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Faktablad 
 

Syfte 
 

I det här dokumentet får du viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt 

lag för att hjälpa dig att förstå denna produkts art, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med 

andra produkter. 

 

Produkt 
 

Produktnamn Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Produktidentifierare (ISIN) CH1184151731 

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

Kompetent auktoritet Det finns ingen behörig myndighet i samband med nyckelinformationsdokumentet. 

KID Produktionsdatum Denna information är korrekt från och med den 2 september 2022, 00:07 lokal tid i Frankfurt 

 

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå. 
 

Vad innebär produkten? 
 

Typ Produkten är en strukturerad investering i form av en börshandlad produkt som regleras av schweizisk lag och som handlas på Six Swiss Exchange 

som den primära marknadsplatsen, men den kan vara noterad på ytterligare börser och MTF-plattformar. 

 

Mål 

 

Denna produkt är utformad för att ge exponering mot utvecklingen av Nasdaq Crypto Index Europe (den eller de underliggande tillgångarna). 

Prisuppgifter (i USD) från CF Benchmarks används för att beräkna priset på referenstillgången. Värdepappren emitteras endast direkt till 

auktoriserade deltagare (som i allmänhet är reglerade finansinstitut) i utbyte mot leverans av den/de underliggande tillgången/tillgångarna som 

måste vara nyss präglade eller komma från kryptovalutabörser i digitala tillgångstransaktioner med en AML-riskrapport som är godtagbar enligt 

emittentens analys. Alla tillgångar som är relaterade till värdepapperen är säkrade genom en pantsättning till en säkerhetsagent som agerar till 

förmån för investerarna. Privatinvesterare förväntas köpa och sälja värdepapper på andrahandsmarknaden på normala börser. Du kan också 

begära inlösen av produkten från emittenten mot kontant betalning på årsdagen av emissionsprogrammet. 

Investerare förväntas köpa och sälja värdepapper på sekundärmarknaderna på de börser eller MTF-plattformar där värdepapperen är noterade 

under de relevanta börsernas öppettider. 

 

 Produktens valuta USD Utgivningsdatum 2 maj 2022 

 Underliggande tillgång Nasdaq Crypto Index Europe 

(Bloomberg: NCIES Index) 

Förfallodatum (löptid) Öppen avslutad 

 Typ av underliggande Digital Asset Investeringsavgift 1.49% 

 

Avsedd icke-

professionell 

investerare 

 

Denna produkt är en komplex produkt och är endast avsedd för välinformerade icke-professionella investerare som (i) kan bära kapitalförluster, 

som inte försöker bevara kapitalet och som inte är ute efter en kapitalgaranti, (ii) har specifik kunskap om och erfarenhet av att investera i liknande 

produkter (komplexa värdepapper) och på de finansiella marknaderna; (iii) söker en produkt som erbjuder exponering mot den underliggande 

tillgången och har en investeringshorisont i linje med den rekommenderade innehavstiden som anges nedan, (iv) är medvetna om att produktens 

värde kan förändras avsevärt på grund av den volatila underliggande tillgången och har därför tillräckligt med tid för att aktivt övervaka och förvalta 

investeringen, och (v) är villiga att acceptera en risknivå som överensstämmer med den sammanfattande riskindikatorn för denna produkt. Denna 

åsikt utgör inte en bedömning av produktens lämplighet för en enskild investerare. 
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Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?? 
Riskindikator  

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten under den rekommenderade innehavstiden på minst ett år. Den faktiska risken kan variera avsevärt 

om du tar ut pengar i ett tidigt skede och du kan få tillbaka mindre. Det kan hända att du inte kan sälja din produkt så lätt eller att du måste sälja till ett 

pris som avsevärt påverkar hur mycket du får tillbaka. 

 

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten 

kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna eller för att vi inte kan betala dig.  

 

Vi har klassificerat den här produkten som 7 av 7, vilket motsvarar den högsta riskklassen. I denna klassificering bedöms de potentiella förlusterna till följd av 

marknadsrörelser under produktens löptid som mycket höga. Det kan hända att du inte lätt kan sälja din produkt eller att du måste sälja till ett pris som avsevärt 

påverkar hur mycket du får tillbaka. 

 

I den mån valutan i det land där du köper denna produkt, eller kontovalutan skiljer sig från produktvalutan, ska du vara medveten om valutarisk. Om 

du köper och handlar denna produkt i en annan valuta beror den slutliga avkastningen du får på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas 

inte i den indikator som visas ovan. 

 

Dåliga marknadsförhållanden kommer med stor sannolikhet att påverka emittentens förmåga att betala dig. Väsentliga risker som inte ingår i den sammanfattande 

riskindikatorn är: bristande konsensus om den rättsliga statusen och regleringen av digitala tillgångar och risker som är förknippade med framväxande teknik och 

protokoll för digitala tillgångar. 

  

Denna produkt omfattar inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering. Om emittenten inte kan betala dig vad 

som är skyldigt kan du förlora delar av eller hela din investering. 

 

Produkten speglar resultatet av Nasdaq Crypto Index Europe (enligt definitionen i prospektet) som följer digitala tillgångar som handlas på olika digitala börser och 

som i allmänhet karakteriseras som högriskobjekt. 

 

Indikatorn speglar främst upp- och nedgångar i produktens värde. Produkten kan förväntas ha stora fluktuationer på grund av den underliggande tillgångsklassens 

karaktär. Produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsutveckling, så du kan förlora en del av eller hela din investering. 

 

Denna produkt är en komplex produkt och är endast avsedd för investerare som förstår riskerna och har erfarenhet av att investera i liknande produkter. 

 

För detaljerad information om riskerna med produkten hänvisas till riskavsnitten i grundprospektet och eventuella tillägg till detta enligt vad som anges i avsnittet 

"Annan relevant information" nedan. 

Prestationsscenarier 

 
Marknadsutvecklingen i framtiden kan inte förutsägas exakt. De scenarier som visas är endast en indikation på några av de möjliga utfallen baserade 

på den senaste tidens avkastning. Den faktiska avkastningen kan vara lägre. 

Baserat på en investering på 10 000 USD 1 Year 

Stressscenario 

Vad du kan få tillbaka USD 0,00 

Genomsnittlig avkastning per år -100,00% 

Negativt scenario 

Vad du kan få tillbaka USD 391,61 

Genomsnittlig avkastning per år -96,08% 

Neutraltscenario 

Vad du kan få tillbaka USD 3.552,41 

Genomsnittlig avkastning per år -64,48% 

Positivtscenario 

Vad du kan få tillbaka USD 24.634,29 

Genomsnittlig avkastning per år 146,34% 
 

Tabellen visar hur mycket pengar du kan få tillbaka i procent under ett 

år om du investerar 10 000 USD. De scenarier som visas illustrerar hur 

din investering kan utvecklas. Den genomsnittliga avkastningen är inte 

årsvis beräknad, vilket innebär att den är jämförbar med den 

genomsnittliga avkastning som visas i andra viktiga 

informationsdokument. 

 

De scenarier som presenteras är en uppskattning av framtida resultat 

baserat på bevis från det förflutna om hur värdet av denna investering 

har varierat och är inte en exakt indikator. Vad du kommer att få 

kommer att variera beroende på hur marknaden utvecklas och hur 

länge du behåller investeringen. Stressscenariot visar vad du kan få 

tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till 

en situation där vi inte kan betala dig. 

 

De visade siffrorna inkluderar alla kostnader för själva produkten men 

inte eventuella kostnader som du kan behöva betala till din rådgivare 

eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga 

skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. 

 

Din maximala förlust skulle vara att du förlorar hela din investering.  

   

Lägre Risk Hög Risk 

1 2 3 4 5 6 7
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Vad händer om Hashdex inte kan göra några utbetalningar?? 
Om emittenten inte uppfyller sina skyldigheter kan de tillgångar som innehas som säkerhet realiseras för att uppfylla sina skyldigheter gentemot investerarna och 

kontantintäkterna från detta kommer att betalas ut i den prioriteringsordning som gäller för produkten. Dessa intäkter kan vara otillräckliga för att uppfylla alla 

skyldigheter och göra alla betalningar som ska betalas med avseende på värdepapperen. Under dessa omständigheter kan det hända att du inte kan realisera det fulla 

värdet av dina värdepapper och detta kan leda till att du förlorar en del av eller hela din investering. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan 

kompensera hela eller delar av denna förlust. 

 

Vilka är kostnaderna?? 
Avkastningsminskningen (RIY) visar hur de totala kostnaderna du betalar påverkar den avkastning du kan få från investeringen. De totala kostnaderna omfattar 

engångskostnader, löpande kostnader och tillfälliga kostnader. De belopp som visas här är de kumulativa kostnaderna för själva produkten under den 

rekommenderade innehavstiden. De inkluderar eventuella straffavgifter vid förtida utträde och förutsätter att du investerar 10 000 USD. Siffrorna är uppskattningar 

och kan komma att ändras i framtiden. Den enhet som distribuerar denna produkt till dig eller ger dig råd om denna produkt kan ta ut andra kostnader av dig. Om så 

är fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid. 

 

Tabell 1: Kostnader över tid 

Initial investering 10 000 USD Om du säljer ditt innehav på börs efter år 1 

Totala kostnader  USD 149.00 

Effekt på avkastning (RIY) per år  1.79% 

 

Tabell 2: Kostnadssammansättning 

Engångskostnader  

Inträdeskostnader  0.30%* Effekten av de kostnader du betalar när du lägger in din investering på utbyte  

utträdeskostnader 0.30%* Effekten av kostnaderna för att lämna din investering på utbyte  

Återkommande 

kostnader  

Portföljöversättningskostnader  0.00% Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten  

Övriga löpande kostnader  1.49% Effekten av kostnaden vi tar varje år för att hantera dina investeringar  

* Privatinvesterare som köper produkten på andrahandsmarknaden avslutar handeln direkt med en deltagande mäklare eller via en börs och därför kan ytterligare 

kostnader tillkomma. Dessa kostnader är offentligt tillgängliga på de börser där produkten är noterad eller kan begäras från online-mäklare.  

Investeringsavgiften är fastställd till 1,49 % vid lanseringen, vilket anges i grundprospektet. 

 

Observera att den bank, mäklare eller rådgivare som säljer dig eller ger dig råd om denna produkt kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet är de ansvariga för att ge 

dig information om dessa kostnader och att visa dig hur alla kostnader kommer att påverka din investering över tid. 

 

Hur länge ska jag behålla innehavet och kan jag ta ut mina pengar i förtid? 
Rekommenderad innehavsperiod : 1 år 

 

Plötsliga värdeförändringar kan vara frekventa och abrupta på grund av den underliggande typens mycket volatila karaktär. Produktens värde bör övervakas 

kontinuerligt. 

 

Du kan sälja produkten på andrahandsmarknaden på de relevanta börserna där produkterna är noterade. Både emittenten och den auktoriserade deltagaren har 

möjlighet att begära förtida inlösen av värdepapperen under vissa omständigheter, enligt definitionen i grundprospektet. 

 

Hur kan jag klaga? 
Om du har oväntade problem med förståelsen, handeln eller hanteringen av denna produkt, är du välkommen att kontakta Hashdex direkt. 

 

Postadress:  c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Schweiz. 

Webbplats:  www.hashdex.com/en-EU 

E-post:   switzerland@hashdex.com 

 

Hashdex kommer att behandla din förfrågan och ge dig ett svar så snart som möjligt. Vänligen ange produktens namn, ISIN och orsaken till klagomålet. Att lämna in 

ett klagomål påverkar inte din rätt att vidta rättsliga åtgärder.  

 

Alla klagomål som rör beteendet hos den person som ger råd om eller säljer produkten måste alltid lämnas in direkt till denna person eller enhet. 

 

Övrigrelevant information 
Detta dokument kan komma att uppdateras från tid till annan. Uppdaterade och ytterligare dokument om produkten, särskilt prospektet, de slutliga villkoren, tillägg 

och finansiella rapporter, publiceras på emittentens webbplats (www.hashdex.com/en-EU) i enlighet med relevanta rättsliga bestämmelser. Det rekommenderas att 

du läser dessa dokument för mer information, särskilt om produktens struktur och de risker som är förknippade med att investera i produkten. Detta KID utgör inte en 

rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte ett individuellt samråd med din bank eller finansiella rådgivare. KID:n är ett dokument före 

avtalsskrivandet som ger dig den viktigaste informationen om produkten. 


