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Avaintietoasiakirja 
 
Tarkoitus 
 
Tässä asiakirjassa annetaan keskeiset tiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointimateriaalia. Tiedot ovat lakisääteisiä, jotta voit ymmärtää 
tämän tuotteen luonteen, riskit, kustannukset, mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta voit vertailla sitä muihin tuotteisiin. 
 

Tuote 
 

Tuotteen nimi Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Tuotteen tunniste (ISIN) CH1184151731 

Valmistaja ja liikkeeseenlaskija Hashdex AG, www.hashdex.com/en-EU, Tel: +41 4455 10010 

Toimivaltainen viranomainen Avaintietoasiakirja ei liity toimivaltaista viranomaista 

Avaintietoasiakirja 
valmistuspäivämäärä 

Nämä tiedot ovat tarkkoja 2.9.2022 00:07 Frankfurtin paikallista aikaa 

 
Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja jota voi olla vaikea ymmärtää. 
 

Mikä tämä tuote on? 
 

Tuotteen 
tyyppi: 

Tuote on strukturoitu sijoitus, joka on pörssinoteerattu tuote, johon sovelletaan Sveitsin lainsäädäntöä ja jolla käydään kauppaa Six Swiss Exchange 
-pörssissä ensisijaisena markkinapaikkana, mutta se voidaan listata myös muissa pörsseissä ja monenkeskisissä kaupankäynti järjestelmissä. 

Tuotteen 
tavoitteet: 

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan altistumista Nasdaq Crypto Index Europe -indeksin (kohde-etuus(t)) kehitykselle. CF Benchmarksin 
hintatietoja (USD) käytetään viiteomaisuuden hinnan laskemiseen. Arvopaperit lasketaan liikkeeseen suoraan vain valtuutetuille osallistujille (jotka 
ovat yleensä säänneltyjä rahoituslaitoksia) vastineeksi kohde-etuus(e)en toimittamisesta, joiden on oltava vastapainettuja tai peräisin 
kryptovaluuttapörsseistä digitaalisissa omaisuuserätransaktioissa, joiden AML-riskipistemääräraportti on hyväksyttävä liikkeeseenlaskijan 
analyysin mukaan. Kaikki arvopapereihin liittyvä omaisuus on turvattu panttaamalla se sijoittajien hyväksi toimivalle vakuusasiamiehelle. 
Yksityissijoittajien odotetaan ostavan ja myyvän arvopapereita jälkimarkkinoilla tavanomaisissa pörsseissä. Voit myös pyytää tuotteen lunastamista 
liikkeeseenlaskijalta käteistä vastaan liikkeeseenlaskuohjelman vuosipäivänä. 
Sijoittajien odotetaan ostavan ja myyvän arvopapereita jälkimarkkinoilla niissä pörsseissä tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joissa 
arvopaperit on noteerattu pörssin aukioloaikana. 

 Tuotteen valuutta USD Julkaisupäivämäärä 2. toukokuuta 2022 

 Kohde-etuus Nasdaq Crypto Index Europe 
(Bloomberg: NCIES Index) 

Eräpäivä (Maturity) Avoin loppu 

 Taustalla olevan tyyppi Digitaalinen omaisuus Sijoituspalkkio 1.49% 

 
Tarkoitettu 
vähittäissijo
ittaja 

Tämä tuote on monimutkainen tuote, ja se on tarkoitettu vain valistuneille yksityissijoittajille, jotka (i) kestävät pääoman menetyksen, eivät pyri 
säilyttämään pääomaa eivätkä etsi pääomatakuuta; (ii) joilla on erityistietämystä ja kokemusta sijoittamisesta vastaaviin tuotteisiin (monimutkaisiin 
arvopapereihin) ja rahoitusmarkkinoilla; (iii) jotka etsivät tuotetta, joka tarjoaa altistumisen kohde-etuutena olevalle omaisuuserälle, ja joiden 
sijoitushorisontti vastaa jäljempänä mainittua suositeltua pitoaikaa; (iv) jotka ovat tietoisia siitä, että tuotteen arvo voi muuttua merkittävästi kohde-
etuutena olevan omaisuuserän volatiliteetin vuoksi, ja joilla on näin ollen riittävästi aikaa sijoituksen aktiiviseen seurantaan ja hallinnointiin; ja (v) 
jotka ovat halukkaita hyväksymään riskin tason, joka vastaa tämän tuotteen riskin yhteenvetomittaria. Tämä näkemys ei ole arvio tuotteen 
soveltuvuudesta yksittäiselle sijoittajalle. 
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Mitkä ovat riskit ja mitä tuottoa sijoittaja voi saada? 
 
Riskin-indikaattori  

Riski-indikaattorin oletuksena on, että säilytät tuotetta suositellun vähintään vuoden pitoajan. Todellinen riski voi vaihdella huomattavasti, jos lunastat 
tuotteen varhaisessa vaiheessa, ja saatat saada takaisin vähemmän. Et ehkä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut myymään tuotteesi hintaan, 
joka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon saat takaisin. 
 
Riski-indikaattoriyhteenveto ilmaisee tuotteen riskitason muihin tuotteisiin verrattuna.  Se ilmaisee, kuinka todennäköisesti sijoittaja voi menettää sijoittamaansa 
rahaa markkinoiden liikkeiden vuoksi tai koska liikkeeseenlaskija ei pysty maksamaan sijoittajalle. 
 
Olemme luokitelleet tämän tuotteen 7:ään 7:stä, mikä edustaa korkeinta riskiluokkaa. Tämän luokituksen mukaan tuotteen voimassaoloaikana tapahtuvista 
markkinaliikkeistä johtuvat mahdolliset tappiot ovat erittäin suuret. Et välttämättä pysty myymään tuotetta helposti tai joudut myymään tuotteesi hintaan, joka 
vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon saat takaisin. 
 
Siltä osin kuin sen maan valuutta, jossa ostat tämän tuotteen, tai tilin valuutta eroaa tuotteen valuutasta, ota huomioon valuuttariski. Jos ostat tämän 
tuotteen eri valuutassa ja käyt kauppaa sillä, lopullinen saamasi tuotto riippuu näiden kahden valuutan välisestä valuuttakurssista. Tätä riskiä ei ole 
huomioitu edellä esitetyssä indikaattorissa. 
 
Huonot markkinaolosuhteet vaikuttavat hyvin todennäköisesti liikkeeseenlaskijan kykyyn maksaa sinulle. Olennaisia riskejä, joita ei ole sisällytetty yhteenvetoriski-
indikaattoriin, ovat: digitaalisten varojen oikeudellisesta asemasta ja sääntelystä ei ole päästy yksimielisyyteen, ja kehittymässä oleviin teknologioihin ja digitaalisten 
varojen protokolliin liittyvät riskit. 
  
Tämä tuote ei sisällä suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan. Jos liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan 
sinulle velkojaan, voit menettää osan tai koko sijoituksestasi. 
 
Tuote peilaa Nasdaq Crypto Index Europe -indeksin (määritelty esitteessä) kehitystä, joka seuraa eri digitaalisissa pörsseissä kaupankäynnin kohteena olevia 
digitaalisia varoja ja jota yleisesti luonnehditaan korkean riskin omaavaksi. 
 
Indikaattori heijastaa pääasiassa tuotteen arvon nousuja ja laskuja. Tuotteessa voidaan odottaa olevan suuria vaihteluita kohde-etuusluokan luonteen vuoksi. Tuote 
ei sisällä mitään suojaa tulevaa markkinakehitystä vastaan, joten voit menettää sijoituksesi osittain tai kokonaan. 
 
Tämä tuote on monimutkainen tuote, ja se on tarkoitettu vain sijoittajille, jotka ymmärtävät siihen liittyvät riskit ja joilla on kokemusta vastaaviin tuotteisiin 
sijoittamisesta. 
 
Yksityiskohtaiset tiedot tuotteeseen liittyvistä riskeistä löytyvät perusesitteen ja sen mahdollisten täydennysten riskiosioista, jotka on eritelty jäljempänä kohdassa 
"Muut olennaiset tiedot". 

Tuottonäkymät  

Tulevaisuuden markkinatulosta ei voida ennustaa tarkasti. Esitetyt näkymät ovat 
vain indikaattoreita joistakin mahdollisista tuloksista, jotka perustuvat 
viimeaikaiseen kehitykseen. Todelliset tuotot voivat olla alhaisemmat. 

Perustuu 10 000 USD:n sijoitukseen 1 Year 

 
Stressinäkymä  

Mitä sijoittaja voi saada takaisin USD 0,00 

Keskimääräinen tuotto vuosittain -100,00% 

 
Epäsuotuisa näkymä 
 

Mitä sijoittaja voi saada takaisin USD 391,61 

Keskimääräinen tuotto vuosittain -96,08% 

 
Kohtuullinen näkymä 
 

Mitä sijoittaja voi saada takaisin USD 3.552,41 

Keskimääräinen tuotto vuosittain -64,48% 

 
Suotuisa näkymä 
 

Mitä sijoittaja voi saada takaisin USD 24.634,29 

Keskimääräinen tuotto vuosittain 146,34% 
 

Taulukosta näet rahamäärän, jonka voisit saada takaisin 
prosentteina yhden vuoden aikana olettaen, että sijoitat 10 000 
dollaria. Näytetyt skenaariot havainnollistavat, miten sijoituksesi 
voisi kehittyä. Keskimääräisiä tuottoja ei ole annualisoitu, mikä 
tarkoittaa, että ne ovat vertailukelpoisia muissa 
avaintietoasiakirjoissa esitettyjen keskimääräisten tuottojen 
kanssa. 
 
Esitetyt skenaariot ovat arvio tulevasta tuotosta, joka perustuu 
aiempaan näyttöön siitä, miten tämän sijoituksen arvo on 
vaihdellut, eivätkä ne ole tarkka indikaattori. Se, mitä saat, 
vaihtelee sen mukaan, miten markkinat kehittyvät ja kuinka kauan 
pidät sijoitusta hallussasi. Stressinäkymä osoittaa, mitä voit saada 
takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa, eikä siinä oteta 
huomioon tilannetta, jossa emme pysty maksamaan sinulle. 
 
Näytetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteesta aiheutuvat 
kustannukset, mutta eivät sisällä kustannuksia, joita sinun on 
mahdollisesti maksettava neuvonantajallesi tai jakelijallesi. 
Luvuissa ei ole otettu huomioon henkilökohtaista 
verotustilannettasi, joka voi myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon 
saat takaisin. 
 
Suurin mahdollinen tappio olisi, että menettäisit koko sijoituksesi.  

   

Pienempi Riski Korkea Riski 

1 2 3 4 5 6 7
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Mitä tapahtuu, jos Hashdex on maksukyvytön? 
Jos liikkeeseenlaskija laiminlyö maksunsa, sen vakuudeksi asettamat varat voidaan realisoida sen sijoittajille asettamien velvoitteiden täyttämiseksi, ja tästä saatavat 
käteistuotot maksetaan tuotteeseen sovellettavassa maksunsaantijärjestyksessä. Nämä tuotot eivät välttämättä riitä kaikkien velvoitteiden täyttämiseen ja kaikkien 
arvopapereihin liittyvien maksujen suorittamiseen. Näissä olosuhteissa et ehkä pysty realisoimaan arvopaperisi täyttä arvoa, ja tämä voi johtaa siihen, että menetät 
sijoituksesi osittain tai kokonaan. Käytössä ei ole korvaus- tai takuujärjestelmää, joka voisi korvata tämän tappion kokonaan tai osittain. 
 

Mitkä kuluja sijoittajalle aiheutuu? 
Tuottojen vähentymisellä (Reduction in Yield, RIY) osoittaa, miten maksamasi kokonaiskustannukset vaikuttavat sijoituksesta mahdollisesti saatavaan tuottoon. 
Kokonaiskustannukset sisältävät kertaluonteiset, jatkuvat ja satunnaiset kustannukset. Tässä esitetyt määrät ovat itse tuotteen kumulatiivisia kustannuksia suositellun 
pitoajanjakson aikana. Ne sisältävät mahdolliset ennenaikaisen irtautumisen sakot, ja niissä oletetaan, että sijoitat 10 000 USD. Luvut ovat arvioita, ja ne voivat muuttua 
tulevaisuudessa. Yhteisö, joka jakaa sinulle tätä tuotetta tai neuvoo sinua tästä tuotteesta, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, kyseinen henkilö antaa sinulle 
tietoa näistä kustannuksista ja näyttää, miten kaikki kustannukset vaikuttavat sijoitukseesi ajan mittaan. 
 
Taulukko 1: Kustannukset ajan myötä 
 

Alkusijoitus 10 000 USD Jos myyt osuutesi vaihdossa vuoden 1 jälkeen. 

Kokonaiskulut USD 149.00 

Tuoton vähentyminen (RIY) vuodessa 1.79% 

 
Taulukko 2: kustannusten koostumus  
 

Kertaluonteiset kulut  Pääsykulut  0.30%* Niiden kustannusten vaikutus, jotka maksat sijoitessasi vaihtoon  

Poistumiskustannukset 0.30%* Sijoituksestasi luopumisen kustannusten vaikutus vaihtoon  

Toistuvat kulut  Portfolion käännöskustannukset  0.00% Tuotteen kohde-etuutena olevien sijoitusten osto- ja myyntikustannusten 
vaikutus.  

Muut juoksevat kulut  1.49% Niiden kustannusten vaikutus, joita otamme vuosittain investointisi hallinnasta  

* Yksityissijoittajat, jotka ostavat tuotteen jälkimarkkinoilta, tekevät kaupat suoraan osallistuvan välittäjän kanssa tai pörssin välityksellä, minkä vuoksi niistä voi aiheutua 
lisäkustannuksia. Nämä kustannukset ovat julkisesti saatavilla niissä pörsseissä, joissa tuote on listattu, tai niitä voi tiedustella verkkomeklareilta.  
Sijoituspalkkio on 1,49% prosenttia lanseerauksen yhteydessä, kuten ohjelmaesitteessä mainitaan. 
 
Huomaa, että pankki, välittäjä tai neuvonantaja, joka myy sinulle tämän tuotteen tai neuvoo sinua siinä, voi veloittaa sinulta muita kuluja. Jos näin on, heidän 
velvollisuutensa on antaa sinulle tietoa näistä kuluista ja osoittaa, miten kaikki kulut vaikuttavat sijoitukseesi ajan mittaan. 
 

Miten pitkäksi aikaa sijoitus olisi tehtävä, ja saako sijoittaja rahansa pois ennen sijoituksen 
erääntymisaikaa? 
Suositeltava sijoitusaika: yksi vuosi 
 
Sijoittajien kannattaa jatkuvasti seurata tuotteen arvoa, sillä tuotteen arvo voi muuttua yhtäkkiä, usein ja yllättäen. 
 
Voit myydä tuotteen jälkimarkkinoilla niissä pörsseissä, joissa tuotteet on listattu. Sekä liikkeeseenlaskijalla että valtuutetulla osallistujalla on mahdollisuus pyytää 
arvopapereiden ennenaikaista lunastusta tietyissä olosuhteissa, jotka määritellään ohjelmaesitteessä. 
 

Kuinka sijoittaja voi valittaa? 
Jos tämän tuotteen ymmärtämiseen, kauppaan tai käsittelyyn liittyy odottamattomia ongelmia, ota rohkeasti yhteyttä suoraan Hashdex. 
 
Postiosoite:  c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Sveitsi. 
Verkkosivusto:  www.hashdex.com/en-EU 
Sähköposti:  switzerland@hashdex.com 
 
Hashdex käsittelee pyyntösi ja antaa sinulle vastauksen mahdollisimman pian. Ilmoita tuotteen nimi, ISIN-tunnus ja valituksen syy. Valituksen tekeminen ei rajoita 
oikeutta ryhtyä oikeustoimiin.  
 
Kaikki valitukset, jotka koskevat tuotetta neuvovan tai myyvän henkilön toimintaa, on aina tehtävä suoraan kyseiselle henkilölle tai yhteisölle. 
Muut olennaiset tiedot 
Tätä asiakirjaa voidaan päivittää ajoittain. Tuotetta koskevat päivitetyt ja täydentävät asiakirjat, erityisesti esite, lopulliset ehdot, täydennykset ja tilinpäätökset, 
julkaistaan liikkeeseenlaskijan verkkosivuilla (www.hashdex.com/en-EU) asiaa koskevien säännösten mukaisesti. On suositeltavaa, että tutustut näihin asiakirjoihin 
saadaksesi lisätietoja erityisesti tuotteen rakenteesta ja tuotteeseen sijoittamiseen liittyvistä riskeistä. Tämä Avaintietoasiakirja  ei ole suositus tuotteen ostamiseksi tai 
myymiseksi, eikä se korvaa yksilöllistä neuvonpitoa pankin tai rahoitusneuvojan kanssa. Tämä Avaintietoasiakirja  on sopimusta edeltävä asiakirja, jossa annetaan 
tärkeimmät tiedot tuotteesta. 


