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Centralt informationsdokument      
 
Formål 
 
Dette informationsdokument giver dig vigtige oplysninger om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er 
lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, de potentielle gevinster og tab ved dette produkt og for at hjælpe dig 
med at sammenligne det med andre produkter. 
 

Produkt 
 

Produktnavn Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Produktidentifikator (ISIN) CH1184151731 

Producent & Udsteder Hashdex AG, www.hashdex.com/en-EU, Tel: +41 4455 10010 

Kompetent myndighed:      Der er ingen kompetent myndighed i forbindelse med nøgleinformationsdokumentet. 

Informationsdokument      
Produktionsdato 

Disse oplysninger er nøjagtige pr. 2. september 2022, 00:07 Frankfurt lokal tid 

 
Du er ved at købe et produkt, der ikke er simpelt og kan være svært at forstå. 
 

Hvilken type produkt er det?      
 

Type Produktet er en struktureret investering i form af et børshandlet produkt, der er underlagt schweizisk lovgivning og handles på Six Swiss Exchange 
som den primære markedsplads, men det kan være noteret på andre børser og MTF'er. 
 

Mål Dette produkt er designet til at give eksponering mod udviklingen i Nasdaq Crypto Index Europe (det/de underliggende aktiv(er)). Prisdata (i USD) 
fra CF Benchmarks anvendes til at beregne prisen på referenceaktivet. Værdipapirerne udstedes kun direkte til autoriserede deltagere (som 
generelt er regulerede finansielle institutioner) til gengæld for levering af det/de underliggende aktiv(er), som skal være nyligt præget(e) eller 
hidrøre fra kryptovalutabørser i transaktioner med digitale aktiver med en AML-risikorapportering, der er acceptabel ifølge udstederens analyse. 
Alle aktiver i forbindelse med værdipapirerne er sikret ved pant i en sikkerhedsstillende agent, der handler til fordel for investorerne. Det forventes, 
at private investorer køber og sælger værdipapirer på sekundære markeder på normale børser. Du kan også anmode om en indløsning af 
produktet fra udstederen mod kontant betaling på årsdagen for udstedelsesprogrammet. 
Investorerne forventes at købe og sælge værdipapirerne på de sekundære markeder på de børser eller MHF'er, hvor værdipapirerne er noteret i 
den relevante børs åbningstid.  
 

 Produktvaluta      USD Udstedelsesdato 2. maj 2022 

 Underliggende aktiv      Nasdaq Crypto Index Europe 
(Bloomberg: NCIES Index) 

Udløbsdato 
(udløbsdato) 

Åbent afsluttet 

 Type af underliggende Digitalt aktiv Investeringsgebyr 1.49% 

 
Forventet 
Detailinvestor           

 
Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til velinformerede detailinvestorer, som (i) kan bære tab af kapital, ikke søger at bevare 
kapital og ikke søger en kapitalgaranti, (ii) har specifik viden om og erfaring med investering i lignende produkter (komplekse værdipapirer) og på 
de finansielle markeder; (iii) søger et produkt, der tilbyder eksponering mod det underliggende aktiv og har en investeringshorisont i 
overensstemmelse med den anbefalede holdeperiode, der er anført nedenfor; (iv) er klar over, at produktets værdi kan ændre sig betydeligt på 
grund af det volatile underliggende aktiv og derfor har tilstrækkelig tid til aktivt at overvåge og forvalte investeringen, og (v) er villige til at acceptere 
et risikoniveau, der er i overensstemmelse med den sammenfattende risikoindikator for dette produkt. Dette synspunkt er ikke en vurdering af 
produktets egnethed for en individuel investor. 
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Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?      
 
Risikoindikator  

Risikoindikatoren forudsætter, at du beholder produktet i den anbefalede opbevaringsperiode på mindst et år. Den faktiske risiko kan variere 
betydeligt, hvis du indløser pengene på et tidligt tidspunkt, og du kan få mindre tilbage. Det er måske ikke let at sælge dit produkt, eller du kan 
være nødt til at sælge til en pris, der har en betydelig indvirkning på, hvor meget du får tilbage.      
 
Den sammenfattende risikoindikator er en vejledning om risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Den viser, hvor sandsynligt det er, 
at produktet vil tabe penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.  
 
Vi har klassificeret dette produkt som 7 ud af 7, hvilket svarer til den højeste risikoklasse. Denne klassificering vurderer de potentielle tab som følge af 
markedsbevægelser i produktets løbetid som meget høje. Du kan muligvis ikke let sælge dit produkt, eller du kan være nødt til at sælge til en pris, der har stor 
indflydelse på, hvor meget du får tilbage. 
 
I det omfang valutaen i det land, hvor du køber dette produkt, eller kontovalutaen afviger fra produktets valuta, skal du være opmærksom på 
valutarisikoen. Hvis du køber og handler dette produkt i en anden valuta, afhænger det endelige afkast, du får, af valutakursen mellem de to valutaer. 
Denne risiko er ikke taget i betragtning i den ovenfor viste indikator. 
 
Dårlige markedsforhold vil med stor sandsynlighed påvirke udstederens evne til at betale dig. Væsentlige risici, der ikke er medtaget i den sammenfattende 
risikoindikator, er: manglende konsensus om den juridiske status og regulering af digitale aktiver og risici i forbindelse med spirende teknologier og protokoller for 
digitale aktiver. 
  
Dette produkt omfatter ikke nogen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste en del af eller hele din investering. Hvis udstederen ikke er i stand 
til at betale dig, hvad du skylder, kan du miste dele af eller hele din investering. 
 
Produktet afspejler resultatet af Nasdaq Crypto Index Europe (som defineret i prospektet), som følger digitale aktiver, der handles på forskellige digitale børser, og 
som generelt karakteriseres som værende forbundet med høj risiko. 
 
Indikatoren afspejler primært op- og nedture i produktets værdi. Produktet kan forventes at have store udsving på grund af karakteren af den underliggende 
aktivklasse. Produktet omfatter ingen beskyttelse mod fremtidige markedsresultater, så du kan miste noget af eller hele din investering. 
 
Dette produkt er et komplekst produkt og er kun beregnet til investorer, der forstår de involverede risici og har erfaring med at investere i lignende produkter. 
 
For detaljerede oplysninger om de risici, der er forbundet med produktet, henvises til risikoafsnittene i basisprospektet og eventuelle tillæg hertil som angivet i 
afsnittet "Andre relevante oplysninger" nedenfor. 

Resultatscenarier 

Markedsudviklingen i fremtiden kan ikke forudsiges nøjagtigt. De viste scenarier er 
kun en indikation af nogle af de mulige udfald baseret på de seneste afkast. 
Nuværende afkast kan være lavere. 

Investering 10.000 USD 1 år      

Stressscenarie 
Hvad du kan få tilbage USD 0,00 

Gennemsnitligt afkast hvert år      -100,00% 

Ugunstigt scenarie 
Hvad du kan få tilbage USD 391,61 

Gennemsnitligt afkast hvert år           -96,08% 

Moderat scenarie 
Hvad du kan få tilbage USD 3.552,41 

Gennemsnitligt afkast hvert år -64,48% 

Gunstig scenarie 

Hvad du kan få tilbage USD 24.634,29 

Gennemsnitligt afkast hvert år 146,34% 
 

Tabellen viser, hvor mange penge du kan få tilbage i procent i 
løbet af et år, hvis du investerer 10.000 USD. De viste scenarier 
illustrerer, hvordan din investering kan udvikle sig. De 
gennemsnitlige afkast er ikke annualiseret, hvilket betyder, at 
de kan sammenlignes med de gennemsnitlige afkast, der er 
vist i andre dokumenter med nøgleoplysninger. 
 
De præsenterede scenarier er et skøn over den fremtidige 
ydelse baseret på beviser fra fortiden for, hvordan værdien af 
denne investering har varieret, og er ikke en nøjagtig indikator. 
Hvad du får, vil variere afhængigt af, hvordan markedet klarer 
sig, og hvor længe du beholder investeringen. Stressscenariet 
viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold, 
og tager ikke højde for en situation, hvor vi ikke kan betale dig. 
 
De viste tal omfatter alle omkostninger til selve produktet, 
men ikke de omkostninger, som du eventuelt skal betale til din 
rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din 
personlige skattemæssige situation, som også kan påvirke, 
hvor meget du får tilbage. 
 
Dit maksimale tab ville være, at du vil miste hele din 
investering. 

   

Lavere Risiko Høj Risiko 

1 2 3 4 5 6 7
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Hvad sker der, hvis Hashdex ikke er i stand til at udbetale? 
Hvis udstederen misligholder sine forpligtelser, kan de aktiver, som den har som sikkerhed, realiseres for at opfylde sine forpligtelser over for investorerne, og 
kontantprovenuet herfra vil blive udbetalt i den prioriterede rækkefølge af betalinger, der gælder for produktet. Dette provenu er muligvis ikke tilstrækkeligt til at 
opfylde alle forpligtelser og foretage alle betalinger, der skal foretages i forbindelse med værdipapirerne. Under disse omstændigheder kan det være, at du ikke kan 
realisere den fulde værdi af dine værdipapirer, og dette kan medføre, at du mister en del af eller hele din investering. Der findes ingen kompensations- eller 
garantiordning, som kan kompensere for alle eller en del af dette tab. 
 
Hvilke omkostninger er der?      
Reduktionen i afkast      (RIY) viser, hvordan de samlede omkostninger, du betaler, påvirker det afkast, du kan få af investeringen. De samlede omkostninger 
omfatter engangsudgifter, løbende udgifter og ekstraudgifter. De beløb, der vises her, er de kumulative omkostninger ved selve produktet i den anbefalede 
holdeperiode. De omfatter potentielle bøder for tidlig exit og forudsætter, at du investerer 10.000 USD. Tallene er skøn og kan ændre sig i fremtiden. Den enhed, der 
distribuerer dette produkt til dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger hos dig. I så fald vil denne person give dig oplysninger om disse 
omkostninger og vise dig den indvirkning, som alle omkostninger vil have på din investering over tid. 
 
Tabel 1: Omkostninger over tid      

Oprindelig investering USD 10.000 Hvis du sælger din beholdning på børs efter år 1 

Samlede omkostninger  USD 149.00 

Reduktionen i afkast      (RIY) pr. år  1.79% 

 
Tabel 2: Omkostningernes sammensætning      

Engangsomkostninger  

Posteringsomkostninger      0.30%* Virkningen af de omkostninger, du betaler, når du indtaster din investering..      

Udgangsomkostninger      0.30%* Virkningen af omkostningerne ved at forlade din investering, når den forfalder.      

Tilbagevendende 
omkostninger  

Porteføljeoversættelsesomkostninger  0.00% 
Effekten af omkostningerne ved, at vi køber og sælger underliggende investeringer 
for produktet. 
      

Andre løbende omkostninger  1.49% Virkningen af de omkostninger, vi tager hvert år for at styre dine investeringer.      
* Detailinvestorer,     , der køber produktet på det sekundære marked, indgår handler direkte med en deltagende mægler eller via en børs, og derfor kan der være 
ekstra omkostninger. Disse omkostninger er offentligt tilgængelige på de børser, hvor produktet er noteret, eller kan rekvireres fra online-mæglere.  
Investeringsgebyret er fastsat til 1,49% ved lanceringen, som angivet i basisprospektet. 
 
Bemærk venligst, at den bank, mægler eller rådgiver, der sælger dig eller rådgiver dig om dette produkt, kan opkræve andre omkostninger hos dig. I så fald er de 
ansvarlige for at give dig oplysninger om disse omkostninger og for at vise dig den indvirkning, som alle omkostninger vil have på din investering over tid. 
 

Hvor længe skal jeg holde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?     ? 
Anbefalet investeringsperiode:     : 1 år      
 
Pludselige ændringer i værdien kan være hyppige og pludselige på grund af den underliggende types meget volatile karakter. Produktets værdi bør overvåges 
konstant. 
 
Du har mulighed for at sælge produktet på det sekundære marked på de relevante børser, hvor produkterne er noteret. Både udstederen og den autoriserede deltager 
har mulighed for at anmode om førtidig indløsning af værdipapirerne under visse omstændigheder, som defineret i basisprospektet. 
 

Hvordan kan jeg klage? 
I tilfælde af uventede problemer i forbindelse med forståelse, handel eller håndtering af dette produkt, er du velkommen til at kontakte Hashdex direkte. 
 
Postadresse:  c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Schweiz 
Hjemmeside:  www.hashdex.com/en-EU 
E-mail:   switzerland@hashdex.com 
 
Hashdex vil behandle din anmodning og give dig et svar så hurtigt som muligt. Angiv venligst produktets navn, ISIN-nummer og årsagen til klagen. Indsendelse af en 
klage berører ikke din ret til at anlægge retslige skridt.  
 
Enhver klage vedrørende adfærd fra den person, der rådgiver om eller sælger produktet, skal til enhver tid indgives direkte til den pågældende person eller enhed. 

Anden relevant information 
Dette dokument kan blive opdateret fra tid til anden. Opdaterede og yderligere dokumenter om produktet, navnlig prospektet, de endelige vilkår, tillæg og regnskaber 
offentliggøres på udstederens websted (www.hashdex.com/en-EU) i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser. Det anbefales, at du læser disse 
dokumenter for at få flere oplysninger, især om produktets struktur og de risici, der er forbundet med at investere i produktet. Dette dokument udgør ikke en anbefaling 
om at købe eller sælge produktet og er ikke en erstatning for individuel rådgivning med din bank eller finansielle rådgiver. Dette dokumentet er et førkontraktuelt 
dokument, som giver dig de vigtigste oplysninger om produktet. 


