
Issue-specific Summary: Greek

A. ΕΙΣΑΓΩΓH ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

B. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

Ποιες είναι οι βασικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη;

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον Εκδότη;

Ο Εκδότης δεν διαθέτει μακρύ και πλήρες ιστορικό

Cryptology Asset Group plc

31.12.2021 in EUR

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ. Patrick Lowry, Alexander Baker και Arno Sprenger. Ο ελεγκτής της εταιρείας είναι η BDO 

(Liechtenstein) AG, Wuhrstrasse 14, 9490 Vaduz, Λιχτενστάιν.

Λειτουργικά κέρδη/ζημίες (38,496)

Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 50.000

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες 0

Σύνοψη για συγκεκριμένο θέμα

DDA Physical Ethereum ETP (ISIN: DE000A3GTML1)

Ο Εκδότης DDA ETP AG, Aeulestrasse 74, 9490 Vaduz , Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, Τηλ. +49 69 58 99 66 80, (LEI 529900RM243OV5SVNL95)

εκδίδει το DDA Physical Ethereum ETP (ISIN: DE000A3GTML1) βάσει Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου με ημερομηνία 22.11.2021 και 21.11.2022

(επέκταση) σε συνδυασμό με τους Τελικούς Όρους που αφορούν ειδικά την έκδοση του DDA Physical Ethereum ETP. Η παρούσα περίληψη

αφορά ειδικά την έκδοση του DDA Physical Ethereum ETP.

22%

17.9%

9.8%

8.9%

Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz (info@fma-li.li)

στις 22.11.2021 και 21.11.2022(επέκταση) Οι Τελικοί Όροι που αφορούν το DDA Physical Ethereum ETP και η παρούσα περίληψη ειδικά για την

παρούσα έκδοση κατατέθηκαν στην FMA στις 01.12.2021 και 21.11.2022.

Η παρούσα περίληψη περιέχει περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και κινδύνων που σχετίζονται με τον Εκδότη, την προσφερόμενη

εγγύηση και τους αντισυμβαλλομένους. Η περίληψη πρέπει πάντα να διαβάζεται μαζί με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (όπως συμπληρώθηκε) 

και τους Τελικούς Όρους. Συνεπώς, συνιστάται η ενδελεχής εξέταση του πλήρους Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και των Τελικών Όρων πριν

από οποιαδήποτε απόφαση αγοράς ή εγγραφής στο DDA Physical Ethereum ETP. Οι Επενδυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρόκειται να

επενδύσουν σε ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν το οποίο είναι πολύπλοκο και όχι εύκολα κατανοητό και το οποίο ενέχει τον κίνδυνο οι

Επενδυτές να χάσουν το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Ο Εκδότης επισημαίνει ότι σε περίπτωση που εγερθεί αγωγή ενώπιον

δικαστηρίου με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, στους Τελικούς Όρους ή στην παρούσα περίληψη, ο

ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, να πρέπει να αναλάβει το κόστος μετάφρασης του Βασικού

Ενημερωτικού Δελτίου και των Τελικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της περίληψης ανά έκδοση) πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

Επιπλέον, ο Εκδότης επισημαίνει ότι ο εκδότης DDA ETP AG, ο οποίος υπέβαλε την περίληψη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε

μετάφρασής της, μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση που η περίληψη είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής όταν διαβάζεται

μαζί με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο ή τους Τελικούς Όρους ή όταν δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο ή

τους Τελικούς Όρους, βασικές πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσει τους επενδυτές όταν εξετάζουν αν θα επενδύσουν στα χρεόγραφα.

Deutsche Digital Assets GmbH

Μέτοχος Μετοχές που κατέχονται (σε ποσοστό)

Max Lautenschläger Beteiligungs GmbH

Ο εκδότης DDA ETP AG, (LEI 529900RM243OV5SVNL95) είναι μια ανώνυμη εταιρεία (Aktiengesellschaft) με έδρα το Λιχτενστάιν και υπόκειται

στους νόμους του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν. Η καταστατική έδρα της εταιρείας είναι Landstrasse 36, 9495 Triesen, Λιχτενστάιν. Η εταιρεία

έχει εγγραφεί στο Δημόσιο Μητρώο του Λιχτενστάιν στις 28.07.2021 με αριθμό μητρώου FL-0002.663.919.3.

Ο Εκδότης έχει συσταθεί ως φορέας ειδικού σκοπού με αποκλειστικό σκοπό την έκδοση εξασφαλισμένων προϊόντων διαπραγμάτευσης στο

χρηματιστήριο. 

Μοναδικός μέτοχος του Εκδότη είναι η DDA Europe GmbH, η οποία με τη σειρά της κατέχεται από την Deutsche Digital Assets GmbH. Ο

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας Χαρτοφυλακίου με ποσοστό άνω του 10% κατά την ημερομηνία του

παρόντος Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου:

Καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος (μακροπρόθεσμο χρέος συν 

βραχυπρόθεσμο χρέος μείον μετρητά στις 31.12.2021)
362.908

Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες (23,832)

FinLab AG

Patrick Alan Lowry
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Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον περιορισμένο εταιρικό σκοπό του Εκδότη 

C. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των χρεογράφων

Δικαιώματα που συνδέονται με τα χρεόγραφα

Υποχρεωτική εξόφληση από τον Εκδότη 

Επιλογή πώλησης του Κατόχου 

Διαδικασία για τον τερματισμό και την εξόφληση των Τίτλων

Κάθε Κάτοχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Εκδότη να εξοφλήσει τους Τίτλους κατόπιν άσκησης Δικαιώματος Πώλησης απευθείας

στον Εκδότη ή μέσω Εξουσιοδοτημένου Συμμετέχοντα.

Σε περίπτωση τερματισμού από τον Εκδότη ή άσκησης του Δικαιώματος Πώλησης ενός Κατόχου Τίτλων, οι Κάτοχοι Τίτλων οφείλουν (i) να

υποβάλουν στον Εκδότη το Έντυπο Υποχρεωτικής Εξόφλησης ή το Έντυπο Άσκησης Δικαιώματος Πώλησης, όπως δημοσιεύεται στην

ιστοσελίδα του Εκδότη, καθώς και κάθε περαιτέρω έγγραφο που ζητείται στο εν λόγω έντυπο για την εξακρίβωση της ταυτότητας του Κατόχου

Τίτλων στον Εκδότη και (ii) να μεταφέρουν τους Τίτλους τους στον Λογαριασμό Έκδοσης (που καθορίζεται στο έντυπο) χωρίς επιβάρυνση και

να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της Ειδοποίησης Εξόφλησης από τον Εκδότη ή την υποβολή του Εντύπου Άσκησης

Δικαιώματος Πώλησης από τον Κάτοχο Τίτλων. Σε περίπτωση μη παραλαβής των εγγράφων ή των Τίτλων, ο Εκδότης θα θεωρήσει ότι οι εν

λόγω Κάτοχοι Τίτλων δεν μπορούν να λάβουν μονάδες του υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ή Κρυπτονομισμάτων (σε περίπτωση Καλαθιού)

και θα εξοφλήσει τους Τίτλους σε δολάρια ΗΠΑ.

Οι Τίτλοι εξοφλούνται σε ETH σε ποσό ETH που αντιστοιχεί στο Δικαίωμα σε Κρυπτονόμισμα ή σε USD σε ποσό που αντιστοιχεί στην Τιμή

Αναφοράς USD.

«Δικαιώματα σε Κρυπτονόμισμα» σημαίνει, σε κάθε Εργάσιμη Ημέρα, την απαίτηση ενός Κατόχου Τίτλων έναντι του Εκδότη για την παράδοση

ενός αριθμού μονάδων ETH ανά Τίτλο (μείον τα τέλη), όπως υπολογίζεται από τον Εκδότη κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια σύμφωνα 

με τον ακόλουθο τύπο:

Ο Εκδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που θεωρεί σημαντικούς (όπως η έναρξη ισχύος νέων νόμων ή κανονισμών που απαιτούν

από τον Εκδότη να λάβει άδεια, ή όπου οι πάροχοι υπηρεσιών παύουν να παρέχουν υπηρεσίες απαραίτητες για τους Τίτλους και ο Εκδότης

δεν βρίσκει αντικαταστάτη κ.λπ.) να τερματίσει τους Τίτλους (εκτός από τους Τίτλους των οποίων η εξόφληση έχει ήδη ζητηθεί από τον Κάτοχο

Τίτλων με ειδοποίηση τερματισμού) εν όλω, αλλά όχι εν μέρει, δημοσιεύοντας Ειδοποίηση Εξόφλησης στην ιστοσελίδα του Εκδότη

www.deutschedigitalassets.com/. 

Ο Εκδότης ιδρύθηκε με Απόφαση των Ιδρυτικών Μετόχων της 23ης Ιουλίου 2021 και εγγραφή στο εμπορικό μητρώο του Amt für Justiz του

Λιχτενστάιν στις 28.07.2021. Λόγω της τόσο σύντομης περιόδου ύπαρξης, ο Εκδότης δεν διαθέτει μακρύ και πλήρες ιστορικό επιτυχούς

λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που περιγράφεται στο παρόν. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι οι

προγραμματισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα είναι επιτυχείς στο μέλλον, γεγονός που θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις

στην επιχειρηματική και οικονομική κατάσταση του Εκδότη. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος ο Εκδότης να μην επιτύχει την έκδοση των Τίτλων

και ο Εκδότης να μην αποκομίσει κέρδη, παρά το γεγονός ότι αυτός είναι ο στόχος του Εκδότη. Εάν ο Εκδότης αποτύχει στην έκδοση

χρεογράφων, ο Εκδότης ενδέχεται να παύσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ως εκδότης ή τελικά να καταστεί αφερέγγυος. Παρόλο

που ο Εκδότης καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, δεν μπορεί να υπάρξει καμία

διαβεβαίωση ότι οι προγραμματισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα είναι επιτυχείς στο μέλλον, γεγονός που θα μπορούσε να έχει

δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική και οικονομική κατάσταση του Εκδότη.

Το επίκεντρο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Εκδότη είναι η έκδοση τίτλων που συνδέονται με ένα ή περισσότερα

Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι. Ο Εκδότης δεν θα ασκεί καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από την έκδοση τίτλων

που εξασφαλίζονται από Κρυπτονομίσματα ή Καλάθια Κρυπτονομισμάτων και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λόγω αυτού του

περιορισμένου εταιρικού σκοπού, ο Εκδότης εκτίθεται στον κίνδυνο το υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που

απαρτίζουν το Καλάθι να μην καταστούν επιτυχή ή να καταστούν λιγότερο επιτυχή (οι εν λόγω κίνδυνοι περιγράφονται περαιτέρω στο μέρος

«. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι» κατωτέρω) στο

μέλλον και ο Εκδότης δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοιες μεταβαλλόμενες συνθήκες. Λόγω αυτού του περιορισμένου εταιρικού σκοπού, ο

Εκδότης ενδέχεται στη συνέχεια να αποτύχει στην άσκηση των δραστηριοτήτων του, γεγονός που θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις

στην επιχειρηματική και οικονομική κατάσταση του Εκδότη.

Τα DDA Physical Ethereum ETP (ISIN: DE000A3GTML1) είναι ομόλογα στον κομιστή που εκδίδονται χωρίς ονομαστική αξία με Αρχική Τιμή

Έκδοσης 0.001 ETH στις 01.12.2021 (η Ημερομηνία Έκδοσης της Σειράς). Ο συνολικός αριθμός των DDA Physical Ethereum ETP που εκδίδονται

είναι 5,000,000,000.

Η εγγραφή για την αγορά Τίτλων μπορεί να γίνει μόνο από Εξουσιοδοτημένους Συμμετέχοντες. Οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν και να

εξοφλούν τους Τίτλους μέσω των εν λόγω Εξουσιοδοτημένων Συμμετεχόντων σε δολάρια ΗΠΑ ή Κρυπτονομίσματα και όπως προσφέρεται από

τους Εξουσιοδοτημένους Συμμετέχοντες. Το νόμισμα αναφοράς είναι το δολάριο ΗΠΑ (USD). Κάθε Τίτλος αντιπροσωπεύει το δικαίωμα του

Κατόχου να ζητήσει από τον Εκδότη (α) το «Δικαίωμα σε Κρυπτονόμισμα» ή (β) την Τιμή Αναφοράς USD. Οι υποχρεώσεις βάσει των Τίτλων

αποτελούν άμεσες, άνευ όρων, μη μειωμένης εξασφάλισης και εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του Εκδότη που κατατάσσονται ισότιμα μεταξύ

τους και με όλες τις άλλες εξασφαλισμένες και μη μειωμένης εξασφάλισης υποχρεώσεις του Εκδότη. Οι Τίτλοι είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι. 

Οι Τίτλοι είναι αόριστης διάρκειας και δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Οι τίτλοι δεν φέρουν τόκο.
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Όπου:

«CE» σημαίνει Δικαίωμα σε Κρυπτονόμισμα

«ICE» σημαίνει Αρχικό Δικαίωμα σε Κρυπτονόμισμα 

«DER» σημαίνει Μειούμενο Ποσοστό Δικαιώματος και 

«n» σημαίνει Αριθμός Ημερών/365.

Αιτήσεις θα γίνονται από τον Εκδότη και τον Πράκτορα Εισαγωγής για την εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στα Deutsche Börse

Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris και Euronext Amsterdam. Ο Εκδότης μπορεί να αποφασίσει να εισαγάγει τους Τίτλους σε τέτοιες

άλλες ή περαιτέρω ρυθμιζόμενες αγορές και/ή να μεριμνήσει για τη διαπραγμάτευση των Τίτλων σε πολυμερείς μηχανισμούς

διαπραγμάτευσης, οργανωμένους μηχανισμούς διαπραγμάτευσης ή μέσω συστηματικών εσωτερικοποιητών, όλα κατά την έννοια της οδηγίας

2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τα χρεόγραφα; 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύση και τους Όρους και Προϋποθέσεις μιας Σειράς Τίτλων 

Υποχρεώσεις περιορισμένης αναγωγής 

Οι Κάτοχοι Τίτλων θα έχουν δικαίωμα αναγωγής μόνο στα Περιουσιακά Στοιχεία Σειράς σε σχέση με μια Σειρά Τίτλων, με την επιφύλαξη της

εγγύησης σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Εγγύησης Κρυπτονομισμάτων, και όχι σε οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο του

Εκδότη. Εάν, μετά τη διανομή ή την πλήρη ρευστοποίηση των Περιουσιακών Στοιχείων Σειράς (είτε μέσω πώλησης, εκκαθάρισης είτε με άλλο

τρόπο) και την εφαρμογή των διαθέσιμων μετρητών σύμφωνα με τις ισχύουσες τάξεις προτεραιότητας και τη Σύμβαση Εγγύησης

Κρυπτονομισμάτων, οποιαδήποτε εκκρεμής απαίτηση κατά του Εκδότη σε σχέση με τα Περιουσιακά Στοιχεία Σειράς παραμένει απλήρωτη,

τότε η εν λόγω εκκρεμούσα απαίτηση θα εκλείψει και δεν θα οφείλεται κανένα χρέος, ευθύνη ή υποχρέωση από τον Εκδότη σε σχέση με αυτά.

Μετά την εν λόγω απόσβεση, κανένα από τα Μέρη της Σειράς, οι Κάτοχοι Τίτλων οποιασδήποτε σχετικής Σειράς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο

που ενεργεί για λογαριασμό οποιουδήποτε από αυτά ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό οποιουδήποτε από αυτά θα

δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε περαιτέρω μέτρα κατά του Εκδότη ή οποιουδήποτε από τα στελέχη, τους μετόχους, τους παρόχους

εταιρικών υπηρεσιών ή τους συμβούλους του για την ανάκτηση οποιουδήποτε περαιτέρω ποσού σε σχέση με την αποσβεθείσα απαίτηση και

κανένα χρέος, ευθύνη ή υποχρέωση δεν θα οφείλεται σε οποιαδήποτε τέτοια πρόσωπα από τον Εκδότη σε σχέση με το εν λόγω περαιτέρω

ποσό. 

Όχι Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων

Πού θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης τα χρεόγραφα;

CE = ICE x (1-DER)^n

Εάν ένας Κάτοχος Τίτλων δεν μπορεί να λάβει ETH, ιδίως λόγω των κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν για αυτόν, οι Τίτλοι μπορούν να

εξοφληθούν σε δολάρια ΗΠΑ σε ποσό ίσο με την Τιμή Αναφοράς USD. Η Τιμή Αναφοράς USD για τον Τίτλο είναι, κατά τη σχετική ημερομηνία

καθορισμού, η τιμή USD ανά Κρυπτονόμισμα ή Στοιχεία Κρυπτονομισμάτων ενός Καλαθιού επί το Δικαίωμα σε Κρυπτονόμισμα σύμφωνα με

τον δείκτη CMBI Ethereum Index, που δημοσιεύεται κάθε εργάσιμη ημέρα στις 4:00 μμ ώρα Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να

γνωρίζουν ότι το Δικαίωμα σε Κρυπτονόμισμα περιορίζεται στα Περιουσιακά Στοιχεία Σειράς της αντίστοιχης Σειράς Τίτλων και η Τιμή

Αναφοράς USD θα υπολογίζεται μόνο σε σχέση με τα Περιουσιακά Στοιχεία Σειράς της αντίστοιχης Σειράς Τίτλων.

Έκτακτος τερματισμός και εξόφληση σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης 

Οι Τίτλοι προνοούν για γεγονότα αθέτησης υποχρέωσης που δίνουν το δικαίωμα σε κάθε Κάτοχο Τίτλων να απαιτήσει την άμεση εξόφληση

του κεφαλαίου τους σε περίπτωση έκτακτου τερματισμού. Τέτοια συμβάντα αθέτησης περιλαμβάνουν την αδυναμία του Εκδότη να

εκπληρώσει δεόντως μια υποχρέωση που απορρέει από τους Τίτλους, την ανακοίνωση του Εκδότη ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις

οικονομικές του υποχρεώσεις ή ότι παύει γενικά τις πληρωμές του, την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του Εκδότη ή την έναρξη

εκκαθάρισης του Εκδότη (εκτός εάν αυτή συνδέεται με συγχώνευση ή άλλη μορφή συνένωσης με άλλη εταιρεία). 

Εγγύηση

Ως διαρκή εγγύηση για την πληρωμή και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Εκδότη προς τους Κατόχους Τίτλων βάσει των Τίτλων, ο

Εκδότης ενεχυριάζει υπέρ των Κατόχων Τίτλων στον Καταπιστευματοδόχο Εγγύησης (i) όλα τα δικαιώματά του, παρόντα και μελλοντικά, ιδίως

απαιτήσεις για παράδοση, όσον αφορά τα ETH που έχει καταθέσει ο Εκδότης στον θεματοφύλακα στους λογαριασμούς του (Πορτοφόλια) και

(ii) απαιτήσεις όσον αφορά τους Τίτλους που ανήκουν στον Εκδότη (η Εγγύηση).

Οι Κάτοχοι Τίτλων πρέπει να γνωρίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που ο Εκδότης απέκτησε ως έσοδα από την έκδοση μιας σειράς τίτλων,

συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από αυτά (τα «Περιουσιακά Στοιχεία Σειράς»), θα διακρατούνται χωριστά από τα Περιουσιακά Στοιχεία

Σειράς και όλα τα έσοδα από αυτά άλλης Σειράς Τίτλων, και χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του Εκδότη. Όσον αφορά τυχόν

απαιτήσεις των Κατόχων Τίτλων σύμφωνα με το παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και τους Τελικούς Όρους, οι Κάτοχοι Τίτλων θα μπορούν να

ανάγουν μόνο τα Περιουσιακά Στοιχεία Σειράς σε σχέση με την εν λόγω Σειρά Τίτλων και όχι τα Περιουσιακά Στοιχεία Σειράς άλλης Σειράς

Τίτλων ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία του Εκδότη. Εάν, μετά την πλήρη ρευστοποίηση των Περιουσιακών Στοιχείων Σειράς (είτε

μέσω εκκαθάρισης είτε μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης) και την εφαρμογή των διαθέσιμων χρηματικών ποσών όπως προβλέπεται από τη

Σύμβαση Εγγύησης Κρυπτονομισμάτων και τη Σύμβαση Καταπιστευματοδόχου Εγγύησης, κατά περίπτωση, οποιαδήποτε εκκρεμούσα

απαίτηση κατά του Εκδότη, είτε εξασφαλισμένη είτε μη εξασφαλισμένη, παραμένει απλήρωτη, τότε η εν λόγω εκκρεμούσα απαίτηση θα

εκλείψει και δεν θα οφείλεται κανένα χρέος από τον Εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του παρόντος Προγράμματος σε σχέση με αυτήν.
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Επιπλέον, η Υποχρεωτική Εξόφληση ενδέχεται να οδηγήσει στην πραγματική διάθεση των Τίτλων για φορολογικούς σκοπούς από ορισμένους

ή όλους τους Κατόχους Τίτλων σε ημερομηνία νωρίτερα από την προγραμματισμένη ή αναμενόμενη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε

λιγότερο ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της επένδυσης στους Τίτλους για τους εν λόγω Κατόχους Τίτλων από ό,τι θα ήταν διαθέσιμη εάν η

επένδυση διατηρούνταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα Χρεόγραφα που εκδίδονται σε σχέση με Προϊόντα στο πλαίσιο του Προγράμματος είναι παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (χρεωστικά

μέσα) σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Τα Προϊόντα δεν αποτελούν οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια της παραγράφου

1 Abs. 1 S. 1 του γερμανικού Επενδυτικού Κώδικα (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB) ή του νόμου του Λιχτενστάιν περί οργανισμών συλλογικών

επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITSG), του νόμου του Λιχτενστάιν περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (AIFMG) ή του

νόμου του Λιχτενστάιν περί Οργανισμών Επενδύσεων (IUG). Κατά συνέπεια, οι κάτοχοι αυτών των Προϊόντων δεν επωφελούνται από την

ειδική προστασία των Επενδυτών που προβλέπεται από τους νόμους που διέπουν τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Ο Εκδότης δεν

ρυθμίζεται και δεν θα ρυθμίζεται ούτε θα εποπτεύεται από την FMA του Λιχτενστάιν ή από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ως αποτέλεσμα της

έκδοσης των Προϊόντων.

Κίνδυνος εξάρτησης από τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων σε περίπτωση που ο Κάτοχος Τίτλων δεν μπορεί να λάβει Κρυπτονομίσματα 

Ο Εκδότης έχει τη δυνατότητα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε υποχρεωτική εξόφληση σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν ορισμένα γεγονότα 

που καθορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις.

Εάν ένας Κάτοχος Τίτλων εμποδίζεται να λάβει το σχετικό υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή οποιοδήποτε ή όλα τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα

που απαρτίζουν το Καλάθι για νομικούς λόγους, ιδίως λόγω των κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν για αυτόν, και εξαιτίας αυτού η Σειρά

Τίτλων εξοφλείται σε USD, οι Κάτοχοι Τίτλων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο οι Τίτλοι να μην μπορούν να εξοφληθούν σε USD και οι Κάτοχοι

Τίτλων να μην έχουν κανένα μηχανισμό για να ρευστοποιήσουν τους Τίτλους [εκτός από την πώληση των Τίτλων για νόμισμα fiat (π.χ. USD ή

ευρώ) στη δευτερογενή αγορά, εάν υπάρχει ρευστή αγορά].

Ο Εκδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να επιλέξει να τερματίσει και να εξοφλήσει

όλους αλλά όχι ορισμένους από τους Τίτλους στο Δικαίωμά του σε Κρυπτονόμισμα σε περίπτωση επέλευσης ορισμένων γεγονότων, όπως

προσδιορίζονται περαιτέρω στους Όρους και Προϋποθέσεις («Υποχρεωτική Εξόφληση»). Κατά την άσκηση της εν λόγω διακριτικής ευχέρειας,

ο Εκδότης δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα συμφέροντα των Κατόχων Τίτλων και οι Κάτοχοι Τίτλων ενδέχεται να λάβουν λιγότερα ή

σημαντικά λιγότερα από την αρχική τους επένδυση. Ο Εκδότης πρέπει να προβεί σε εκ των προτέρων ειδοποίηση για την Υποχρεωτική

Εξόφληση, αλλά υπάρχει κίνδυνος ο Εκδότης να μην προβεί σε τέτοια ειδοποίηση ή αυτή να μην ληφθεί από όλους τους Κατόχους Τίτλων,

γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι ή όλοι οι Κάτοχοι Τίτλων να μην πωλήσουν τους Τίτλους ή να μην ασκήσουν τα

Δικαιώματα Πώλησης πριν από την Υποχρεωτική Εξόφληση. Η Τιμή Υποχρεωτικής Εξόφλησης των Τίτλων που εξοφλούνται σε USD μπορεί να

είναι μικρότερη ή σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη τιμή του υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Κρυπτονομισμάτων

που απαρτίζουν το Καλάθι, στην προσπάθεια του Εκδότη να πωλήσει το υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που

απαρτίζουν το Καλάθι και ισχύουν όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα σχετικά υποκείμενα Κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, σε περίπτωση που

ο Εκδότης αποτύχει να ρευστοποιήσει το υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι

χρησιμοποιώντας τη Διαδικασία Δημοπρασίας Κρυπτονομισμάτων, δικαιούται να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη εύλογη διαδικασία για

να πωλήσει τις συμμετοχές στο υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι και υπάρχει

κίνδυνος οι διαδικασίες αυτές να οδηγήσουν στην πώληση του υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Κρυπτονομισμάτων που

απαρτίζουν το Καλάθι σε τιμή χαμηλότερη ή σημαντικά χαμηλότερη από την ελάχιστη τιμή που προβλέπεται από τη Διαδικασία Δημοπρασίας

Κρυπτονομισμάτων.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εγγύηση των Τίτλων 

Η εγγύηση που χορηγείται για την εξασφάλιση μιας Σειράς Τίτλων μπορεί να μην είναι εκτελεστή ή η εκτέλεση της εγγύησης μπορεί να

καθυστερήσει. 

Ο Εκδότης έχει δεσμευτεί να έχει πάντα κατατεθειμένο στον Θεματοφύλακα ένα ποσό στο υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή στα υποκείμενα

Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι ίσο ή μεγαλύτερο από το Ποσό των Εξασφαλισμένων Υποχρεώσεων (δηλαδή το άθροισμα του

Εκκρεμούς Ποσού, του Ποσού των Εξασφαλισμένων Υποχρεώσεων Δικαιώματος Πώλησης και του Ποσού των Εξασφαλισμένων Υποχρεώσεων

Διακανονισμού) και έχει ενεχυριάσει το εν λόγω κατατεθειμένο υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που

απαρτίζουν το Καλάθι υπέρ των Κατόχων Τίτλων ως Εγγύηση για το χρέος του Εκδότη προς τους Κατόχους Τίτλων. Οι εν λόγω διασφαλίσεις

ενδέχεται να μην επαρκούν για την προστασία των Κατόχων Τίτλων σε περίπτωση πτώχευσης ή εκκαθάρισης του Εκδότη ή του Θεματοφύλακα

για διάφορους λόγους. Υπάρχει νομικός κίνδυνος να μην είναι εκτελεστή η εγγύηση σε σχέση με το υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα

υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι, δεδομένου ότι πρόκειται για κρυπτονόμισμα και ενδέχεται να υπάρξουν

αβεβαιότητες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω εγγύησης ή αλλαγές στη νομοθεσία. Επιπλέον, η εκτέλεση της Εγγύησης ενδέχεται

να καθυστερήσει.

Πιστωτικός κίνδυνος.

Ο Εκδότης θα εκτίθεται στον πιστωτικό κίνδυνο των ιδρυμάτων θεματοφυλακής στα οποία κατέχει το υποκείμενο Kρυπτονόμισμα ή τα

υποκείμενα Kρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι. Πιστωτικός κίνδυνος, στην περίπτωση αυτή, είναι ο κίνδυνος ο θεματοφύλακας που

κατέχει το υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι να μην εκπληρώσει μια υποχρέωση ή

δέσμευση έναντι του Εκδότη. Το υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι

διατηρείται/διατηρούνται από τον Θεματοφύλακα σε διαχωρισμένους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόκειται να προστατευθούν σε περίπτωση

αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα. Ωστόσο, τυχόν αφερεγγυότητα του Θεματοφύλακα ενδέχεται να οδηγήσει σε καθυστερημένη πρόσβαση

στο υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή στα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι που παρέχεται ως Εγγύηση. Σε μια τέτοια

περίπτωση, οι Κάτοχοι Τίτλων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζημία λόγω της διακύμανσης της τιμής του περιουσιακού στοιχείου.

Η μεταβλητότητα των τιμών του υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Κρυπτονομισμάτων που απαρτίζουν το Καλάθι.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με το υποκείμενο κρυπτονόμισμα
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Η αξία των Τίτλων επηρεάζεται από την τιμή του υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Κρυπτονομισμάτων που απαρτίζουν το

Καλάθι, η οποία παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Το ποσό που εισπράττουν οι Κάτοχοι Τίτλων

(i) κατά την εξόφληση των Τίτλων σε δολάρια ΗΠΑ, σε περίπτωση που ένας κάτοχος Τίτλων εμποδίζεται να λάβει το υποκείμενο

Κρυπτονόμισμα ή τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το Καλάθι για νομικούς λόγους, ή (ii) κατά την πώληση στο χρηματιστήριο

εξαρτάται από την απόδοση του υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Κρυπτονομισμάτων που απαρτίζουν το Καλάθι.

Οι τιμές των Κρυπτονομισμάτων παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και, για παράδειγμα, μπορεί να επηρεαστούν από τους ακόλουθους 

Παγκόσμια ή περιφερειακά πολιτικά, οικονομικά ή χρηματοπιστωτικά γεγονότα - τα παγκόσμια ή περιφερειακά πολιτικά, οικονομικά και

χρηματοπιστωτικά γεγονότα ενδέχεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην τιμή των Κρυπτονομισμάτων.

Ρυθμιστικά γεγονότα ή δηλώσεις των ρυθμιστικών αρχών - υπάρχει έλλειψη συναίνεσης όσον αφορά τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων και

αβεβαιότητα σχετικά με το νομικό και φορολογικό καθεστώς τους και οι κανονισμοί των Κρυπτονομισμάτων συνεχίζουν να εξελίσσονται σε

διάφορες δικαιοδοσίες παγκοσμίως. Οποιαδήποτε αλλαγή στη ρύθμιση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δικαιοδοσία μπορεί να επηρεάσει την

προσφορά και τη ζήτηση στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία και σε άλλες δικαιοδοσίες λόγω του παγκόσμιου δικτύου ανταλλακτηρίων

κρυπτονομισμάτων, καθώς και των σύνθετων τιμών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της υποκείμενης αξίας των εν λόγω

κρυπτονομισμάτων (εάν υπάρχουν), καθώς οι πηγές δεδομένων καλύπτουν πολλές δικαιοδοσίες. Βλέπε επίσης «Πολιτικός κίνδυνος στην

αγορά κρυπτονομισμάτων».Επενδυτικές συναλλαγές, αντιστάθμιση κινδύνου ή άλλες δραστηριότητες από ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων στην αγορά, οι οποίες

ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμολόγηση, την προσφορά και τη ζήτηση για τα κρυπτοστοιχεία - οι αγορές για τα κρυπτοστοιχεία είναι τοπικές,

εθνικές και διεθνείς και περιλαμβάνουν ένα διευρυνόμενο φάσμα προϊόντων και συμμετεχόντων. Σημαντικές συναλλαγές μπορεί να

πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε σύστημα και πλατφόρμα ή σε οποιαδήποτε περιοχή, με επακόλουθες επιπτώσεις σε άλλα συστήματα,

πλατφόρμες και περιοχές.Διαχωρισμός στα υποκείμενα πρωτόκολλα - Τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα είναι έργα ανοικτού κώδικα. Ως αποτέλεσμα, κάθε άτομο

μπορεί να προτείνει διορθώσεις ή βελτιώσεις στον πηγαίο κώδικα ενός δικτύου μέσω μιας ή περισσότερων αναβαθμίσεων λογισμικού που θα

μπορούσαν να αλλάξουν τα πρωτόκολλα που διέπουν το δίκτυο και τις ιδιότητες κάθε υποκείμενου Κρυπτονομίσματος. Όταν προτείνεται μια

τροποποίηση και η πλειοψηφία των χρηστών και των εξορυκτών συναινεί στην τροποποίηση, η αλλαγή εφαρμόζεται και το δίκτυο παραμένει

αδιάλειπτο. Ωστόσο, εάν λιγότεροι από την πλειοψηφία των χρηστών και των εξορυκτών συναινέσουν στην προτεινόμενη τροποποίηση, η

συνέπεια θα μπορούσε να είναι αυτό που είναι γνωστό ως «fork» (δηλ. διαχωρισμός) του δικτύου (και της αλυσίδας μπλοκ), με το ένα μέρος

να τρέχει το προ-τροποποιημένο λογισμικό και το άλλο να τρέχει το τροποποιημένο λογισμικό. Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου διαχωρισμού θα

ήταν η ύπαρξη δύο εκδόσεων του δικτύου που λειτουργούν παράλληλα και η δημιουργία ενός νέου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου που

δεν είναι ανταλλάξιμο με τον προκάτοχό του. Επιπλέον, ένα fork θα μπορούσε να προκληθεί από ένα ακούσιο, απρόβλεπτο σφάλμα

λογισμικού σε πολλαπλές εκδόσεις ενός κατά τα άλλα συμβατού λογισμικού που χρησιμοποιείται από τους χρήστες. Οι συνθήκες κάθε fork

είναι μοναδικές και η σχετική σημασία τους ποικίλλει. Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ο αντίκτυπος που θα μπορούσε να έχει

οποιοσδήποτε αναμενόμενος διαχωρισμός όσον αφορά την τιμολόγηση, την αποτίμηση και τη διαταραχή της αγοράς. Ειδικότερα, τα

περιουσιακά στοιχεία που διαχωρίζονται πρόσφατα ενδέχεται να έχουν λιγότερη ρευστότητα από τα πιο καθιερωμένα περιουσιακά στοιχεία,

με αποτέλεσμα υψηλότερο κίνδυνο. Βλέπε επίσης «Διάσπαση μιας αλυσίδας μπλοκ».Οι διαταραχές στις υποδομές ή τα μέσα με τα οποία παράγεται, διανέμεται και αποθηκεύεται καθένα από τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα

είναι ικανές να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στις τιμές σε σύντομο χρονικό διάστημα - Οι διαχειριστές υποδομών Κρυπτονομισμάτων ή

οι «εξορύκτες» (miners) που χρησιμοποιούν υπολογιστές για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων για την επαλήθευση των συναλλαγών

ανταμείβονται για τις προσπάθειες αυτές με αυξημένη προσφορά τέτοιων κρυπτονομισμάτων. Οι υπολογιστές που απαρτίζουν την υποδομή

που υποστηρίζει καθένα από τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα είναι αποκεντρωμένοι και αποτελούν έναν συνδυασμό ιδιωτών και μεγάλων

εταιρειών. Σε περίπτωση που ένα σημαντικό υποσύνολο της δεξαμενής κάθε ενός από τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα επιλέξει να διακόψει

τη λειτουργία του, η τιμολόγηση, η ρευστότητα και η δυνατότητα συναλλαγών σε κάθε ένα από τα εν λόγω Κρυπτονομίσματα θα μπορούσαν

να περιοριστούν. Καθώς καθένα από τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα έχει σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει μια πεπερασμένη δεξαμενή μονάδων

κάθε υποκείμενου Κρυπτονομίσματος, αυτή η πεπερασμένη δεξαμενή προσφοράς στο τέλος θα εξορυχθεί εξ ολοκλήρου (που σημαίνει τη

δημιουργία νέων μονάδων κρυπτονομίσματος μέσω μιας προκαθορισμένης μαθηματικής διαδικασίας εντός ενός δικτύου υπολογιστών) σε

κάποιο σημείο στο μέλλον. Αυτό καθιστά την εξόρυξη μη βιώσιμη, καθώς οι ανταμοιβές μπλοκ δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες στους

εξορύκτες, οδηγώντας έτσι σε μείωση του αριθμού των εξορύξεων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση του δικτύου, καθώς κανένας

εξορύκτης δεν θα ήθελε να επικυρώνει μπλοκ χωρίς οικονομικό κίνητρο. Επίσης, καθώς οι ανταμοιβές μπλοκ μειώνονται με ρυθμό που είχε

ενσωματωθεί στο δίκτυο κατά την ίδρυσή του (ως συνέπεια της πεπερασμένης δεξαμενής προσφοράς), τα οικονομικά κίνητρα για τους

εξορύκτες κάθε υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ενδέχεται να μην επαρκούν για να καλύψουν το κόστος επικύρωσης μπλοκ, οδηγώντας

ενδεχομένως τους εξορύκτες να μεταβούν σε άλλα δίκτυα, επιβραδύνοντας με τη σειρά τους την επικύρωση συναλλαγών και τη χρήση. Αυτό

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τιμή κάθε υποκείμενου Κρυπτονομίσματος. Άλλες κρίσιμες υποδομές που ενδέχεται να επηρεαστούν

δυσμενώς περιλαμβάνουν λύσεις αποθήκευσης, ανταλλακτήρια και θεματοφύλακες για καθένα από τα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα. Για

παράδειγμα, το ενδεχόμενο αστάθειας των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και το κλείσιμο ή η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των

ανταλλακτηρίων λόγω επιχειρηματικής αποτυχίας ή κακόβουλου λογισμικού θα μπορούσε να επηρεάσει τη ρευστότητα, τη ζήτηση και την

προσφορά του υποκείμενου Kρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Kρυπτονομισμάτων που απαρτίζουν το Καλάθι (και άλλων

κρυπτοστοιχείων). Επιπλέον, η αστάθεια στην τιμολόγηση του υποκείμενου Κρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Κρυπτονομισμάτων που

απαρτίζουν το Καλάθι οδηγεί σε αυξημένες ευκαιρίες για κερδοσκοπία και εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage), οι οποίες, με τη σειρά Ενδέχεται να είναι αδύνατη η εκτέλεση συναλλαγών στο υποκείμενο Κρυπτονόμισμα ή στα υποκείμενα Κρυπτονομίσματα που απαρτίζουν το

Καλάθι στην τιμή που αναφέρεται. Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της αναφερόμενης τιμής και της τιμής εκτέλεσης ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα

της διαθεσιμότητας των περιουσιακών στοιχείων, τυχόν σχετικών περιθωρίων ή τελών στο ανταλλακτήριο ή αποκλίσεων στην τιμολόγηση

μεταξύ των ανταλλακτηρίων. Βλέπε επίσης το σημείο  «Οι Τίτλοι υπόκεινται σε έξοδα και επιβαρύνσεις συναλλαγών».

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση

Οι Τίτλοι δεν έχουν καθιερωμένη αγορά διαπραγμάτευσης και ενδέχεται να μην αναπτυχθεί ενεργή αγορά διαπραγμάτευσης για τους Τίτλους
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Κάθε Σειρά Τίτλων αντιπροσωπεύει μια νέα έκδοση χρεογράφων για τα οποία δεν υπάρχει επί του παρόντος καθιερωμένη αγορά

διαπραγμάτευσης. Παρόλο που ο Εκδότης προτίθεται να επιτύχει την εισαγωγή της σχετικής Σειράς Τίτλων προς διαπραγμάτευση στα

Deutsche Börse Xetra, Euronext Paris, Euronext Amsterdam και SIX Swiss Exchange και μπορεί επίσης να υποβάλει αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο

χρηματιστήριο εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την εισαγωγή των Τίτλων προς διαπραγμάτευση στις ρυθμιζόμενες

αγορές οποιουδήποτε τέτοιου χρηματιστηρίου, δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι θα αναπτυχθεί ή, εάν αναπτυχθεί, ότι θα

συνεχιστεί μια αγορά για τη σχετική Σειρά Τίτλων ή ότι θα είναι ρευστή, επιτρέποντας έτσι στους επενδυτές να πωλούν τους Τίτλους τους όταν

το επιθυμούν ή καθόλου ή σε τιμές που θεωρούν αποδεκτές ή σε τιμές που αναμένονται λόγω μιας συγκεκριμένης τιμής του υποκείμενου

Κρυπτονομίσματος ή των υποκείμενων Κρυπτονομισμάτων που απαρτίζουν το καλάθι.

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι ότι οι Κάτοχοι Τίτλων ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πωλήσουν τους Τίτλους εύκολα ή σε τιμές που θα

επιτρέψουν στους επενδυτές να πραγματοποιήσουν την αναμενόμενη απόδοσή τους.

Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω σε αυτό το αξιόγραφο;

Το συνολικό ποσό των Τίτλων που θα εκδοθούν είναι έως 5,000,000,000 Τίτλοι σε Τιμή Αρχικής Έκδοσης ανά Τίτλο 0.001 ETH.

Προσφορά στο κοινό

Από την Ημερομηνία Έκδοσης, η Τιμή Αρχικής Έκδοσης θα είναι 0.001 ETH ανά Τίτλο, δηλαδή οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που

αγοράζουν Τίτλους από τον Εκδότη θα λαμβάνουν έναν Τίτλο για κάθε 0.001 ETH. Με την πάροδο του χρόνου, η Τιμή Έκδοσης μεταβάλλεται

σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς και τύπο.

Τιμή Έκδοσης σημαίνει ένα ποσό ETH ανά Τίτλο που ισούται με τον συντελεστή ETH που δικαιούται να λάβει ένας Εξουσιοδοτημένος

Συμμετέχων ως ο μοναδικός εγγραφόμενος για την αγορά Τίτλων κατά την Ημερομηνία Εγγραφής, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής:

Συντελεστής ETH = Αρχική Τιμή Έκδοσης *(1 - Τέλος)^N

Ο συντελεστής ETH αντιπροσωπεύει τη μείωση του δικαιώματος σε ETH λόγω του Τέλους για τους Τίτλους (με την επιφύλαξη μείωσης από τον

Εκδότη).

Η Αρχική Τιμή Έκδοσης κατά την Ημερομηνία Έκδοσης της Σειράς είναι 0.001 ETH. 

Η εγγραφή για την αγορά Τίτλων μπορεί να γίνει μόνο από Εξουσιοδοτημένους Συμμετέχοντες έναντι πληρωμής σε ETH. Κατά την ημερομηνία

του Ενημερωτικού Δελτίου, οι Flow Traders BV, Enigma Securities Ltd, Jane Street Financial Limited, Bluefin Europe LLP, Goldenberg Hehmeyer

LLP και DRW Europe BV έχουν οριστεί ως Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες. Η περίοδος προσφοράς αναμένεται να ξεκινήσει στις 01.12.2021

και θα είναι ανοικτή έως τις 20.11.2023 (ημερομηνία λήξης του Ενημερωτικού Δελτίου) με την επιφύλαξη της συντόμευσης της περιόδου. Οι

λοιποί Επενδυτές δεν μπορούν να εγγραφούν ή να αγοράσουν τους Τίτλους απευθείας από τον Εκδότη, αλλά μπορούν να επενδύσουν μέσω

Εξουσιοδοτημένων Συμμετεχόντων.
Όροι και τεχνικές λεπτομέρειες της προσφοράς

Η προσφορά δεν υπόκειται σε κανέναν όρο ή προθεσμία εκτός από την προθεσμία που προκύπτει από την ισχύ του Ενημερωτικού Δελτίου.

Δεν έχουν καθοριστεί ελάχιστα ή μέγιστα ποσά εγγραφής, ωστόσο οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές (συμπεριλαμβανομένων των

Εξουσιοδοτημένων Συμμετεχόντων) που προσφέρουν τους Τίτλους μπορούν να καθορίσουν ελάχιστα ή μέγιστα ποσά εγγραφής κατά την

προσφορά των Τίτλων κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι Τίτλοι θα παραδοθούν μέσω λογιστικής εγγραφής

μέσω του συστήματος εκκαθάρισης και των τραπεζών που τηρούν τους λογαριασμούς τους.

Μέθοδος καθορισμού της Τιμής Έκδοσης 

Εάν ένας επενδυτής επιθυμεί να αγοράσει Τίτλους, ένας Εξουσιοδοτημένος Συμμετέχων θα εγγραφεί για τον αντίστοιχο αριθμό Τίτλων (Ποσό

Εγγραφής) κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Εγγραφής στην αντίστοιχη Τιμή Έκδοσης ανά Τίτλο και, στη συνέχεια, θα παραδώσει τους εν λόγω

Τίτλους στον επενδυτή. 

Τέλη που βαρύνουν τον Κάτοχο

Το κόστος της παρούσας Προσφοράς θα βαρύνει την DDA Europe GmbH βάσει συμφωνίας μεταφοράς κόστους με τον Εκδότη. Κανένα προϊόν

της παρούσας Έκδοσης δεν θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων της παρούσας Προσφοράς.

Ο Εκδότης θα χρεώνει ετήσια Τέλος 0.95% (95 bps), το οποίο θα υπολογίζεται καθημερινά επί του συνολικού ποσού των Τίτλων που κατέχει

κάθε Κάτοχος και εκφράζεται σε ETH (ETH υπό διαχείριση). Το Τέλος περιλαμβάνεται στον καθορισμό της Τιμής Έκδοσης και της Τιμής

Εξόφλησης και δεν αφαιρείται από το δικαίωμα σε ETH όπως υπολογίζεται στον τύπο του συντελεστή ETH. Το Δικαίωμα σε Κρυπτονόμισμα

(Cryptocurrency Entitlement - CE) θα μειώνεται καθημερινά κατά το καθορισμένο ποσοστό/365, δηλαδή όταν ένας επενδυτής έχει δικαίωμα σε

1 ETH σήμερα, μετά από ακριβώς 365 ημέρες, το δικαίωμά του θα έχει μειωθεί σε 0.9905 ETH.

Ο Εκδότης δεν έχει καμία επιρροή στο εάν και σε ποιο βαθμό ένας αντίστοιχος Εξουσιοδοτημένος Συμμετέχων θα χρεώσει πρόσθετα τέλη. Οι

εν λόγω χρεώσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον Εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα.

Διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο

Το Τέλος αναφέρεται σε 0.95% (95 bps) ετησίως δεδουλευμένο καθημερινά σε σχέση με τα ETH υπό διαχείριση και μπορεί να

αναπροσαρμόζεται από τον Εκδότη κατά την εύλογη διακριτική του ευχέρεια (billiges Ermessen) και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πρακτική

της κεφαλαιαγοράς και ενεργώντας καλόπιστα με ειδοποίηση προς τους Κατόχους.

Ν σημαίνει τον αριθμό των ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης διαιρεμένο διά 365 (act/365).

Ως Εργάσιμη Ημέρα νοείται ημέρα (εκτός Σαββάτου ή Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για γενικές συναλλαγές στη

Φρανκφούρτη και κατά την οποία το Σύστημα Εκκαθάρισης καθώς και όλα τα σχετικά τμήματα του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου

Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο 2 (TARGET2) είναι λειτουργικά για την πραγματοποίηση

πληρωμών.Το Ποσό Εγγραφής, δηλαδή το ποσό ETH που θα μεταβιβαστεί από έναν Εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα σε αντάλλαγμα για έναν ορισμένο

αριθμό Τίτλων, θα καθορίζεται με βάση την υποκείμενη Τιμή Έκδοσης κατά την Ημερομηνία Εγγραφής, ανάλογα με την περίπτωση.

Έξοδα

Ο Εκδότης προτίθεται να εισαγάγει τους Τίτλους στα Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris και Euronext Amsterdam.
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Χρήση και εκτιμώμενα καθαρά ποσά των εσόδων

Σε σχέση με την τοποθέτηση των Τίτλων, ο εκδότης χρησιμοποιεί τα καθαρά έσοδα για να προσθέσει στο ETH υπό διαχείριση.

Ο Εκδότης δεν έχει συνάψει συμφωνία αναδοχής.

Δεν υπάρχουν ουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με την προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση.

Συμφωνία αναδοχής 

Ουσιώδεις συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με την προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 

Γιατί συντάσσεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;

Λόγοι για την προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Ο Εκδότης σκοπεύει να αποκομίσει κέρδη μέσω της χρέωσης ετήσιου Τέλους 0.95% (95 bps μονάδες βάσης), η οποία υπολογίζεται καθημερινά

επί του συνολικού ποσού των Τίτλων που αγοράζει κάθε Κάτοχος σε ETH (ETH υπό διαχείριση). Το Τέλος θα εισπράττεται κατά τη διάρκεια της

αντίστοιχης περιόδου σε ETH από τα ETH υπό διαχείριση.

Με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο Εκδότης επιθυμεί να δώσει στους επενδυτές την ευκαιρία όχι μόνο να

εξοφλήσουν τους Τίτλους μέσω των Εξουσιοδοτημένων Συμμετεχόντων έναντι του Εκδότη, αλλά και να διαπραγματεύονται σε μια αγορά.  
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