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Dokument zawierający kluczowe informacje  
 

Cel 
 

Niniejszy dokument informacyjny zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego.. Nie jest to materiał marketingowy. 

Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc Państwu zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty tego produktu oraz 

pomóc Państwu w porównaniu go z innymi produktami. 

 

Produkt 
 

Nazwa produktu Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Identyfikator produktu 

(ISIN) 

CH1184151731 

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

Właściwe władze Nie ma właściwego organu w związku z dokumentem zawierającym kluczowe informacje 

Data produkcji KID Te informacje są aktualne na dzień 2 września 2022 r. 00:07 czasu lokalnego we Frankfurcie 

 

Masz zamiar kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia. 
 

Czym jest ten produkt? 
 

Typ Produkt jest inwestycją strukturyzowaną w formie produktu giełdowego podlegającego prawu szwajcarskiemu i będącego w obrocie na Six Swiss 

Exchange jako rynku podstawowym, ale może być notowany na dodatkowych giełdach i MTF-ach. 

 

Cele Ten produkt jest przeznaczony do zapewnienia ekspozycji na wyniki Nasdaq Crypto Index Europe (aktywa bazowe). Dane cenowe (w USD) z CF 

Benchmarks są wykorzystywane do obliczenia ceny aktywa referencyjnego. Papiery wartościowe są emitowane wyłącznie bezpośrednio do 

upoważnionych uczestników (którzy są na ogół regulowanymi instytucjami finansowymi) w zamian za dostawę aktywów bazowych, które muszą 

być nowo wybite lub pozyskiwane z giełd kryptowalut w transakcjach dotyczących aktywów cyfrowych z raportem AML r isk score akceptowalnym 

według analizy Emitenta. Wszystkie aktywa związane z papierami wartościowymi są zabezpieczone w drodze zastawu na rzecz agenta zabezpieczeń 

działającego na rzecz inwestorów. Od inwestorów detalicznych oczekuje się nabywania i sprzedawania papierów wartościowych na rynkach 

wtórnych na zwykłych giełdach papierów wartościowych. Można również zażądać od emitenta wykupu produktu za gotówkę w rocznicę programu 

emisji. 

Oczekuje się, że inwestorzy będą kupować i sprzedawać papiery wartościowe na rynkach wtórnych na giełdach papierów wartościowych lub MTF-

ach, na których papiery wartościowe są notowane, w godzinach otwarcia odpowiednich giełd. 

 Waluta produktu USD Data emisji 2 maja 2022 

 Instrumentbazowy Nasdaq Crypto Index Europe 

(Bloomberg: NCIES Index) 

Data zapadalności 

(zapadalność) 

Otwarty 

 Rodzaj instrumentu 

bazowego 

Zasób cyfrowy Opłata inwestycyjna 1.49% 

 

Docelowy 

inwestor 

detaliczny 

Niniejszy produkt jest produktem złożonym i jest przeznaczony wyłącznie dla świadomych inwestorów detalicznych, którzy (i) są  w stanie ponieść 

stratę kapitału, nie dążą do zachowania kapitału i nie szukają gwarancji kapitału; (ii) posiadają określoną wiedzę i doświadczenie w inwestowaniu 

w podobne produkty (złożone papiery wartościowe) oraz na rynkach finansowych; (iii) poszukują produktu oferującego ekspozycję  na aktywa 

bazowe i mają horyzont inwestycyjny zgodny z zalecanym okresem posiadania podanym poniżej; (iv) są świadome, że wartość produktu może ulec 

znacznej zmianie ze względu na zmienność aktywów bazowych i w związku z tym mają wystarczająco dużo czasu na aktywne monitorowanie i 

zarządzanie inwestycją oraz (v) są skłonne zaakceptować poziom ryzyka zgodny z sumarycznym wskaźnikiem ryzyka dla tego produktu. Opinia ta 

nie stanowi oceny przydatności produktu dla indywidualnego inwestora. 

 

 

 



 

2 
 

Jakie są ryzyka i co można uzyskać w zamian? 
Wskaźnik ryzyka 

Wskaźnik ryzyka zakłada zachowanie produktu przez 1 rok. Faktyczne ryzyko może wahać się znacząco w przypadku spieniężenia na wczesnym etapie, 

co wiąże się z potencjalnie niższymi zwrotami. Możesz nie być w stanie łatwo sprzedać swojego produktu lub możesz być zmuszony do sprzedaży po cenie, 

która znacząco wpływa na wysokość zwrotu. 

 

Sumaryczny wskaźnik ryzyka ma na celu wykazać poziom ryzyka danego produktu w porównaniu do innych produktów. Wykazuje jak prawdopodobne jest że produkt 

straci na wartości ze względu na ruchy na rynkach, lub ze względu na to że nie będziemy w stanie wypłacić powierzonych środków. 

 

Sklasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. W tej klasyfikacji potencjalne straty wynikające z ruchów na rynku w okresie 

obowiązywania produktu ocenia się jako bardzo wysokie. Możesz nie być w stanie łatwo sprzedać swojego produktu lub możesz być zmuszony do sprzedaży po 

cenie, która znacząco wpływa na to, ile otrzymasz z powrotem. 

 

W zakresie, w jakim waluta kraju, w którym kupujesz ten produkt, lub waluta rachunku różni się od waluty produktu, należy mieć świadomość ryzyka 

walutowego. Jeśli kupujesz i handlujesz tym produktem w innej walucie, ostateczny zwrot, jaki otrzymasz, zależy od kursu wymiany między tymi dwoma 

walutami. To ryzyko nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej. 

 

Złe warunki rynkowe mogą z dużym prawdopodobieństwem wpłynąć na zdolność Emitenta do wypłacenia Państwu środków. Istotne ryzyka nieuwzględnione we 

wskaźniku ryzyka sumarycznego to: brak konsensusu w sprawie statusu prawnego i regulacji aktywów cyfrowych oraz ryzyka związane z powstającymi technologiami 

i protokołami aktywów cyfrowych. 

  

Produkt ten nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc mogą Państwo stracić część lub całość swojej inwestycji. Jeśli Emitent nie 

będzie w stanie wypłacić należnych kwot, mogą Państwo stracić część lub całość swojej inwestycji. 

 

Produkt odzwierciedla wyniki Nasdaq Crypto Index Europe (zgodnie z definicją w prospekcie), który śledzi aktywa cyfrowe będące przedmiotem obrotu na różnych 

giełdach cyfrowych i jest ogólnie charakteryzowany jako obarczony wysokim ryzykiem. 

 

Wskaźnik odzwierciedla głównie wzloty i spadki wartości produktu. Można oczekiwać, że produkt będzie miał duże wahania ze względu na charakter klasy aktywów 

bazowych. Produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc użytkownik może stracić część lub całość swojej inwestycji. 

 

Ten produkt jest produktem złożonym i jest przeznaczony wyłącznie dla inwestorów, którzy rozumieją związane z nim ryzyko i mają doświadczenie w inwestowaniu 

w podobne produkty. 

 

Szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z produktem znajdują się w sekcjach dotyczących ryzyka w prospekcie podstawowym i wszelkich suplementach 

do niego, określonych w części "Inne istotne informacje" poniżej. 

Scenariusze dotyczące wyników 

Nie można dokładnie przewidzieć rozwoju rynku w przyszłości. Przedstawione scenariusze są 

jedynie wskazówką niektórych możliwych wyników opartych na ostatnich zwrotach. Obecne 

zwroty mogą być niższe. 

 

W oparciu o inwestycję 10 000 USD 1 Year 

Scenariusz warunków skrajnych 

Co można odzyskać po kosztach USD 0,00 

Średni roczny zwrot -100,00% 

Scenariusz niekorzystny 

Co można odzyskać po kosztach USD 391,61 

Średni roczny zwrot -96,08% 

Scenariusz umiarkowany 

Co można odzyskać po kosztach USD 3.552,41 

Średni roczny zwrot -64,48% 

Scenariusz korzystny 

Co można odzyskać po kosztach USD 24.634,29 

Średni roczny zwrot 146,34% 
 

Tabela pokazuje pieniądze, które mógłbyś odzyskać jako 

procent w ciągu jednego roku przy założeniu, że zainwestujesz 

10 000 USD. Przedstawione scenariusze ilustrują, jak może 

wyglądać Twoja inwestycja. Średnie zyski nie są podawane w 

ujęciu rocznym, co oznacza, że są porównywalne ze średnimi 

zyskami przedstawionymi w innych dokumentach 

zawierających kluczowe informacje. 

 

Przedstawione scenariusze są szacunkową oceną przyszłych 

wyników opartą na dowodach z przeszłości dotyczących zmian 

wartości tej inwestycji i nie są dokładnym wskaźnikiem. To, co 

otrzymasz, będzie się różnić w zależności od tego, jak radzi 

sobie rynek i jak długo utrzymasz inwestycję. Scenariusz 

stresowy pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych 

warunkach rynkowych i nie uwzględnia sytuacji, w której nie 

możemy Ci zapłacić. 

 

Wyświetlane liczby obejmują wszystkie koszty związane z 

samym produktem, ale nie obejmują żadnych kosztów, które 

mogą Państwo musieć zapłacić swojemu doradcy lub 

dystrybutorowi. Liczby te nie uwzględniają Twojej osobistej 

sytuacji podatkowej, która również może wpłynąć na to, ile 

otrzymasz w zamian. 

 

Twoja maksymalna strata polegałaby na tym, że stracisz całą 

swoją inwestycję.  

   

Mniejsze Ryzyko Vysoké Riziko 

1 2 3 4 5 6 7
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Co się stanie, jeśli Hashdex nie będzie w stanie dokonać wypłaty? 
W przypadku niewywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań, aktywa, które posiada on jako zabezpieczenie, mogą zostać zrealizowane w celu wypełnienia zobowiązań 

wobec inwestorów, a wpływy pieniężne z tego tytułu zostaną wypłacone w kolejności pierwszeństwa płatności obowiązującej dla danego produktu. Wpływy te mogą nie 

być wystarczające do wypełnienia wszystkich zobowiązań i dokonania wszystkich płatności należnych z tytułu papierów wartościowych. W takich okolicznościach mogą 

Państwo nie być w stanie zrealizować pełnej wartości swoich papierów wartościowych, co może spowodować utratę części lub całości inwestycji. Nie istnieje żaden 

system rekompensat lub gwarancji, który mógłby zrekompensować całość lub część tej straty. 

 

Jakie są koszty? 
Zmniejszenie Rentowności (RIY) pokazuje, jak całkowite koszty, które ponosisz, wpływają na zwrot, który możesz uzyskać z inwestycji. Koszty całkowite obejmują koszty 

jednorazowe, bieżące i przypadkowe. Przedstawione tu kwoty to skumulowane koszty samego produktu przez zalecany okres posiadania. Obejmują one potencjalne 

kary za wcześniejsze wyjście i zakładają, że inwestujesz 10 000 USD. Dane te są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości. Podmiot dystrybuujący ten produkt lub 

doradzający Ci w sprawie tego produktu może obciążyć Cię innymi kosztami. Jeśli tak, osoba ta dostarczy Ci informacji o tych kosztach i pokaże Ci wpływ, jaki wszystkie 

koszty będą miały na Twoją inwestycję w czasie. 

 

Tabela 1: Koszty w czasie 

Inwestycja początkowa 10 000 USD Jeśli sprzedasz swoje aktywa na giełdzie po roku 1 

koszty całkowity USD 149.00 

Wpływ na zwrot (RIY) rocznie  1.79% 

 

Tabela 2: Skład Kosztów 

koszty jednorazowe  

Koszty wejścia  0.30%* Wpływ kosztów, które ponosisz przy wprowadzaniu inwestycji na giełdę  

Koszty wyjścia 0.30%* Wpływ kosztów wyjścia z inwestycji na giełdę  

Koszty powtarzające 

się 

Koszty transakcji portfelowych 0.00% Wpływ kosztów zakupu i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktu  

Inne bieżące koszty  1.49% Wpływ kosztów, które co roku ponosimy za zarządzanie Twoimi inwestycjami  

* Inwestorzy indywidualni, którzy kupują produkt na rynku wtórnym, zawierają transakcje bezpośrednio z brokerem uczestniczącym w programie lub za 

pośrednictwem giełdy, a w związku z tym obowiązywać mogą dodatkowe koszty. Koszty transakcji są publicznie dostępne na giełdach, na których produkt 

jest notowany, można je też uzyskać od brokerów internetowych.  

 

Opłata inwestycyjna jest ustalona na poziomie 1,49% w momencie uruchomienia, zgodnie z prospektem podstawowym. 

 

Należy pamiętać, że bank, broker lub doradca sprzedający Państwu lub doradzający w sprawie tego produktu może obciążyć Państwa innymi kosztami. W takim 

przypadku są oni odpowiedzialni za dostarczenie informacji o tych kosztach oraz przedstawienie wpływu wszystkich kosztów na inwestycję w czasie. 

 

Jak długo powinienem utrzymywać i czy mogę spieniężyć wcześniej? 
Zalecany okres utrzymywania : 1 rok 

 

Nagłe zmiany wartości mogą być częste i gwałtowne, ze względu na dużą zmienność typu bazowego. Należy stale monitorować wartość produktu. 

 

Masz możliwość sprzedaży produktu na rynku wtórnym na odpowiednich giełdach, na których notowane są produkty. Zarówno emitent, jak i Autoryzowany Uczestnik 

mają możliwość żądania wcześniejszego wykupu papierów wartościowych w określonych okolicznościach, określonych w prospekcie podstawowym. 

 

Jak mogę złożyć skargę? 
W przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych problemów ze zrozumieniem, obrotem lub obsługą tego produktu, prosimy o bezpośredni  kontakt z firmą Hashdex. 

 

Adres pocztowy:  c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Szwajcaria 

Strona internetowa:  www.hashdex.com/en-EU 

Email:   switzerland@hashdex.com 

 

Firma Hashdex zajmie się Twoją prośbą i udzieli Ci odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o podanie nazwy produktu, numeru ISIN oraz powodu reklamacji. 

Złożenie skargi nie narusza Państwa prawa do podjęcia działań prawnych.  

 

Wszelkie skargi dotyczące postępowania osoby doradzającej lub sprzedającej produkt muszą być zawsze składane bezpośrednio do tej osoby lub podmiotu. 

Inne istotne informacje 
Niniejszy dokument może być okresowo aktualizowany. Zaktualizowane i dodatkowe dokumenty dotyczące produktu, w szczególności prospekt, ostateczne warunki, 

suplementy i sprawozdania finansowe są publikowane na stronie internetowej Emitenta (www.hashdex.com/en-EU) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Zaleca 

się zapoznanie z tymi dokumentami w celu uzyskania dodatkowych informacji, w szczególności na temat struktury produktu oraz ryzyka związanego z inwestowaniem 

w produkt. Niniejszy KID nie stanowi rekomendacji zakupu lub sprzedaży produktu i nie zastępuje indywidualnej konsultacji z bankiem lub doradcą finansowym. KID 

jest dokumentem przedkontraktowym, który zawiera główne informacje o produkcie. 


