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Hlavní informační dokument 
 

Účel 
 

Tento informační dokument poskytuje hlavní informace o investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Tyto informace jsou ze zákona 

povinné a mají vám pomoci porozumět povaze, riziku, nákladům a potenciálním ziskům či ztrátám z tohoto produktu, a usnadnit vám jeho 

porovnání s jinými produkty. 

 

Produkt 
 

Název produktu Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Identifikátor produktu (ISIN) CH1184151731 

Výrobce a emitent Hashdex AG, www.hashdex.com/en-EU, Tel: +41 4455 10010 

Příslušný orgán V souvislosti se sdělením klíčových informací neexistuje žádný příslušný orgán. 

Poslední aktualizace hlavního 

informačního dokumentu 

Tyto informace jsou přesné k 2. září 2022, 00:07 frankfurtského místního času 

 

Chystáte se koupit produkt, který není jednoduchý a může být obtížné mu porozumět. 
 

O jaký typ produktu se jedná? 
 

Typ Produkt je strukturovanou investicí ve formě burzovně obchodovaného produktu, který se řídí švýcarským právem a obchoduje se na Six Swiss 

Exchange jako primárním trhu, ale může být kotován na dalších burzách a MTF. 

 

Cíle 

 

Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval expozici vůči výkonnosti Nasdaq Crypto Index Europe (podkladové aktivum(a)). Údaje o ceně (v USD) 

z CF Benchmarks se používají k výpočtu ceny referenčního aktiva. Cenné papíry jsou vydávány pouze přímo oprávněným účastníkům (kterými jsou 

obecně regulované finanční instituce) výměnou za dodání podkladových aktiv, která musí být nově vyražena nebo získána z kryptoměnových burz 

v transakcích s digitálními aktivy se zprávou o skóre rizika AML přijatelnou jako podle analýzy Emitenta. Veškerá aktiva související s cennými papíry 

jsou zajištěna zástavním právem k zajištění ve prospěch investorů. Očekává se, že drobní investoři budou nakupovat a prodávat  cenné papíry na 

sekundárních trzích na běžných burzách. V den výročí emisního programu můžete také požádat emitenta o odkup produktu za hotovost. 

Očekává se, že investoři budou nakupovat a prodávat cenné papíry na sekundárních trzích na burzách cenných papírů nebo MTF, kde jsou cenné 

papíry kótovány během příslušné otevírací doby burzy. 

 

 Měna produktu USD Datum vydání 2. května 2022 

 Podkladové aktivum Nasdaq Crypto Index Europe 

(Bloomberg: NCIES Index) 

Datum splatnosti 

(maturity) 

Otevřený konec 

 Typ podkladu Digitální aktivum Investiční poplatek 1.49% 

 

Zamýšlený 

retailový 

investor 

 

Tento produkt je komplexním produktem a je určen pouze pro informované drobné investory, kteří (i) mohou nést ztrátu kapitálu , neusilují o 

zachování kapitálu a kteří nehledají kapitálovou záruku; (ii) mít specifické znalosti a zkušenosti s investováním do podobných produktů 

(komplexních cenných papírů) a na finančních trzích; (iii) hledat produkt nabízející expozici k podkladovému aktivu a mít investiční horizont v 

souladu s doporučenou dobou držení uvedenou níže; (iv) jsou si vědomi toho, že hodnota produktu se může výrazně změnit v důsledku volatilního 

podkladového aktiva, a v důsledku toho mají dostatek času na aktivní sledování a řízení investice a (v) jsou ochotni přijmout  míru rizika, která je v 

souladu se souhrnným ukazatelem rizika pro tento produkt. Tento pohled nepředstavuje posouzení vhodnosti produktu pro individuálního 

investora. 
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Jaká jsou rizika a co mohu získat? 
Indikátor rizika 

Indikátor rizika předpokládá, že si produkt ponecháte po doporučenou dobu držení alespoň jeden rok. Skutečné riziko se může výrazně lišit, pokud 

inkasujete v rané fázi a můžete získat zpět méně. Možná nebudete schopni prodat svůj produkt snadno nebo možná budete muset prodat za cenu, která 

významně ovlivňuje, kolik dostanete zpět. 

 

Souhrnný indikátor rizika je vodítko k úrovni rizika tohoto produktu v porovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze kvůli 

pohybům na trzích nebo kvůli tomu, že vás emitent nebude schopen vyplatit. 

 

Tento produkt jsme klasifikovali jako 7 ze 7, což představuje nejvyšší třídu rizika. Tato klasifikace hodnotí potenciální ztráty z pohybů trhu během doby platnosti 

produktu jako velmi vysoké. Možná nebudete schopni prodat svůj produkt snadno nebo budete muset prodávat za cenu, která výrazně ovlivňuje, kolik dostanete zpět. 

 

Pokud se měna země, ve které tento produkt zakoupíte, nebo měna účtu liší od měny produktu, mějte na paměti měnové riziko. Pokud tento produkt 

zakoupíte a obchodujete v jiné měně, konečný výnos, který získáte, závisí na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše 

uvedeném indikátor zohledněno. 

 

Špatné tržní podmínky velmi pravděpodobně ovlivní schopnost Emitenta vám zaplatit. Významná rizika, která nejsou zahrnuta v souhrnném indikátoru rizik, jsou: 

nedostatečný konsensus ohledně právního stavu a regulace digitálních aktiv a rizika spojená s rodícími se technologiemi a protokoly digitálních aktiv. 

  

Tento produkt neobsahuje žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo celou svou investici. Pokud vám Emitent není schopen 

splatit, co vám dluží, můžete přijít o část nebo celou svou investici. 

 

Produkt odráží výkonnost indexu Nasdaq Crypto Index Europe (jak je definován v prospektu), který sleduje digitální aktiva obchodovaná na různých digitálních burzách 

a je obecně charakterizován jako vysoce rizikový. 

 

Ukazatel odráží především vzestupy a poklesy hodnoty produktu. U produktu lze očekávat velké výkyvy v důsledku povahy třídy podkladových aktiv. Produkt nezahrnuje 

žádnou ochranu před budoucí výkonností trhu, takže byste mohli ztratit část nebo všechny své investice. 

 

Tento produkt je komplexní produkt a je určen pouze pro investory, kteří chápou související rizika a mají zkušenosti s investováním do podobných produktů. 

 

Podrobné informace o rizicích souvisejících s produktem naleznete v oddílech o rizicích základního prospektu a všech jeho dodatcích, jak je uvedeno v části „Další 

relevantní informace“ níže. 

Výkonnostní scénáře 

Budoucí výkonnost trhu nelze přesně předvídat. Uvedené scénáře pouze naznačují některé z 

možných výsledků na základě aktuálního vývoje. Skutečné výnosy mohou být nižší. 

Na základě USD 10,000 Investment 1  rok 

Stresový scénář 
Co můžete získat zpět USD 0,00 

Průměrná roční návratnost -100,00% 

Nepříznivý scénář 
Co můžete získat zpět USD 391,61 

Průměrná roční návratnost -96,08% 

Umírněný scénář 
Co můžete získat zpět USD 3.552,41 

Průměrná roční návratnost -64,48% 

Příznivý scénář 
Co můžete získat zpět USD 24.634,29 

Průměrná roční návratnost 146,34% 
 

Tabulka ukazuje procento peněz, které byste mohli 

získat zpět za jeden rok za předpokladu, že investujete 

10 000 USD. Zobrazené scénáře ilustrují, jak by vaše 

investice mohla fungovat. Průměrné výnosy nejsou 

anualizovány, což znamená, že jsou srovnatelné s 

průměrnými výnosy uvedenými v jiných hlavní 

informační dokument 

 

Prezentované scénáře jsou odhadem budoucí 

výkonnosti na základě důkazů z minulosti o tom, jak se 

hodnota této investice měnila, a nejsou přesným 

ukazatelem. To, co získáte, se bude lišit v závislosti na 

tom, jak si trh vede a jak dlouho si investici ponecháte. 

Stresový scénář ukazuje, co můžete získat zpět za 

extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, 

kdy vám nemůžeme zaplatit. 

 

Zobrazené údaje zahrnují všechny náklady na samotný 

produkt, ale nezahrnují žádné náklady, které budete 

muset zaplatit svému poradci nebo distributorovi. Čísla 

nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může 

také ovlivnit, kolik dostanete na oplátku. 

 

Vaše maximální ztráta by byla, že přijdete o všechny své 

investice.  

 

   

nižší riziko Vysoké Riziko 

1 2 3 4 5 6 7
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Co se stane, když společnost Hashdex není schopna uskutečnit výplatu? 
V případě selhání ze strany Emitenta mohou být aktiva, která drží jako kolaterál, realizována za účelem splnění svých závazků  vůči investorům a hotovostní výnosy z 

toho budou vyplaceny v pořadí podle priority plateb platné pro produkt. Tyto výnosy nemusí stačit ke splnění všech závazků a provedení všech plateb splatných v 

souvislosti s cennými papíry. Za těchto okolností možná nebudete schopni realizovat plnou hodnotu svých cenných papírů, což může vést k tomu, že ztratíte část nebo 

celou svou investici. Neexistuje žádný systém náhrad nebo záruk, který by mohl kompenzovat všechny nebo některé z těchto ztrát. 

 

jaké jsou náklady?  
Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jak celkové náklady, které platíte, ovlivňují návratnost, kterou byste z investice mohli získat. Celkové náklady zahrnují jednorázové, průběžné 

a vedlejší náklady. Zde uvedené částky představují kumulativní náklady na samotný produkt za doporučenou dobu držení. Zahrnují potenciální sankce za předčasný 

odchod a předpokládají, že investujete 10 000 USD. Údaje jsou odhady a mohou se v budoucnu změnit. Subjekt, který vám tento produkt distribuuje nebo vám o tomto 

produktu poskytuje poradenství, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, tato osoba vám poskytne informace o těchto nákladech a ukáže vám, jaký dopad budou 

mít všechny náklady na vaši investici v průběhu času. 

 

 

Tabulka 1: Náklady v čase 

Počáteční investice 10 000 USD Pokud prodáte svůj podíl na burze po roce 1 

celkové náklady  USD 149.00 

Dopad na návratnost (RIY) za rok  1.79% 

 

Tabulka 2: Skladba nákladů  

jednorázové 

náklady  

Vstupní náklady  0.30%* Vliv nákladů, které platíte při zadávání investice na směnu  

Výstupní náklady 0.30%* Vliv nákladů na ukončení vaší investice na směnu  

Opakující se 

náklady  

Náklady na překlad portfolia  0.00% Dopad nákladů na nákup a prodej podkladových investic pro produkt  

Další průběžné náklady  1.49% Dopad nákladů, které každý rok vynakládáme na správu vašich investic  

* Drobní investoři, kteří nakupují produkt na sekundárním trhu, uzavírají obchody přímo se zúčastněným brokerem nebo prostřednictvím burzy, a proto mohou být 

účtovány dodatečné náklady. Tyto náklady jsou veřejně dostupné na burzách, na kterých je produkt kótován, nebo si je lze vyžádat u online brokerů. 

Investiční poplatek je při spuštění stanoven na 1,49 %, jak je uvedeno v základním prospektu. 

 

Vezměte prosím na vědomí, že banka, makléř nebo poradce, který vám prodává nebo radí o tomto produktu, vám může účtovat další náklady. Pokud ano, jsou 

odpovědné za to, že vám budou poskytovat informace o těchto nákladech a ukázat vám, jaký dopad budou mít všechny náklady na vaši investici v průběhu času. 

 

Jak dlouho bych měl/a investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? 
Doporučená doba držení: jeden rok 

 

Náhlé změny hodnoty mohou být časté a náhlé v důsledku vysoce volatilní povahy podkladového typu. Hodnota produktu by měla být neustále sledována. 

 

Produkt jste schopni prodat na sekundárním trhu na příslušných burzách, kde jsou produkty kótovány. Emitent i Autorizovaný účastník mají za určitých okolností, jak 

je definováno v základním prospektu, možnost požádat o předčasné splacení cenných papírů. 

 

Jakým způsobem mohu podat stížnost?  
V případě jakýchkoli neočekávaných problémů s porozuměním, obchodováním nebo manipulací s tímto produktem, neváhejte kontaktovat přímo Hashdex. 

 

Poštovní adresa:  c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Švýcarsko 

Webové stránky:  www.hashdex.com/en-EU 

E-mail:   switzerland@hashdex.com 

 

Hashdex zpracuje váš požadavek a poskytne vám odpověď co nejdříve. Uveďte prosím název produktu, ISIN a důvod reklamace. Odesláním stížnosti není dotčeno vaše 

právo podniknout právní kroky. 

 

Jakákoli stížnost týkající se chování osoby, která radí nebo prodává produkt, musí být vždy předložena přímo této osobě nebo subjektu. 

 

Jiné relevantní informace 
Tento dokument může být čas od času aktualizován. Aktualizované a doplňující dokumenty k produktu, zejména prospekt, konečné podmínky, dodatky a finanční 

výkazy, jsou v souladu s příslušnými právními předpisy zveřejněny na webových stránkách emitenta (www.hashdex.com/en-EU). Doporučujeme, abyste si tyto 

dokumenty přečetli, abyste získali více informací, zejména o struktuře produktu a rizicích spojených s investováním do produktu. Toto hlavní informační dokument 

nepředstavuje doporučení ke koupi nebo prodeji produktu a nenahrazuje individuální konzultaci s vaší bankou nebo finančním poradcem. Toto hlavní informační 

dokument  je předsmluvní dokument, který vám poskytuje hlavní informace o produktu. 


