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Podsumowanie poszczegolnych zagadnien dotyczacych emisji 

DDA Physical Ethereum ETP (ISIN: DE000A3GTML1) 

A. WPROWADZENIE I OSTRZEzENIA 

Emitent DDA ETP AG, Aeulestrasse 74, 9490 Vaduz , Ksiestwo Liechtenstein, nr tel. +49 69 58 99 66 80 , (LEI 529900RM243OV5SVNL95) emituje 

instrument DDA Physical Ethereum ETP (ISIN: DE000A3GTML1) na podstawie Prospektu Podstawowego z dnia 22.11.2021 oraz 21.11.2022 

(rozszerzenie) w polaczeniu z Warunkami Ostatecznymi wlasciwymi dla emisji instrumentu DDA Physical Ethereum ETP. Niniejsze podsumowanie 

odnosi sie do emisji instrumentu DDA Physical Ethereum ETP. 

Podstawowy Prospekt Emisyjny zostal zatwierdzony przez Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz 

(info@fma-li.li) w dniu 22.11.2021 oraz 21.11.2022(rozszerzenie). Ostateczne warunki dotyczace instrumentu DDA Physical Ethereum ETP oraz 

niniejsze podsumowanie dotyczace tej emisji zostaly zlozone w FMA w dniu 01.12.2021 oraz 21.11.2022. 

Niniejsze podsumowanie zawiera opis glownych cech i ryzyka, odnoszacych sie do Emitenta, oferowanych zabezpieczen i kontrahentow. 

Niniejsze podsumowanie nalezy zawsze czytac lacznie z Prospektem Podstawowym (wraz z uzupelnieniami) oraz Warunkami Ostatecznymi. 

Przed podjeciem decyzji o nabyciu lub subskrypcji DDA Physical Ethereum ETP zaleca sie zatem dokladne zapoznanie sie z pelnym Prospektem 

Podstawowym i Warunkami Ostatecznymi. Inwestorzy musza wziac pod uwage, ze zamierzaja zainwestowac w produkt finansowy, ktory jest 

zlozony i nielatwy do zrozumienia oraz ktory niesie ze soba ryzyko utraty przez Inwestorow calosci lub czesci zainwestowanego kapitalu. Emitent 

zwraca uwage, ze w przypadku wniesienia do sadu powodztwa opartego na informacjach zawartych w Prospekcie Podstawowym, Warunkach 

Ostatecznych lub niniejszym podsumowaniu, inwestor wnoszacy powodztwo moze, zgodnie z prawem krajowym Panstw Czlonkowskich, byc 

zmuszony do poniesienia kosztow tlumaczenia Prospektu Podstawowego i Warunkow Ostatecznych (w tym podsumowania dotyczacego danej 

emisji) przed wszczeciem postepowania. Ponadto Emitent zwraca uwage, ze Emitent, DDA ETP AG, ktory przedstawil podsumowanie wraz z jego 

tlumaczeniem, moze zostac pociagniety do odpowiedzialnosci w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w blad, jest niedokladne lub 

niespojne w zestawieniu z Prospektem Podstawowym lub Warunkami Ostatecznymi lub gdy nie zawiera, w zestawieniu z Prospektem 

Podstawowym lub Warunkami Ostatecznymi, kluczowych informacji majacych na celu pomoc inwestorom przy rozwazaniu inwestycji w papiery 

wartosciowe. 

B. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

Kto jest emitentem Papierow Wartosciowych? 

Emitent, DDA ETP AG, (LEI 529900RM243OV5SVNL95), jest spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (Aktiengesellschaft) z siedziba w 

Liechtensteinie i podlegajaca prawu Ksiestwa Liechtensteinu. Siedziba spolki znajduje sie pod adresem Landstrasse 36, 9495 Triesen, 

Liechtenstein. Spolka zostala zarejestrowana w rejestrze publicznym Liechtensteinu w dniu 28.07.2021 r. pod numerem FL-0002.663.919.3. 

Emitent zostal utworzony jako spolka celowa wylacznie w celu emitowania zabezpieczonych produktow gieldowych.  

Jedynym akcjonariuszem Emitenta jest DDA Europe GmbH, ktory z kolei stanowi wlasnosc Deutsche Digital Assets GmbH. Ponizsza tabela 

przedstawia glownych akcjonariuszy Jednostki Dominujacej posiadajacych udzialy przekraczajace 10% na dzien sporzadzenia Prospektu 

Podstawowego: 

Deutsche Digital Assets GmbH  

Akcjonariusz Posiadane akcje (w procentach) 

Max Lautenschläger Beteiligungs GmbH 22% 

FinLab AG 17.9% 

Patrick Alan Lowry 9.8% 

Cryptology Asset Group plc 8.9% 

 

Czlonkami Rady Dyrektorow sa Patrick Lowry, Alexander Baker i Arno Sprenger. Bieglym rewidentem spolki jest BDO (Liechtenstein) AG, 

Wuhrstrasse 14, 9490 Vaduz, Liechtenstein. 

Jakie sa podstawowe informacje finansowe dotyczace Emitenta? 

31.12.2021 in EUR 

Zysk / strata z dzialalnosci operacyjnej  (38,496) 

Dlug finansowy netto (dlug dlugoterminowy plus dlug 
krotkoterminowy minus srodki pieniezne na dzien 31.12.2021) 

362.908 

Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci operacyjnej (23,832) 

Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej 50.000 

Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci inwestycyjnej 0 

 

Jakie sa glowne ryzyka charakterystyczne dla Emitenta? 

Emitent nie posiada dlugiej i bogatej historii dzialalnosci 
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Firma Emitenta zostala utworzony na mocy Uchwaly Wspolnikow Zalozycieli z dnia 23 lipca 2021 r. i zarejestrowana w rejestrze handlowym 

Liechtenstein Amt für Justiz 28.07.2021 r. Ze wzgledu na tak krotki okres istnienia firmy, Emitent nie posiada dlugiego i pelnego doswiadczenia 

w zakresie skutecznego prowadzenia dzialalnosci gospodarczej opisanej w niniejszym dokumencie. Nie ma pewnosci, ze planowana dzialalnosc 

gospodarcza powiedzie sie w przyszlosci, co moze miec negatywny wplyw na biznes i sytuacje finansowa Emitenta. W zwiazku z tym istnieje 

ryzyko, ze Emitent nie odniesie sukcesu w emisji Not oraz ze Emitent nie osiagnie zyskow, mimo ze taki jest cel Emitenta. W przypadku 

niepowodzenia emisji papierow wartosciowych, Emitent moze zaprzestac prowadzenia dzialalnosci gospodarczej jako emitent lub ostatecznie 

stac sie niewyplacalny. Mimo, ze Emitent podejmuje uzasadnione starania w celu rozwoju swojej dzialalnosci, nie ma pewnosci, ze planowane 

dzialania biznesowe zakoncza sie sukcesem w przyszlosci, co moze miec negatywny wplyw na dzialalnosc i sytuacje finansowa Emitenta. 

Ryzyko zwiazane z ograniczonym celem dzialalnosci Emitenta 

Przedmiotem dzialalnosci Emitenta jest emisja not powiazanych z jedna Kryptowaluta lub Kryptowalutami wchodzacymi w sklad Koszyka. 

Emitent nie bedzie prowadzil dzialalnosci innej niz emisja not zabezpieczonych Kryptowalutami lub Koszykami Kryptowalut i innych aktywow 

cyfrowych. Ze wzgledu na ten ograniczony cel dzialalnosci Emitent jest narazony na ryzyko, ze bazowa Kryptowaluta lub bazowe Kryptowaluty 

wchodzace w sklad Koszyka nie odniosa w przyszlosci sukcesu lub odniosa go w mniejszym stopniu (ryzyka te zostaly szerzej opisane w punkcie 

„2.2.3. Ryzyka zwiazane z bazowa Kryptowaluta lub bazowymi Kryptowalutami wchodzacymi w sklad Koszyka” ponizej), a Emitent nie bedzie w 

stanie dostosowac sie do takich zmienionych okolicznosci. Ze wzgledu na ograniczony cel dzialalnosci Emitent moze nie odniesc sukcesu w 

prowadzeniu swojej dzialalnosci, co moze miec negatywny wplyw na dzialalnosc i sytuacje finansowa Emitenta. 

C. NAJWAzNIEJSZE INFORMACJE O NOTACH 

Jakie sa glowne cechy papierow wartosciowych? 

Instrumenty DDA Physical Ethereum ETP (ISIN: DE000A3GTML1) to noty na okaziciela emitowane bez wartosci nominalnej po Poczatkowej Cenie 

Emisyjnej w wysokosci 0.001 ETH w dniu 01.12.2021 roku (Data Emisji Serii). laczna liczba wyemitowanych instrumentow DDA Physical Ethereum 

ETP wynosi 5,000,000,000. 

Noty moga byc subskrybowane wylacznie przez wyznaczonych Autoryzowanych Uczestnikow; inwestorzy moga nabywac i wykupowac Noty za 

posrednictwem takich wyznaczonych Autoryzowanych Uczestnikow, w USD lub Kryptowalutach oraz zgodnie z oferta Autoryzowanych 

Uczestnikow. Waluta referencyjna jest dolar amerykanski (USD). Kazda Nota daje Posiadaczowi prawo do zadania od Emitenta (a) „Uprawnienia 

do Kryptowaluty”„ lub (b) Ceny Referencyjnej USD. Zobowiazania wynikajace z Not stanowia bezposrednie, bezwarunkowe, 

niepodporzadkowane i zabezpieczone zobowiazania Emitenta, ktore sa traktowane na rowni ze wszystkimi innymi zabezpieczonymi i 

niepodporzadkowanymi zobowiazaniami Emitenta. Noty sa zbywalne bez zadnych ograniczen. 

Prawa zwiazane z Papierami Wartosciowymi 

Noty sa bezterminowe i nie maja ustalonego terminu wykupu. Noty nie sa oprocentowane. 

Obowiazkowy wykup przez Emitenta 

Emitent moze w dowolnym czasie i z powodow, ktore uzna za istotne (takich jak wejscie w zycie nowych przepisow prawa lub regulacji 

wymagajacych od Emitenta uzyskania licencji; zaprzestanie swiadczenia przez uslugodawcow uslug istotnych dla Not, a Emitentowi nie uda sie 

znalezc zastepstwa itp.) zlikwidowac Noty (z wyjatkiem Not, ktorych wykupu zazadal juz posiadacz Not w drodze wypowiedzenia) w calosci, lecz 

nie w czesci, poprzez opublikowanie Zawiadomienia o Wykupie na stronie internetowej emitenta https://funds.iconicholding.com/.  

Opcja Put dla Posiadacza 

Kazdy Posiadacz ma prawo zazadac od Emitenta wykupu Not po wykonaniu Opcji Sprzedazy bezposrednio u Emitenta lub za posrednictwem 

Autoryzowanego Uczestnika. 

Procedura rozwiazania i wykupu Not 

W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Emitenta lub wykonania Opcji Put przez Posiadacza Not, Posiadacze Not sa zobowiazani do (i) 

zlozenia Emitentowi obowiazkowego Formularza Wykupu lub Formularza Wykonania Opcji Put, opublikowanego na stronie internetowej 

Emitenta, oraz wszelkich innych dokumentow wymaganych w takim formularzu w celu weryfikacji tozsamosci Posiadacza Not, oraz do (ii) 

bezplatnego przeniesienia swoich Not na Rachunek Emisji (okreslony w formularzu), w terminie 21 dni od publikacji Zawiadomienia o Wykupie 

przez Emitenta lub zlozenia przez Posiadacza Not Formularza Wykonania Opcji Put. W przypadku nieotrzymania dokumentacji lub Not Emitent 

potraktuje takich Posiadaczy Not jako pozbawionych mozliwosci otrzymania jednostek bazowej Kryptowaluty lub Kryptowalut (w przypadku 

Koszyka) i wykupi Noty w walucie USD. 

Noty podlegaja wykupowi w ETH w ilosci ETH odpowiadajacej Uprawnieniu do Kryptowaluty lub w USD w ilosci odpowiadajacej Kursowi 

Referencyjnemu USD. 

Uprawnienie do Kryptowaluty oznacza roszczenie Posiadacza Not wobec Emitenta, wedlug stanu na dowolny Dzien Roboczy, o dostarczenie 

okreslonej liczby jednostek ETH na jedna Note (pomniejszonej o oplaty), obliczonej przez Emitenta wedlug jego wylacznego uznania zgodnie z 

nastepujacym wzorem: 

CE = ICE x (1-DER)^n 
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Gdzie: 

„CE„ oznacza Cryptocurrency Entitlement (Uprawnienie do Kryptowaluty); 

„ICE„ oznacza Initial Cryptocurrency Entitlement (Wstepne Uprawnienie do Kryptowaluty);  

„DER„ oznacza Diminishing Entitlement Rate (Malejaca Stawka Uprawnienia; oraz  

„n„ oznacza liczbe dni/365. 

W przypadku, gdy Posiadacz Noty nie bedzie mogl otrzymywac ETH, w szczegolnosci ze wzgledu na obowiazujace go przepisy regulacyjne, Noty 

moga zostac wykupione w USD w kwocie rownej Kursowi Referencyjnemu USD. Cena Referencyjna USD dla Not  jest cena w USD, na dany dzien, 

za Kryptowalute lub Komponenty Kryptowaluty w Koszyku pomnozona przez Uprawnienie do Kryptowaluty wedlug wskaznika CMBI Ethereum 

Index, publikowana kazdego dnia roboczego o godzinie 16:00 czasu brytyjskiego. Posiadacze Not musza byc swiadomi, ze Uprawnienie do 

Kryptowaluty jest ograniczone do Aktywow Serii danej Serii Not, a Cena Referencyjna USD bedzie obliczana wylacznie w odniesieniu do Aktywow 

Serii danej Serii Not. 

Rozwiazanie i wykup not w przypadku niewykonania zobowiazan w sytuacjach nadzwyczajnych 

Warunki dotyczace Not wskazuja przypadki niewykonania zobowiazan, uprawniajace kazdego z Posiadaczy Not do zadania natychmiastowego 

wykupu ich kwoty glownej w przypadku rozwiazania umowy w sytuacji nadzwyczajnej. Takie przypadki niewykonania zobowiazan obejmuja: 

niewykonanie przez Emitenta w nalezyty sposob zobowiazania wynikajacego z Not, ogloszenie przez Emitenta, ze nie jest on w stanie wywiazac 

sie ze swoich zobowiazan finansowych lub ze zaprzestaje dokonywania platnosci w ogole, wszczecie postepowania upadlosciowego wobec 

Emitenta lub postawienie Emitenta w stan likwidacji (chyba ze w zwiazku z fuzja lub inna forma polaczenia z inna spolka).  

Bezpieczenstwo 

Jako stale zabezpieczenie platnosci i wykonania zobowiazan Emitenta wobec Posiadaczy Not , Emitent zastawia, na rzecz Posiadaczy Not, u 

Powiernika Zabezpieczen (i) wszystkie swoje prawa, obecne i przyszle, w szczegolnosci roszczenia o wydanie Not, w odniesieniu do ETH 

zdeponowanych przez Emitenta u depozytariusza na jego rachunkach depozytowych (Portfele), oraz (ii) roszczenia w odniesieniu do Not 

bedacych wlasnoscia Emitenta (Zabezpieczenie). 

Posiadacze Not musza miec swiadomosc, ze aktywa uzyskane przez Emitenta w wyniku emisji danej serii Not, w tym wplywy z tej emisji („Aktywa 

Serii”) beda przechowywane oddzielnie od Aktywow Serii i wszelkich wplywow z innej serii Not oraz oddzielnie od aktywow wlasnych Emitenta. 

W odniesieniu do wszelkich roszczen przyslugujacych Posiadaczom Not na mocy niniejszego Prospektu Podstawowego i Ostatecznych 

Warunkow, Posiadacze Not beda mieli prawo regresu wylacznie do Aktywow Serii w odniesieniu do danej serii Not, a nie do Aktywow Serii innej 

serii Not lub jakichkolwiek innych aktywow Emitenta. Jesli po calkowitej realizacji Aktywow Serii (w drodze likwidacji lub egzekucji) i 

wykorzystaniu dostepnych kwot pienieznych zgodnie z Umowa o Zabezpieczenie Kryptowalutowe i Umowa Powiernika Zabezpieczajacego, 

stosownie do okolicznosci, jakiekolwiek niezaspokojone roszczenie wobec Emitenta, zabezpieczone lub niezabezpieczone, pozostanie 

niesplacone, wowczas takie niezaspokojone roszczenie wygasnie, a Emitent ani zadna inna strona niniejszego Programu nie bedzie miala w 

zwiazku z nim dlugu. 

Gdzie papiery wartosciowe beda przedmiotem obrotu?  

Emitent oraz Agenta ds. Notowan zloza wnioski o dopuszczenie Not do obrotu na gieldach Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext 

Paris i Euronext Amsterdam. Emitent moze podjac decyzje o sprzedazy Not na innych rynkach regulowanych i/lub zorganizowac sprzedaz Not na 

wielostronnych platformach obrotu, zorganizowanych platformach obrotu lub za posrednictwem internalizatorow systemowych, na podstawie 

postanowien Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynkow instrumentow finansowych. 

Jakie sa glowne rodzaje ryzyka charakterystyczne dla papierow wartosciowych? 

Ryzyko zwiazane z charakterem i warunkami emisji Not danej Serii 

Zobowiazania z ograniczonym regresem  

Posiadacze Not beda mieli prawo regresu wylacznie do Aktywow Serii w odniesieniu do danej serii Not, z zastrzezeniem zabezpieczenia zgodnie 

z warunkami Umowy o Zabezpieczenia Kryptowalutowe ale nie do jakichkolwiek innych aktywow Emitenta. Jesli po podziale lub calkowitej 

realizacji Aktywow Serii (w drodze sprzedazy, likwidacji lub w inny sposob) i wykorzystaniu dostepnych srodkow pienieznych zgodnie z 

obowiazujaca kolejnoscia pierwszenstwa oraz Umowa o Zabezpieczeniu Kryptowalutowym, jakiekolwiek niesplacone roszczenie wobec Emitenta 

w odniesieniu do Aktywow Serii pozostanie niesplacone, wowczas takie niesplacone roszczenie wygasnie, a Emitent nie bedzie mial zadnego 

dlugu, zobowiazania ani obowiazku w odniesieniu do tych aktywow. Po wygasnieciu takiego roszczenia, zadna ze Stron Serii, Posiadacze Not 

danej Serii ani zadna inna osoba dzialajaca w imieniu ktorejkolwiek z nich nie bedzie uprawniona do podejmowania jakichkolwiek dalszych 

krokow przeciwko Emitentowi lub czlonkom jego kierownictwa, akcjonariuszom, dostawcom uslug korporacyjnych lub dyrektorom w celu 

odzyskania jakiejkolwiek dalszej kwoty w odniesieniu do wygaslego roszczenia, a Emitent nie bedzie mial wobec takich osob zadnego dlugu, 

zobowiazania ani obowiazku w odniesieniu do takiej dalszej kwoty.  

Brak programu zbiorowego inwestowania 
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Papiery Wartosciowe emitowane w zwiazku z Produktami w ramach Programu sa pochodnymi instrumentami finansowymi (instrumentami 

dluznymi) zgodnie z prawem niemieckim. Produkty nie stanowia programow zbiorowego inwestowania w rozumieniu przepisow § 1 Abs. 1 S. 1 

niemieckiego Kodeksu Inwestycyjnego (Kapitalanlagegesetzbuch - KAGB) lub Ustawy Lichtensteinu o Organizacjach Zbiorowego Inwestowania 

w Zbywalne Papiery Wartosciowe (UCITSG), Ustawy Lichtensteinu o Zarzadzajacych Alternatywnymi Funduszami Inwestycyjnymi (AIFMG) lub 

Ustawy Lichtensteinu o Przedsiebiorstwach Inwestycyjnych (IUG). W zwiazku z tym, posiadacze tych Produktow nie maja mozliwosci korzystania 

ze szczegolnej ochrony inwestorow przewidzianej w jakichkolwiek przepisach regulujacych dzialalnosc przedsiebiorstw zbiorowego 

inwestowania. Emitent nie podlega i nie bedzie podlegal regulacjom ani nadzorowi ze strony Lichtenstein FMA lub jakiegokolwiek organu 

regulacyjnego w zwiazku z emisja Produktow. 

Ryzyko polegania na gieldach kryptowalut w przypadku, gdy Posiadaczowi Not uniemozliwiono otrzymanie Kryptowalut  

Jesli z przyczyn prawnych, w szczegolnosci ze wzgledu na obowiazujace go przepisy regulacyjne, Posiadacz Not nie bedzie mogl otrzymac 

odpowiedniej bazowej Kryptowaluty lub jakiejkolwiek lub wszystkich bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka i z tego powodu Seria 

Not zostanie wykupiona w USD, Posiadacze Not narazeni sa na ryzyko, ze Noty nie beda mogly zostac wykupione w USD, a Posiadacze Not nie 

beda mieli zadnego mechanizmu umozliwiajacego spieniezenie Not (z wyjatkiem sprzedazy Not za walute fiat (np. USD lub Euro) na rynku 

wtornym, jesli istnieje plynny rynek). 

Emitent moze w kazdym czasie dokonac przymusowego wykupu w przypadku ziszczenia sie okreslonych zdarzen wskazanych w Warunkach.  

Emitent moze w dowolnym momencie, wedlug wlasnego uznania, podjac decyzje o rozwiazaniu umowy i wykupie wszystkich, lecz nie niektorych, 

Not wedlug przypisanych im Praw do Kryptowalut w przypadku wystapienia okreslonych zdarzen, ktore zostaly szczegolowo okreslone w 

Warunkach („Wykup Obowiazkowy”„). Emitent nie jest zobowiazany do uwzgledniania interesow Posiadaczy Not, a Posiadacze Not moga 

otrzymac mniej lub znacznie mniej niz wynosila ich poczatkowa inwestycja. Emitent jest zobowiazany do wczesniejszego zawiadomienia o 

Obowiazkowym Wykupie, przy czym istnieje ryzyko, ze Emitent nie dokona takiego zawiadomienia lub nie zostanie ono odebrane przez 

wszystkich Posiadaczy Not, co moze spowodowac, ze niektorzy lub wszyscy Posiadacze Not nie sprzedadza Not lub nie skorzystaja z Opcji Put 

przed dokonaniem Obowiazkowego Wykupu. Cena Obowiazkowego Wykupu Not wykupywanych w USD moze byc nizsza lub znaczaco nizsza od 

rownowaznej ceny bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka, poniewaz Emitent bedzie probowal sprzedac 

bazowa Kryptowalute lub bazowe Kryptowaluty wchodzace w sklad Koszyka, przy czym zastosowanie maja wszystkie ryzyka zwiazane z 

odpowiednimi bazowymi Kryptowalutami. Ponadto, jesli Emitentowi nie uda sie zrealizowac bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut 

wchodzacych w sklad Koszyka przy zastosowaniu Procedury Aukcji Kryptowalut, jest on uprawniony do zastosowania jakiejkolwiek innej 

uzasadnionej procedury sprzedazy udzialow w bazowej Kryptowalucie lub bazowych Kryptowalutach wchodzacych w sklad Koszyka, przy czym 

istnieje ryzyko, ze takie procedury doprowadza do sprzedazy bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka po 

cenie nizszej lub znacznie nizszej od minimalnej ceny okreslonej w Procedurze Aukcji Kryptowalut. 

Ponadto, Obowiazkowy Wykup moze doprowadzic do skutecznego zbycia Not dla celow podatkowych przez niektorych lub wszystkich Posiadaczy 

Not w terminie wczesniejszym niz planowany lub przewidywany, co moze skutkowac mniej korzystnym traktowaniem inwestycji w Noty dla 

takich Posiadaczy Not pod wzgledem podatkowym, niz byloby to mozliwe w przypadku utrzymania inwestycji przez dluzszy okres czasu. 

Ryzyko zwiazane z bezpieczenstwem Not 

Zabezpieczenie udzielone w celu zabezpieczenia Not danej Serii moze byc niewykonalne lub jego wykonanie moze byc opoznione.  

Emitent zobowiazal sie, ze kwota w Bazowej Kryptowalucie lub Bazowych Kryptowalutach wchodzacych w sklad Koszyka, rowna lub wyzsza od 

Kwoty Zabezpieczonych Zobowiazan (tj. sumy Kwoty Zaleglosci, Kwoty Zabezpieczonych Zobowiazan z Opcji Put oraz Kwoty Zabezpieczonych 

Zobowiazan z Rozliczenia), bedzie zawsze zdeponowana u Depozytariusza, oraz zastawil taka zdeponowana Bazowa Kryptowalute lub Bazowe 

Kryptowaluty wchodzace w sklad Koszyka na rzecz Posiadaczy Not jako zabezpieczenie dlugu Emitenta wobec Posiadaczy Not. Te ustalenia 

dotyczace zabezpieczen moga nie byc wystarczajace do ochrony Posiadaczy Not w przypadku upadlosci lub likwidacji Emitenta lub 

Depozytariusza z roznych przyczyn. Istnieje ryzyko prawne, ze zabezpieczenie w odniesieniu do bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut 

wchodzacych w sklad Koszyka nie bedzie egzekwowalne, biorac pod uwage, ze jest to kryptowaluta i moze wystapic niepewnosc co do sposobu 

egzekwowania takiego Zabezpieczenia lub zmian w przepisach prawa. Ponadto, egzekwowanie Zabezpieczenia moze byc opoznione. 

Ryzyko kredytowe.  

Emitent bedzie narazony na ryzyko kredytowe instytucji depozytowych, u ktorych przechowuje bazowa Kryptowalute lub bazowe Kryptowaluty 

wchodzace w sklad Koszyka. Ryzyko kredytowe, w tym przypadku, to ryzyko, ze Depozytariusz przechowujacy bazowa Kryptowalute lub bazowe 

Kryptowaluty wchodzace w sklad Koszyka nie wywiaze sie z obowiazku lub zobowiazania wobec Emitenta. Bazowa Kryptowaluta lub bazowe 

Kryptowaluty wchodzace w sklad Koszyka sa przechowywane przez Depozytariusza na wydzielonych rachunkach, ktore maja byc chronione w 

przypadku niewyplacalnosci Depozytariusza. Jednakze, niewyplacalnosc Depozytariusza moze skutkowac opoznionym dostepem do bazowej 

Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka dostarczanego jako Zabezpieczenie. W takiej sytuacji Posiadacze 

Papierow Wartosciowych moga poniesc strate z powodu wahan cen aktywow. 

Ryzyko zwiazane z kryptowaluta bazowa  

Zmiennosc cen bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka.  

Na wartosc Not wplywa cena bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka - ktora podlega znacznym 

wahaniom i jest uzalezniona od szeregu czynnikow. Kwota otrzymana przez Posiadaczy Not (i) przy wykupie Not w USD, w przypadku, gdy 
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Posiadacz Not nie moze otrzymac bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka z powodow prawnych, lub (ii) 

przy sprzedazy na gieldzie zalezy od wynikow bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka. 

Ceny Kryptowalut podlegaja znacznym wahaniom i, na przyklad, moga podlegac wplywowi nastepujacych czynnikow: 

Globalne lub regionalne wydarzenia polityczne, gospodarcze lub finansowe - globalne lub regionalne wydarzenia polityczne, gospodarcze i 

finansowe moga miec bezposredni lub posredni wplyw na cene Kryptowalut; 

Wydarzenia regulacyjne lub oswiadczenia organow regulacyjnych - brak jest konsensusu w zakresie regulacji kryptowalut i niepewnosci co do 

ich statusu prawnego i podatkowego, a przepisy dotyczace kryptowalut nadal ewoluuja w roznych jurysdykcjach na calym swiecie. Kazda zmiana 

regulacji w jakiejkolwiek konkretnej jurysdykcji moze miec wplyw na podaz i popyt w tej konkretnej jurysdykcji i innych jurysdykcjach ze wzgledu 

na globalna siec gield kryptowalut, a takze ceny kompozytowe stosowane do obliczania wartosci bazowej takich kryptowalut (jesli istnieja), 

poniewaz zrodla danych obejmuja wiele jurysdykcji. Patrz rowniez „Ryzyko polityczne na rynku kryptowalut”. 

Handel inwestycyjny, hedging lub inne dzialania szerokiego grona uczestnikow rynku, ktore moga wplywac na ceny, podaz i popyt na aktywa 

kryptowalutowe - rynki aktywow kryptowalutowych sa lokalne, krajowe i miedzynarodowe oraz obejmuja coraz szerszy zakres produktow i 

uczestnikow. Znaczacy obrot moze wystapic na dowolnym systemie i platformie lub w dowolnym regionie, z pozniejszym wplywem na inne 

systemy, platformy i regiony. 

Widly w protokolach bazowych - Kryptowaluty bazowe sa projektami typu open source. W rezultacie, kazda osoba moze zaproponowac 

udoskonalenia lub poprawki do kodu zrodlowego sieci poprzez jedna lub wiecej aktualizacji oprogramowania, ktore moga zmienic protokoly 

rzadzace siecia i wlasciwosci kazdej bazowej Kryptowaluty. Gdy zaproponowana zostanie modyfikacja, a wiekszosc uzytkownikow i gornikow 

wyrazi na nia zgode, zmiana zostaje wdrozona, a siec pozostaje bez zaklocen. Jesli jednak mniej niz wiekszosc uzytkownikow i gornikow wyrazi 

zgode na proponowana modyfikacje, konsekwencja moze byc tak zwane "rozwidlenie" (tj. „rozlam„) sieci (i blockchaina), w ktorej jedna czesc 

dziala na uprzednio zmodyfikowanym oprogramowaniu, a druga na zmodyfikowanym. Efektem takiego rozwidlenia byloby istnienie dwoch wersji 

sieci dzialajacych rownolegle oraz powstanie nowego zasobu cyfrowego, ktory nie jest wymienny ze swoim poprzednikiem. Dodatkowo, tzw. 

fork moglby zostac wprowadzony przez niezamierzona, nieprzewidziana wade oprogramowania w wielu wersjach kompatybilnego 

oprogramowania, ktore uzytkownicy uruchamiaja. Okolicznosci kazdego rozwidlenia sa unikalne, a ich wzgledne znaczenie jest rozne. Nie jest 

mozliwe dokladne przewidzenie wplywu, jaki kazdy przewidywany fork moze miec na ceny, wycene i zaklocenia rynku. W szczegolnosci nowo 

sforkowane aktywa moga miec mniejsza plynnosc niz aktywa o bardziej ugruntowanej pozycji, co powoduje wieksze ryzyko. Patrz rowniez 

„Podzial blockchaina”. 

Zaklocenia w infrastrukturze lub srodkach, za pomoca ktorych kazda z bazowych Kryptowalut jest produkowana, dystrybuowana i 

przechowywana, sa w stanie spowodowac znaczne zmiany cen w krotkim okresie czasu - Operatorzy infrastruktury Kryptowalut lub „gornicy„, 

ktorzy uzywaja komputerow do rozwiazywania problemow matematycznych w celu weryfikacji transakcji, sa nagradzani za te wysilki zwiekszona 

podaza takiej kryptowaluty. Komputery, ktore tworza infrastrukture wspierajaca kazda z bazowych kryptowalut sa zdecentralizowane i naleza 

do kombinacji osob prywatnych i duzych korporacji. Jesli znaczacy podzbior puli kazdej z bazowych Kryptowalut zdecyduje sie na zaprzestanie 

dzialalnosci, wycena, plynnosc i zdolnosc do zawierania transakcji w kazdej z takich Kryptowalut moga byc ograniczone. Poniewaz kazda z 

bazowych Kryptowalut zostala zaprojektowana w taki sposob, aby posiadac skonczona pule jednostek kazdej z bazowych Kryptowalut, ta 

skonczona pula zostanie w koncu w pelni wydobyta (co oznacza tworzenie nowych jednostek kryptowaluty poprzez z gory okreslony proces 

matematyczny w sieci komputerowej) w pewnym momencie w przyszlosci. To sprawia, ze wydobycie nie jest zrownowazone, poniewaz nagrody 

za bloki nie beda juz dostepne dla gornikow, co doprowadzi do zmniejszenia liczby gornikow. Moze to spowodowac upadek sieci, poniewaz zaden 

gornik nie bedzie chcial walidowac blokow bez zadnej zachety ekonomicznej. Ponadto, jako ze nagrody za bloki zmniejszaja sie w tempie, ktore 

zostalo wbudowane w siec w momencie jej powstania (w konsekwencji skonczonej puli podazy), zachety ekonomiczne dla gornikow kazdej z 

bazowych kryptowalut moga nie byc wystarczajace, aby sprostac ich kosztom walidacji blokow, co potencjalnie moze prowadzic do 

przechodzenia gornikow do innych sieci, a w konsekwencji do spowolnienia walidacji i wykorzystania transakcji. Moze to negatywnie wplynac 

na cene kazdej z bazowych Kryptowalut. Inna infrastruktura krytyczna, na ktora moze to miec negatywny wplyw, obejmuje rozwiazania w 

zakresie przechowywania, wymiany i powiernikow dla kazdej z bazowych Kryptowalut. Na przyklad, potencjalna niestabilnosc gield 

kryptowalutowych oraz zamkniecie lub czasowe wylaczenie gield z powodu awarii lub zlosliwego oprogramowania moze wplynac na plynnosc, 

popyt i podaz bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka (i innych krypto-aktywow). Ponadto, zmiennosc 

cen bazowej Kryptowaluty lub bazowych Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka prowadzi do zwiekszonych mozliwosci spekulacji i arbitrazu, 

co z kolei przyczynia sie do wahan cen. 

Zawarcie transakcji w Bazowej Kryptowalucie lub Bazowych Kryptowalutach wchodzacych w sklad Koszyka po podanej cenie moze byc 

niemozliwe. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy podana cena a cena wykonania moga wynikac z dostepnosci aktywow, odpowiednich spreadow 

lub oplat na gieldzie lub rozbieznosci w wycenach na roznych gieldach. Patrz rowniez punkt 2.2.1 „Noty podlegaja kosztom i oplatom 

transakcyjnym”. 

Ryzyko zwiazane z dopuszczeniem Not do obrotu  

Noty nie maja ugruntowanego rynku zbytu i aktywny rynek zbytu dla Not moze sie nie rozwinac.  

Kazda seria Not stanowi nowa emisje papierow wartosciowych, dla ktorych nie istnieje obecnie ustanowiony rynek obrotu. Chociaz Emitent 

zamierza uzyskac dopuszczenie odpowiedniej serii Not do obrotu na gieldach Deutsche Börse Xetra, Euronext Paris, Euronext Amsterdam i SIX 

Swiss Exchange, a takze moze wystapic do dowolnej innej gieldy papierow wartosciowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub poza nim 

o dopuszczenie Not do obrotu na rynkach regulowanych takiej gieldy, nie ma pewnosci, ze rynek dla danej Serii Not rozwinie sie lub, jesli sie 

rozwinie, bedzie kontynuowany, ani ze bedzie plynny, umozliwiajac inwestorom sprzedaz Not w pozadanym czasie lub w ogole, lub po cenach, 
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ktore uznaja za akceptowalne, lub po cenach, ktore sa oczekiwane ze wzgledu na okreslona cene bazowej Kryptowaluty lub bazowych 

Kryptowalut wchodzacych w sklad Koszyka. 

Szczegolne ryzyko polega na tym, ze posiadacze Not moga nie byc w stanie latwo sprzedac Not lub sprzedac je po cenach, ktore umozliwia 

inwestorom osiagniecie oczekiwanego zysku. 

Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem moge inwestowac w ten papier wartosciowy? 

laczna liczba emitowanych Not wynosi do 5,000,000,000 Not po Poczatkowej Cenie Emisyjnej za jedna Note w wysokosci 0.001 ETH. 

Oferta dla ogolu 

Zapisy na Noty moga byc dokonywane wylacznie przez Autoryzowanych Uczestnikow za zaplata w ETH. Na dzien sporzadzenia Prospektu Flow 

Traders BV, Enigma Securities Ltd, Jane Street Financial Limited, Bluefin Europe LLP, Goldenberg Hehmeyer LLP oraz DRW Europe BV zostaly 

wyznaczone na Autoryzowanych Uczestnikow. Oczekuje sie, ze okres oferty rozpocznie sie w dniu 01.12.2021 i bedzie trwal do dnia 20.11.2023 

(data wygasniecia Prospektu), z zastrzezeniem mozliwosci skrocenia tego okresu. Pozostali Inwestorzy nie moga skladac zapisow ani nabywac 

Not bezposrednio od Emitenta, lecz moga inwestowac za posrednictwem Autoryzowanych Uczestnikow. 

Warunki i szczegoly techniczne Oferty 

Oferta nie podlega zadnym warunkom ani ograniczeniom czasowym innym niz ograniczenie czasowe wynikajace z waznosci Prospektu. Nie 

okreslono minimalnych ani maksymalnych kwot subskrypcji, jednakze posrednicy finansowi (w tym Autoryzowani Uczestnicy) oferujacy Noty 

moga okreslic minimalne lub maksymalne kwoty subskrypcji przy oferowaniu Not wedlug wlasnego uznania. Noty beda dostarczane w formie 

zapisow ksiegowych za posrednictwem systemu rozliczeniowego i bankow prowadzacych rachunki. 

Sposob ustalenia Ceny Emisyjnej  

Jezeli inwestor wyrazi chec nabycia Not, Autoryzowany Uczestnik dokona zapisu na odpowiednia liczbe Not (Kwota Zapisu) w odpowiednim Dniu 

Zapisu po odpowiedniej Cenie Emisyjnej za Note, a nastepnie dostarczy takie Noty inwestorowi.  

W Dniu Emisji, Poczatkowa Cena Emisyjna wynosic bedzie 0.001 ETH za jedna Note, co oznacza, ze Autoryzowani Uczestnicy nabywajacy Noty 

od Emitenta otrzymaja jedna Note za kazde 0.001 ETH. Z uplywem czasu Cena Emisyjna bedzie ulegac zmianie zgodnie z nastepujacymi 

definicjami i formula.  

Cena Emisyjna oznacza kwote ETH za jedna Note rowna wspolczynnikowi ETH, ktora Autoryzowany Uczestnik jako jedyny subskrybent Not jest 

uprawniony do otrzymania w Dniu Subskrypcji, obliczona w nastepujacy sposob: 

Wspolczynnik ETH = Cena Emisji Poczatkowej *(1 - Oplata)^N 

Czynnik ETH stanowi zmniejszenie uprawnienia do ETH z tytulu Oplaty za Noty (z zastrzezeniem zmniejszenia przez Emitenta). 

Poczatkowa Cena Emisyjna w Dniu Emisji Serii wynosi 0.001 ETH.  

Oplata wynosi 0.95% (95 bps) rocznie naliczana codziennie w odniesieniu do zarzadzanych ETH i moze zostac skorygowana przez Emitenta wedlug 

jego rozsadnego uznania (billiges Ermessen) i z uwzglednieniem odpowiedniej praktyki rynku kapitalowego oraz poprzez dzialanie w dobrej 

wierze poprzez powiadomienie Posiadaczy. 

N oznacza liczbe dni od Daty Emisji podzielona przez 365 (act/365). 

Dzien Roboczy oznacza dzien (inny niz sobota lub niedziela), w ktorym banki we Frankfurcie nad Menem prowadza dzialalnosc gospodarcza i w 

ktorym System Kliringowy oraz wszystkie odpowiednie czesci Transeuropejskiego Zautomatyzowanego Blyskawicznego Systemu Rozrachunku 

Brutto w Czasie Rzeczywistym 2 (TARGET2) dzialaja w celu dokonywania platnosci. 

Kwota Subskrypcji, oznaczajaca ilosc ETH, ktora zostanie przekazana przez Autoryzowanego Uczestnika w zamian za okreslona liczbe Not, 

zostanie ustalona na podstawie bazowej Ceny Emisyjnej w Dniu Subskrypcji, w zaleznosci od przypadku. 

Wydatki 

Koszty Oferty zostana poniesione przez DDA Europe GmbH na podstawie umowy o przeniesienie kosztow zawartej z Emitentem. zadne wplywy 

z niniejszej Emisji nie zostana wykorzystane na pokrycie kosztow Oferty. 

Oplaty ponoszone przez Posiadacza 

Emitent bedzie pobieral roczna Oplate w wysokosci 0.95% (95 bps), naliczana codziennie od lacznej kwoty Not posiadanych przez kazdego 

Posiadacza denominowanych w ETH (ETH zarzadzane). Oplata jest uwzgledniona w definicji Ceny Emisyjnej i Ceny Wykupu i nie bedzie 

odejmowana od uprawnienia do emisji ETH obliczanego zgodnie z formula Czynnika ETH. Uprawnienie do Kryptowaluty (CE) bedzie codziennie 

pomniejszane o okreslony procent/365, tzn. jezeli inwestorowi dzisiaj przysluguje roszczenie do 1 ETH, to po uplywie dokladnie 365 dni jego 

roszczenie zmniejszy sie do 0.9905 ETH. 

Emitent nie ma wplywu na to, czy i w jakim zakresie dany Autoryzowany Uczestnik bedzie pobieral dodatkowe oplaty. Oplaty te moga sie roznic 

w zaleznosci od Autoryzowanego Uczestnika. 
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Obrot 

Emitent zamierza wprowadzic Noty do obrotu na gieldach Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris i Euronext Amsterdam. 

Dlaczego sporzadzany jest niniejszy prospekt?  

Powody przygotowania oferty lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym  

Emitent zamierza osiagac zyski poprzez pobieranie rocznej Oplaty w wysokosci 0.95% (95 bps punktow bazowych), naliczanej codziennie od 

lacznej kwoty Not zakupionych przez kazdego Posiadacza, denominowanych w ETH (ETH-under-management). Oplata bedzie naliczana w danym 

okresie w ETH od ETH-zarzadzanego. 

Dopuszczajac noty do obrotu na rynku regulowanym, Emitent pragnie dac inwestorom mozliwosc nie tylko wykupu za posrednictwem 

Autoryzowanych Uczestnikow w stosunku do Emitenta, ale rowniez do obrotu nimi na rynku.   

Wykorzystanie i szacunkowe kwoty netto wplywow pienieznych  

W zwiazku z plasowaniem Not, Emitent przeznacza wplywy netto na zasilenie zarzadzanego przez siebie ETH. 

Umowa o subemisje  

Emitent nie zawarl umowy o subemisje.  

Istotne konflikty interesow zwiazane z oferta lub dopuszczeniem do obrotu  

W zwiazku z oferta i dopuszczeniem do obrotu nie wystepuja istotne konflikty interesow. 


