V7BE5V3H11, schweizisk
registreringsnummer: CHE-197.355.536, telefonnummer +41 4455 10010), et selskab med hjemsted i Zug,
Schweiz.
Den eller de autoriserede tilbudsgivere

Se afsnittet "NØGLEINFORMATION OM TILBUDET"
Kompetent autoritet

Grundprospektet blev godkendt af det svenske finanstilsyn ("SFSA") den 12. august 2022. Finanstilsynet
kan kontaktes på finansinspektionen@fi.se, +46 (0)8 408 980 00. Finanstilsynets godkendelse af
basisprospekt skal ikke forstås som en godkendelse af værdipapirerne.
Advarsler

(a) dette udstedelsesspecifikke resumé skal læses som en introduktion til basisprospektet og de
endelige vilkår for værdipapirerne;

(b) enhver beslutning om at investere i værdipapirerne bør være baseret på investorens overvejelse
af basisprospektet som helhed og sammen med de endelige vilkår for værdipapirerne;

(c) at investor kan miste hele eller en del af den investerede kapital;
(d) hvis et krav vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den

sagsøgende investor i henhold til national ret være nødt til at afholde omkostningerne til
oversættelse af prospektet, før retssagen indledes;

(e) det civilretlige ansvar påhviler kun de personer, der har fremlagt dette emissionsspecifikke
resumé, herunder enhver oversættelse heraf, men kun hvis resuméet er vildledende, ukorrekt
eller inkonsekvent, når det læses sammen med de øvrige dele af basisprospektet og de
relevante endelige vilkår, eller hvis det ikke, når det læses sammen med de øvrige dele af
basisprospektet og sådanne endelige vilkår, giver centrale oplysninger med henblik på at
hjælpe investorerne, når de overvejer, om de skal investere i værdipapirerne;

(f) Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være vanskeligt at forstå.
NØGLEINFORMATIONER OM UDSTEDEREN

Hvem er udstederen af værdipapirerne?
Hjemsted og juridisk form, lovgivning, hvorunder Udsteder opererer, og hjemland

Utsteder av verdipapirene er Hashdex AG. Utstederen ble innlemmet 14. februar 2022 som et aksjeselskap
(Aktiengesellschaft) i Zug, Sveits. Dens LEI er 5067006813V7BE5V3H11.
Udsteders hovedaktiviteter

Udstederen vil fungere som udsteder af børshandlede produkter og andre finansielle produkter knyttet til
forskellige digitale aktiver og indekser for digitale aktiver, herunder men ikke begrænset til Værdipapirerne.
Større aktionærer, herunder om det er direkte eller indirekte ejet eller kontrolleret og af hvem

Udstederen er et 100% ejet datterselskab (100%) af Hashdex Europe Ltd., et privat aktieselskab, der er stiftet
i henhold til lovgivningen i England og Wales. Dens LEI er 54930052VBL0C1JICO88. Hashdex Europe
Ltd. Er et 100% ejet (100%) datterselskab af Hashdex Ltd, et privat aktieselskab, der er organiseret i henhold
til lovgivningen på Cayman Island.
Nøgle direktører

Medlemmerne af Udstederens bestyrelse er: Marcelo Sampaio (Formand), Bruno Ramos de Sousa
(Næstformand), Laurent Kssis (Direktør) og Paul Boskma (Direktør).



Lovpligtige revisorer

Grant Thornton AG, Claridenstrasse 35, 8002 Zurich, Switzerland.
Hvad er de vigtigste finansielle oplysninger vedrørende Udstederen?

Udstederen er et nyligt indarbejdet specialkøretøj uden driftshistorik. Der er således ikke udarbejdet
regnskaber (enten positive eller negative). Pr. 31. august 2022 udgjorde Udsteders aktiekapital CHF 100.000.

Hvad er de vigtigste risici, der er specifikke for Udstederen?
Udsteder er underlagt følgende nøglerisici:

Afhængighed af visse tjenesteudbydere og potentielle interessekonflikter

Udstederen er afhængig af en række tjenesteudbydere for at vedligeholde udstedelserne og sikkerheden.
Disse omfatter, men er ikke begrænset til, administratorerne, depotbanken, autoriserede børser (som
defineret i de generelle vilkår og betingelser), handelsskranker, parter i eventuelle aftaler, der er indgået med
hensyn til eventuelle kryptodenominerede aktiver, der holdes som sikkerhedsstillelse, udlånsskranker, Wallet
Providers (som defineret), Market Makers, autoriserede deltagere og den globale betalingsagent. Hvis der
sker en væsentlig negativ ændring med en eksisterende partner, og et passende alternativ ikke er tilgængeligt
eller umuligt at gennemføre, kan det være umuligt for udstederen at fortsætte med at notere og servicere
værdipapirerne. Hvis denne risiko opstår, kan det have en negativ indvirkning på markedsværdien af de
relevante værdipapirer og på værdipapirindehavernes mulighed for at afhænde deres beholdninger på det
tidspunkt og til de priser, de ellers ville have forventet.

Tjenesteudbydere, herunder, men ikke begrænset til, administratorerne, kan optræde i andre funktioner i
forbindelse med en bestemt serie af værdipapirer, herunder, men ikke begrænset til, rollen som
ETP-beregningsagent og/eller indekssponsor, som er angivet i de relevante endelige vilkår. Følgelig kan en
udbyders rolle give anledning til interessekonflikter, som er til skade for værdipapirindehavernes interesser.

Markedsvolatilitet

Markedsvolatilitet afspejler graden af ustabilitet og den forventede ustabilitet i udviklingen af f.eks.
markedet for strukturerede produkter over tid. Niveauet af markedsvolatilitet er ikke udelukkende en måling
af den faktiske markedsvolatilitet, men bestemmes i høj grad af priserne på afledte instrumenter, som giver
investorerne beskyttelse mod en sådan markedsvolatilitet. Priserne på disse afledte instrumenter bestemmes
af kræfter som f.eks. den faktiske markedsvolatilitet, den forventede markedsvolatilitet, andre økonomiske
og finansielle forhold og handelsspekulationer. Markedsvolatilitet kan resultere i, at udstederen pådrager sig
tab på trods af afdækningsordninger. Udstederen er et nyoprettet special purpose vehicle og er på nuværende
tidspunkt ikke rentabel og er afhængig af kapital fra eksterne investorer. Dette kan i sidste ende forringe
udstederens evne til at opfylde sine forpligtelser.

Udstederen er et Special Purpose Vehicle

Udstederen er ikke et driftsselskab. Udstederen er et nyligt oprettet special purpose vehicle, der udelukkende
har til formål at udstede børshandlede produkter, såsom værdipapirerne. De kontrakter, der kan indgås af
udstederen, og udstederens og parternes betalinger i henhold hertil (revisorer, administratorer, autoriserede
deltagere, betalingsagenter og markedsførere) er struktureret således, at de har kapacitet til at forsyne
udstederen med midler til at betjene forfaldne og betalbare betalinger i forbindelse med værdipapirerne og
ved udstederens eventuelle indløsning af værdipapirerne. Hvis udstederen ikke får succes med udstedelsen af
værdipapirer, kan udstederen ophøre med sine forretningsaktiviteter som udsteder eller i sidste ende blive
insolvent.

Kreditrisiko

Investorerne er udsat for udstederens og depotbankens kreditrisiko. En Investors mulighed for at opnå
betaling i overensstemmelse med de Generelle Vilkår og Betingelser er afhængig af Udstederens evne til at
opfylde disse forpligtelser. Værdipapirerne er ikke, hverken direkte eller indirekte, en forpligtelse for nogen



anden part. Som følge heraf kan Udstederens kreditværdighed uanset sikkerhedsstillelse påvirke
markedsværdien af Værdipapirer, og i tilfælde af misligholdelse, insolvens eller konkurs kan Investorer
muligvis ikke modtage det beløb, som de skylder dem i henhold til de Generelle Vilkår og Betingelser. Ud
over de direkte kreditrisici er investorerne indirekte eksponeret for enhver kreditrisiko, som udstederen er
eksponeret for. Emittenten kan f.eks. lide tab og/eller undlade at opnå levering i henhold til eventuelle
ordninger, der er indgået med hensyn til eventuelle krypto-denominerede aktiver, der opbevares som
sikkerhedsstillelse.

Likviditetsrisiko

Udstederen kan ikke have tilstrækkelige midler til at foretage betalinger på et hvilket som helst tidspunkt,
hvilket betyder, at udstederen kan have problemer med at opfylde finansielle forpligtelser. I tilfælde af
utilstrækkelige likvide midler, især på grund af manglende evne til at likvidere sikkerhedsstillelse med
hensyn til et specifikt produkt, er der en risiko for, at udstederen ikke helt eller delvist vil være i stand til at
opfylde sine betalingsforpligtelser til tiden eller overhovedet.

NØGLEOPLYSNINGER OM VÆRDIPAPIRERNE

Hvad er hovedtræk ved værdipapirerne?
Type og klasse af værdipapirer, der udbydes og sikkerhedsidentifikationsnumre

Type og klasse af værdipapirer, der udbydes og sikkerhedsidentifikationsnumre

Værdipapirerne er certifikater, der er ikke-equity-linked værdipapirer, som sporer udviklingen af kursen på
Nasdaq Crypto Index Europe i USD minus en gebyrkomponent med ISIN-kode CH1184151731.
Værdipapirerne vil være denomineret i USD.

Værdipapirerne cleares gennem SIX SIS AG.

Valuta, pålydende, antal udstedte værdipapirer og værdipapirernes løbetid

Værdipapirernes valuta vil være amerikanske dollars (“USD”) (“Afregningsvalutaen”). Antallet af
værdipapirer, der udstedes, er op til 100.000.000 værdipapirer.

Værdipapirerne kan udstedes som åbne værdipapirer uden en planlagt udløbsdato. Udstederens call-option
og/eller den autoriserede deltagers option kan medføre førtidig indløsning.

Rettigheder knyttet til Værdipapirerne og begrænsninger af rettigheder

Værdipapirerne er ikke kapitalbeskyttede, og det afregningsbeløb, der skal betales ved indløsning, kan være
så lavt som nul. Værdipapirerne er ikke rentebærende. I tilfælde af en fremtidig fork af blockchainen vil
udstederen altid gøre alt, hvad der står i dens magt, idet den handler kommercielt rimeligt og med behørig
hensyntagen til alle gældende juridiske, lovgivningsmæssige, udstedelses- og clearingmæssige
begrænsninger og administrative byrder, for at maksimere værdien for investorerne af værdipapirerne.

Værdien af et værdipapir beregnes pr. 2. maj, 2022. Værdien genberegnes dagligt.

Der er ingen garanti knyttet til værdipapirerne.

Gældende lov: Værdipapirerne er underlagt schweizisk lov.

Værdipapirernes status

Værdipapirerne udgør direkte, ubetingede, uefterstillede og usikrede forpligtelser for Udstederen og skal
altid rangordnes pari passu og uden nogen præference indbyrdes.

Beskrivelse af restriktioner for fri omsættelighed af Værdipapirerne



Værdipapirerne kan frit overdrages, men indehaverne kan være underlagt købs- eller overførselsrestriktioner
vedrørende værdipapirerne, alt efter hvad der er relevant, i henhold til de lokale love, som en indehaver kan
være underlagt. Hver indehaver skal sikre overholdelse af sådanne restriktioner for egen regning og
omkostning.

Hvor vil værdipapirerne blive handlet?
Værdipapirerne er optaget til handel på SIX Swiss Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Euronext Paris og
Euronext Amsterdam. På et senere tidspunkt og underlagt lovmæssige krav kan Udsteder ansøge om, at
Værdipapirerne optages til handel på et reguleret marked eller en hvilken som helst anden markedsplads,
såsom en MTF.

Hvad er de vigtigste risici, der er specifikke for Værdipapirerne?
Værdipapirerne er underlagt følgende nøglerisici:

Risiko for forekomsten af   en ekstraordinær begivenhed
Betingelse 17 i de almindelige vilkår og betingelser fastsætter, at i tilfælde af svig, tyveri, cyberangreb,
ændring af regler og/eller en lignende begivenhed (hver især en ekstraordinær begivenhed) med hensyn til
eller med indvirkning på en underliggende eller underliggende komponent, herunder enhver underliggende
eller underliggende komponent, der tjener som sikkerhed, skal udstederen give meddelelse til investorerne i
overensstemmelse med betingelse 16, og indløsningsbeløbet for sådanne værdipapirer skal reduceres
tilsvarende, potentielt til den mindste pålydende værdi i afviklingsvalutaen (dvs, U.S.$ 0,01, € 0,01, CHF
0,01, £0,01 eller det tilsvarende i andre afviklingsvalutaer) pr. værdipapir. Investorerne bærer derfor risikoen
for, at der indtræffer en ekstraordinær begivenhed og for et delvist eller fuldstændigt tab af deres investering.
Desuden er risikoen for en ekstraordinær hændelse større end for lignende hændelser i forbindelse med
andre aktivklasser og kan i modsætning til andre aktivklasser ikke afbødes. Desuden er det på nuværende
tidspunkt ikke praktisk muligt at forsikre sig mod en ekstraordinær begivenhed.

Prisfastsættelse for krypto

Værdien af værdipapirer påvirkes af prisen på underliggende kryptoaktiver, navnlig underliggende aktiver
eller underliggende komponenter. Det beløb, der skal betales af udstederen ved indløsning af Værdipapirer,
eller, med hensyn til indløsning som fastsat i Betingelse 5.4 (Indløsning af Værdipapirer efter en autoriseret
deltagers valg), det beløb af Kryptoaktivs sikkerhedsstillelse, der kan indløses, afhænger af udviklingen af
disse aktiver, som beregnet i overensstemmelse med de Generelle Vilkår og Betingelser. Værdipapirerne er
overhovedet ikke kapitalbeskyttede, og der er derfor risiko for delvist eller fuldstændigt tab af investeringen.
Markedsværdien af Kryptoaktiverne er ikke relateret til en bestemt virksomhed, regering eller et bestemt
aktiv. Værdiansættelsen af disse aktiver afhænger af fremtidige forventninger til værdien af netværket,
antallet af transaktioner og den generelle brug af Crypto Assets. Det betyder, at en betydelig del af værdien
af Crypto Assets er spekulativ og kan føre til øget volatilitet. Investorer kan opleve betydelige gevinster, tab
og/eller volatilitet afhængigt af værdiansættelsen af Crypto Assets.

Priserne på kryptoaktiver svinger meget og kan f.eks. påvirkes af en af følgende faktorer:

● Globale eller regionale politiske, økonomiske eller finansielle begivenheder - globale eller
regionale politiske, økonomiske og finansielle begivenheder kan have en direkte eller indirekte
virkning på værdiansættelsen af de underliggende aktiver, markedet for og resultaterne af
værdipapirerne og udstederens operationelle evne og finansielle resultater.

● Reguleringsmæssige begivenheder eller erklæringer fra reguleringsmyndigheder - der er
manglende konsensus om reguleringen af kryptoaktiver og usikkerhed om deres juridiske og
skattemæssige status, og reguleringen af kryptoaktiver udvikler sig fortsat på tværs af forskellige
jurisdiktioner verden over. Enhver ændring i reguleringen i en bestemt jurisdiktion kan påvirke
udbuddet og efterspørgslen i den pågældende jurisdiktion og andre jurisdiktioner på grund af det
globale netværk af børser for kryptoaktiver samt sammensatte priser, der anvendes til at beregne
den underliggende værdi af sådanne kryptoaktiver, da datakilderne spænder over flere
jurisdiktioner.



● Investeringshandel, hedging eller andre aktiviteter udført af en lang række markedsdeltagere, som
kan påvirke prisfastsættelsen, udbuddet og efterspørgslen efter kryptoaktiver - markederne for de
underliggende aktiver er lokale, nationale og internationale og omfatter en stadig bredere vifte af
produkter og deltagere. Betydelig handel kan finde sted på ethvert system eller enhver platform
eller i enhver region med efterfølgende konsekvenser for andre systemer, platforme og regioner.
Disse aktiviteter kan udgøre en betydelig del af markedet for en af de underliggende komponenter
eller underliggende komponenter. I betragtning af arten af markedet for underliggende komponenter
kan investorers indløsning af visse værdipapirer eller på anden måde end som fastsat i vilkår 5.4
(Indløsning af værdipapirer efter en autoriseret deltagers valg) eller udstederens salg af de
resterende underliggende komponenter som led i udførelsen af rebalancering og/eller
indløsningsanmodninger desuden påvirke prisfastsættelsen af andre værdipapirer.

● Forks i de underliggende protokoller - Bitcoin og mange andre kryptovalutaer er open
source-projekter. Derfor kan enhver person foreslå forbedringer af netværkets kildekode gennem en
eller flere softwareopgraderinger, som kan ændre de protokoller, der styrer Bitcoin-netværket, og
Bitcoins egenskaber. Når en ændring foreslås, og flertallet af brugere og minearbejdere samtykker
til ændringen, gennemføres ændringen, og netværket forbliver ubrudt. Men hvis mindre end et
flertal af brugere og minearbejdere samtykker til den foreslåede ændring, og ændringen ikke er
kompatibel med softwaren før ændringen, vil konsekvensen være det, der kaldes en "fork" (dvs. en
"opsplitning") af netværket (og blockchainen), hvor den ene del kører den før-modificerede
software og den anden del kører den modificerede software. Virkningen af en sådan gaffel ville
være, at der ville være to versioner af netværket, der kører parallelt, og at der ville blive skabt et nyt
digitalt aktiv, som ikke kan udskiftes med sin forgænger. Desuden kan en fork opstå som følge af en
utilsigtet, uforudset softwarefejl i de forskellige versioner af ellers kompatibel software, som
brugerne kører. F.eks. blev Bitcoin-netværket den 1. august 2017 efter længerevarende debatter
blandt udviklerne om, hvordan man kunne forbedre Bitcoin-netværkets transaktionskapacitet,
forket af en gruppe udviklere og minearbejdere, hvilket resulterede i oprettelsen af en ny
blockchain, som ligger til grund for det nye digitale aktiv "Bitcoin Cash". Bitcoin og Bitcoin Cash
opererer nu på separate, uafhængige blockchains. Litecoin var også resultatet af en fork i den
oprindelige Bitcoin-blokkæde. Betydningsfulde forks annonceres typisk flere måneder i forvejen.
Omstændighederne ved hver form er unikke, og deres relative betydning varierer. Det er muligt, at
en bestemt fork kan resultere i en betydelig forstyrrelse af det underliggende aktiv og potentielt kan
resultere i en markedsforstyrrelsesbegivenhed, hvis prisfastsættelsen bliver problematisk efter
gaflingen. Det er ikke muligt at forudsige præcist, hvilken indvirkning en forventet fork kan få, og
hvor længe en eventuel forstyrrelse kan vare.

● Forstyrrelser i den infrastruktur eller de midler, hvormed kryptoaktiver produceres, distribueres og
lagres, som kan forårsage betydelige prisbevægelser på kort tid - infrastrukturen for kryptoaktiver
kan variere afhængigt af det specifikke aktiv. Nogle aktiver mines, hvorved computere løser
matematiske problemer for at verificere transaktioner og belønnes for denne indsats i form af øget
udbud af aktiver, mens andre aktiver er præ-mined, hvilket resulterer i, at hele udbuddet findes på
den første dag af protokollen. De computere, der udgør denne infrastruktur, er decentraliserede og
tilhører en kombination af enkeltpersoner og store virksomheder. Hvis en betydelig delmængde af
denne pulje vælger at indstille driften, kan prisfastsættelsen, likviditeten og muligheden for at
foretage transaktioner i underliggende komponenter eller underliggende komponenter blive
begrænset. Andre kritiske infrastrukturer, som kan blive negativt påvirket, omfatter lagerløsninger,
børser eller depotbanker for aktiverne. F.eks. kan potentialet for ustabilitet i kryptovalutabørser og
lukning eller midlertidig nedlukning af børser på grund af driftssvigt eller malware påvirke
likviditeten af, efterspørgslen efter og udbuddet af kryptoaktiverne. Desuden fører volatilitet i
prisfastsættelsen af kryptoaktiver til øgede muligheder for spekulation og arbitrage, hvilket igen
bidrager til prisudsving.

● Udførelsesrisiko - det kan være umuligt at udføre handler i alle kryptounderliggende aktiver til den
noterede pris. Eventuelle uoverensstemmelser mellem den noterede pris og udførelsesprisen kan
skyldes tilgængeligheden af aktiver, eventuelle relevante spreads eller gebyrer på børsen eller



uoverensstemmelser i prisfastsættelsen på tværs af børserne. Udstederen vil tage alle rimelige skridt
for at sikre optimal udførelse, men er begrænset af KYC-kravene, depotløsninger og børsernes
tilgængelighed. Udstederen kan derfor ikke garantere, at den pris, til hvilken en handel udføres, er
den bedste tilgængelige pris globalt set.

På grund af deres karakter af spekulative investeringer, kan priserne på kryptoaktiver svinge uanset årsag, og
sådanne udsving er muligvis ikke forudsigelige.

Potentiel nedgang i vedtagelsen af   kryptoaktiver

Som nye aktiver og teknologiske innovationer er Crypto Asset-industrien underlagt en høj grad af
usikkerhed. Indførelsen af kryptoaktiver vil kræve vækst i brugen af dem og i blockchains til forskellige
anvendelser. Vedtagelsen af kryptoaktiver vil også kræve et imødekommende lovgivningsmiljø. Udstederen
vil ikke have nogen strategi i forbindelse med udviklingen af kryptoaktiver og ikke-finansielle applikationer
til blockchains. En manglende udvidelse af brugen af kryptoaktiver og blockchains kan have en negativ
indvirkning på en investering i værdipapirerne.

Desuden er der ingen garanti for, at Crypto Assets vil bevare deres værdi på lang sigt. Værdien af
kryptoaktiver er underlagt risici i forbindelse med deres anvendelse. Selv om der sker en vækst i udbredelsen
af kryptoaktiver på kort eller mellemlang sigt, er der ingen garanti for, at brugen af kryptoaktiver fortsat vil
vokse på lang sigt. En nedgang i brugen af kryptoaktiver kan resultere i øget volatilitet eller et fald i prisen
på kryptoaktiver, hvilket vil have en negativ indvirkning på værdien af værdipapirerne.

NØGLEOPLYSNINGER OM TILBUDDET AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFENTLIGHEDEN
OG OPTAGELSE TIL HANDEL PÅ ET REGULERT MARKED

Under hvilke betingelser og tidsplan kan jeg investere i disse værdipapirer?
Vilkår og betingelser for tilbuddet:

Disse værdipapirer vil blive udbudt til offentligheden i en række EU-lande (i øjeblikket Østrig, Belgien,
Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta,
Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Spanien og Sverige). Udbuddet af disse værdipapirer er løbende
indtil udløbet af basisprospektet (12. august 2023)(udbudsperioden), og yderligere investorer kan til enhver
tid deltage i en given serie. Der kan til enhver tid udstedes yderligere trancher af en serie i henhold til
yderligere endelige vilkår. Disse yderligere udstedelser er dog ikke udvandende og vil blive sikret med et
tilsvarende beløb af digitale aktiver som yderligere beskrevet i prospektet.

Anslåede omkostninger, der pålægges investoren af   Udstederen/tilbuddet

Værdipapirerne indeholder et årligt basisgebyr på 1,49%. Investorer i produktet kan betale yderligere
kurtagegebyrer, provisioner, handelsgebyrer, spreads eller andre gebyrer, når de investerer i disse
Værdipapirer.

Hvem er udbyderen og/eller den person, der anmoder om optagelse til handel?

Udstederen har givet sit samtykke til, at de autoriserede deltagere må anvende basisprospektet i forbindelse
med ethvert ikke-fritaget udbud af disse værdipapirer i de lande, der er anført ovenfor, i løbet af
udbudsperioden af eller til hver af følgende finansielle formidlere (hver især en autoriseret udbyder):

Udstederen er:
Hashdex AG, c/o Prosperous GmbH, Landys + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz (LEI:
5067006813V7BE5V3H11, schweizisk firmanummer: CHE-197.355.536), et schweizisk baseret
aktieselskab, jurisdiktion i Schweiz.



De autoriserede tilbudsgivere er:
DRW Europe B.V., Gustav Mahlerlaan 1212, Unit 3.30, 1081LA Amsterdam, Nederlandene. Selskabets
juridiske form er 54M6 og er underlagt hollandsk lovgivning.

Goldenberg Hehmeyer LLP, 77 Cornhill, 6th Floor, London EC3V 3QQ, Det Forenede Kongerige.
Virksomhedens juridiske form er H0PO og er underlagt lovene i Det Forenede Kongerige..

Makor Securities London Limited, 30 Panton Street, London, SW1Y 4AJ, Det Forenede Kongerige.
Virksomhedens juridiske form er H0PO og er underlagt lovene i Det Forenede Kongerige..
Flow Traders B.V. Jacob Bontiusplaats 9, 1018LL Amsterdam, Nederlandene. Selskabets juridiske form er
54M6 og er underlagthollandsk lovgivning.

Jane Street Financial Limited, Floor 30, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3BY, Det Forenede Kongerige.
Virksomhedens juridiske form er H0PO og er underlagt lovene i Det Forenede Kongerige..

og enhver autoriseret deltager, der udtrykkeligt er nævnt som en autoriseret tilbudsgiver på udstederens
websted: https://www.hashdex.com/en-EU.

En investor, der har til hensigt at erhverve eller erhverve værdipapirer fra en autoriseret udbyder, vil gøre
dette, og tilbud og salg af værdipapirer til en sådan investor fra en autoriseret udbyder vil ske i
overensstemmelse med eventuelle vilkår og andre ordninger, der er indgået mellem den pågældende
autoriserede udbyder og en sådan investor, herunder med hensyn til pris, tildelinger og afregningsordninger.

Disse værdipapirer indeholder et årligt grundgebyr på 1,49% samt et tegnings-/indløsningsgebyr til
autoriserede deltagere. Investorer i produktet kan betale yderligere mæglergebyrer, provisioner,
handelsgebyrer, spreads eller andre gebyrer, når de investerer i disse produkter.

Hvorfor udarbejdes dette prospekt?
Begrundelse for tilbuddet

Dette basisprospekt udarbejdes med henblik på at udbyde disse værdipapirer til offentligheden i en række
EU-medlemsstater (i øjeblikket Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland,
Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Spanien og Sverige). Hele
værdien af provenuet fra udstedelsen af disse værdipapirer vil blive anvendt til at erhverve et tilsvarende
beløb af de underliggende aktiver, der er relevante for den pågældende serie.

Ingen garantiaftale på et fast engagement

Udbuddet af Værdipapirerne er ikke underlagt en garantiaftale på et fast forpligtelsesgrundlag.

Væsentlige konflikter relateret til udstedelsen/tilbuddet

Udstederen eller tilknyttede virksomheder kan deltage i transaktioner relateret til Værdipapirerne, enten for
egen regning eller for en kundes regning. Udstederen eller tilknyttede virksomheder kan være involveret i
udviklingen af produkter, som kan tjene værdipapirernes underliggende.


