
PODSUMOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH EMISJI

1.1. WPROWADZENIE I OSTRZEŻENIA

Niniejsze podsumowanie dotyczy oferty publicznej obligacji („Obligacje”) zabezpieczonej Etherem
(„Kryptoaktywa”) w Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Szwecji i Holandii
oraz dopuszczenia Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (regulierter Markt) Frankfurckiej
Giełdy Papierów Wartościowych (Frankfurt Stock Exchange), Euronext Paris, Euronext Amsterdam i
Wiedeńska Giełda Papierów Wartościowych.
Międzynarodowy Numer Identyfikacyjny Obligacji (International Securities Identification Number)
(„ISIN”) to DE000A3GX9P6.
Dniem zatwierdzenia podstawowego prospektu jest 18 październik 2021 („Prospekt
Podstawowy”), a zatwierdzenia dokonał Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(„BaFin”), Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt nad Menem, Niemcy, E-mail:
poststelle@bafin.de, tel.: +49 (0)228 4108-0.
Niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu Podstawowego.
Inwestor powinien podjąć decyzję o inwestycji w Obligacje Emitenta z uwzględnieniem Prospektu
Podstawowego jako całości. Inwestorzy mogą stracić całość lub część kapitału zainwestowanego
w Obligacje Emitenta.
Odpowiedzialność cywilną ponosi wyłącznie spółka Bitpanda Issuance GmbH z siedzibą przy c/o
WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Niemcy
(„Emitent”), która przedłożyła niniejsze podsumowanie, lecz wyłącznie w zakresie, w jakim
podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niespójne, gdy jest odczytywane łącznie
z pozostałymi częściami Prospektu Podstawowego, lub nie przekazuje, gdy jest odczytywane
łącznie z pozostałymi częściami Prospektu Podstawowego, kluczowych informacji w celu
wspomożenia inwestorów podczas rozważania inwestycji w przedmiotowe papiery wartościowe.
W razie wniesienia do sądu roszczenia dotyczącego informacji zawartych w Prospekcie
Podstawowym inwestor będący stroną powodową może być zobowiązany, na postawie prawa
krajowego państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do pokrycia kosztów
przetłumaczenia Prospektu Podstawowego przed rozpoczęciem postępowania prawnego.
Numer identyfikacyjny podmiotu prawnego Emitenta (legal entity identifier) („LEI”) to
98450091EDBK0A7DA884.

Spółka Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, z siedzibą pod adresem Rossmarkt 21, 60311
Frankfurt nad Menem, Niemcy, Identyfikator Podmiotu Prawnego (LEI) 54930079HJ1JTMKTW637,
wystąpiła o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Frankfurckiej Giełdy Papierów
Wartościowych.

1.2. ISTOTNE INFORMACJE O EMITENCIE

1.2.1. Kto jest emitentem papierów wartościowych?
Prawna i handlowa nazwa Emitenta to Bitpanda Issuance GmbH. Numer LEI Emitenta to
98450091EDBK0A7DA884. Emitent jest spółką utworzoną i działającą na podstawie przepisów
prawa niemieckiego, a jego siedziba mieści się pod adresem c/o WeWork Warschauer Platz Tenant
GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Niemcy. Emitent jest wpisany do rejestru
handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy (Amtsgericht) w Charlottenburgu (Amtsgericht
Charlottenburg) pod numerem HRB 226876. Strona internetowa Emitenta znajduje się pod
adresem https://www.bitpanda.com/crypto-trackers, a jego numer telefonu to +49 30 837 98183.
1.2.1.1. Główna działalność Emitenta
Główną działalnością Emitenta jest emitowanie obligacji zabezpieczonych kryptoaktywami i innymi
aktywami cyfrowymi. Poprzez emitowanie tych obligacji Emitent zamierza zaspokoić
zapotrzebowanie inwestorów na papiery wartościowe, które można wprowadzać do obrotu, za
których pośrednictwem można inwestować w kryptoaktywa i inne aktywa cyfrowe. Emitent
zamierza finansować swoją działalność poprzez emitowanie takich obligacji.
1.2.1.2. Główni wspólnicy
Emitent jest spółką zależną należącą w całości do spółki Bitpanda GmbH („Bitpanda”).
Większość udziałów w Bitpandzie jest w posiadaniu 5 podmiotów: (i) Paul Klanschek posiada 23,54
procent udziałów; (ii) Eric Demuth posiada 23,54 procent udziałów; (iii) Christian Trummer posiada
11,77 procent udziałów; (iv) HS Investment FT Limited posiada 13,09 procent udziałów oraz (v)
Grupa Valar posiada pośrednio, poprzez Valar Fund VI LP, Valar Velocity Fund 2 LP i Valar Fund VII
LP, 13,09 procent udziałów.

https://www.bitpanda.com/crypto-trackers


1.2.1.3. Główni dyrektorzy zarządzający
Emitent jest zarządzany przez jedynego dyrektora zarządzającego, którym jest Niels Drukarczyk.
1.2.1.4. Biegli rewidenci
Niezależnym biegłym rewidentem Emitenta jest spółka KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
z siedzibą przy The Squaire, Am Flughafen, 60549 Frankfurt nad Menem. KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft jest członkiem niemieckiej Izby Biegłych Rewidentów
(Wirtschaftsprüferkammer, K.d.ö.R.), z siedzibą przy Rauchstraße 26, 10787 Berlin.
1.2.2. Kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta
Emitent został utworzony w dniu 5 marca 2021 r. („Dzień Utworzenia”). Jego informacje
finansowe są zawarte w zbadanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta z dnia 31
lipca 2021 r. („Sprawozdanie Finansowe”).
Sprawozdanie Finansowe sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). Sprawozdanie Finansowe zostało zbadane i wydano
raport biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.
Poniższe wybrane informacje finansowe zostały podane na podstawie Sprawozdania Finansowego
lub z niego zaczerpnięte.

Rachunek zysków i strat Od Dnia Utworzenia do 31 lipca 2021 r.

Zysk/strata z działalności operacyjnej -20.105,25 EUR

Bilans Na dzień 31 lipca 2021 r.

Zadłużenie finansowe netto 24.894,75 EUR

Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych

Od Dnia Utworzenia do 31 lipca 2021 r.

Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności operacyjnej

-105,25 EUR

Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności finansowej

12.500,00 EUR

Przepływy środków pieniężnych netto
z działalności inwestycyjnej

0,00 EUR

1.2.3. Kluczowe ryzyka szczególne dla Emitenta
Poniższe czynniki ryzyka są istotne dla zdolności Emitenta do wykonania swoich zobowiązań
z tytułu emitowanych przez niego Obligacji.
Ryzyka związane z ograniczonym przedmiotem działalności: Emitent jest nowo utworzoną spółką
bez żadnej historii operacyjnej i handlowej i służy jako podmiot celowy. Jego działalność jest
ograniczona do emitowania obligacji powiązanych z jednym kryptoaktywem albo koszykiem
Kryptoaktywów lub składników indeksu, lub innych aktywów.
Ograniczony przedmiot działalności Emitenta znacząco zwiększa jego ekspozycję na straty
wynikające z niższego popytu na przedmiotowe obligacje, np. w związku ze spadkiem wartości
Kryptoaktywów będących instrumentami bazowymi obligacji wyemitowanych przez Emitenta,
ponieważ Emitent nie będzie w stanie wyrównać tych strat, realizując działalność innego rodzaju.
Przykładowo, jeżeli Emitent będzie zobowiązany do pokrycia niedoboru powstałego na skutek
niekorzystnej relacji między kursem właściwej waluty fiducjarnej (fiat) a kursem właściwych
kryptoaktywów, może to doprowadzić do niewypłacalności lub upadłości Emitenta, jeżeli nie będzie
on sfinansowany w wystarczającym stopniu. Ponadto, jeżeli wartość rynkowa Kryptoaktywów
spadnie i, na skutek tego, popyt na Obligacje zmaleje do poziomu, na którym Emitent nie będzie
dłużej w stanie odzyskiwać kosztów stałych lub dokonywać wymaganych płatności umownych na
rzecz i wykonywać zobowiązań wobec posiadaczy Obligacji („Posiadacze Obligacji”) zgodnie
z warunkami Obligacji, może to mieć znaczący niekorzystny wpływ na działalność i sytuację
finansową Emitenta, włączając ryzyko niewykonania zobowiązań (niewypłacalności).



Ryzyka związane z brakiem długookresowej i całościowej historii działalności Emitenta: Emitent
został wpisany do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy (Amtsgericht)
w Charlottenburgu, Niemcy, w dniu 5 marca 2021 r. Ze względu na tak krótki okres istnienia
Emitent nie ma długookresowej i całościowej historii skutecznego prowadzenia działalności
gospodarczej opisanej w niniejszym dokumencie, co zwiększa ryzyka handlowe, które mogą mieć
niekorzystny wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta.
Uzależnienie od pozwoleń oraz usługodawców: Emitent jest uzależniony od zezwolenia i
dopuszczalności Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych zgodnie z przepisami prawa
niemieckiego i/lub zezwolenia i dopuszczalności jakiegokolwiek innego systemu obrotu, w
zależności od przypadku, do kontynuowania emisji i notowania Obligacji. Ponadto, Emitent jest
uzależniony od pewnej liczby usługodawców, a także ich właściwych upoważnień regulacyjnych, by
móc emitować Obligacje i dostarczać zabezpieczenia dla tych Obligacji. Jeżeli współpraca
z którymkolwiek spośród obecnych usługodawców dozna znaczącego uszczerbku, a Emitent nie
pozyska odpowiedniego alternatywnego usługodawcy w odpowiednim czasie lub w ogóle, a także
w razie zmiany wymogów dotyczących notowań, regulacji dotyczących Obligacji lub akceptowania
kryptoaktywów jako instrumentów bazowych, może to mieć niekorzystny wpływ na Emitenta
i Posiadaczy Obligacji.
Ekspozycja na ryzyka wynikające z procesów biznesowych i wewnętrznych, systemów
informatycznych, zmian technologii, błędu ludzkiego i ciągłości działania: Procesy biznesowe
Emitenta są złożone i w znacznym stopniu uzależnione od prawidłowego funkcjonowania jego
środowiska informatycznego, w tym również środowiska informatycznego jego podmiotów
powiązanych z grupy, a także różnych usługodawców, w celu administrowania każdą serią Obligacji
w ich cyklu życia. W toku swojej działalności Emitent musi również nieustannie przewidywać
zmiany dotyczące technologii (blockchain) i sztucznej inteligencji oraz musi dostosowywać się do
nieustannie ewoluujących uwarunkowań technologicznych. Emitent jest również wysoce
uzależniony od funkcjonalności sieci kryptoaktywów działających przez internet, przez co jest
narażony na ryzyko poważnych zakłóceń łączności internetowej. Każda awaria infrastruktury
informatycznej Emitenta, niedostępność internetu lub niezdolność do dostosowania się do
otoczenia technologicznego może poważnie zakłócić działalność Emitenta i spowodować
nieprzewidziane straty, lub szkody wizerunkowe, a Posiadacze Obligacji mogą ponieść straty
w związku ze swoimi inwestycjami.

1.3. ISTOTNE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH

1.3.1. Główne cechy papierów wartościowych
Obligacje są to obligacje podlegające prawu niemieckiemu emitowane w formie na okaziciela
i zabezpieczone Etherem. Obligacje są zbywalne bez ograniczeń, nie mają ustalonego terminu
zapadalności i nie są oprocentowane. Każda Obligacja przedstawia prawo Posiadacza Obligacji do
żądania od Emitenta (a) dostarczenia Ethera o wartości równej roszczeniu Posiadacza Obligacji, na
dowolny dzień roboczy, wobec Emitenta z tytułu każdej Obligacji, wyrażonemu jako liczba
jednostek Kryptoaktywów na jedną Obligację i obliczanemu przez Emitenta według własnego
uznania zgodnie ze wzorem podanym poniżej („1.4.1. Metoda ustalania Ceny Emisyjnej”),
(„Uprawnienie do Kryptoaktywów”) lub (b) jeżeli Posiadacz Obligacji nie może otrzymać
jednostek bazowych Kryptoaktywów ze względów prawnych lub regulacyjnych, płatności w euro
(„EUR”) ustalonej zgodnie z właściwymi postanowieniami regulaminu („Regulamin”).
Zobowiązania wynikające z Obligacji stanowią bezpośrednie, niepodporządkowane i zabezpieczone
zobowiązania Emitenta, które są równorzędne (i) względem siebie, (ii) z Zobowiązaniami z
Zabezpieczeniem Wykonania (zdefiniowanymi poniżej), („1.3.3. Ryzyka związane z wykonaniem
Prawa do Wykonania”) oraz (iii) z każdym zobowiązaniem Emitenta do przeniesienia Obligacji na
jakikolwiek podmiot, który został wyznaczony przez Emitenta jako uczestnik upoważniony
(„Upoważniony Uczestnik”) do dokonania zapisu na Obligacje lub zakupu Obligacji od Emitenta
na rynku pierwotnym, jeżeli ten Upoważniony Uczestnik przeniósł co najmniej Uprawnienie do
Kryptoaktywów odpowiadające subskrybowanym lub kupowanym Obligacjom do portfela
kryptopowiernika prowadzonego przez Bitpanda GmbH („Kryptopowiernik”, a ten portfel „Portfel
Kryptopowiernika”, a te zobowiązania „Zobowiązania z Zabezpieczonym Rozliczeniem”).
Do Obligacji przypisane są następujące prawa:
Zabezpieczenie: Zastaw ustanowiony przez Emitenta na korzyść Posiadaczy Obligacji na jego
prawach, tytule, odsetkach i korzyściach, obecnych i przyszłych, związanych z Portfelem
Kryptopowiernika, a także jednostkach Kryptoaktywów w Portfelu Kryptopowiernika prowadzonego
przez Kryptopowiernika w dowolnym czasie („Zdeponowane Kryptoaktywa”) i zastaw
ustanowiony przez Emitenta na rachunku emisyjnym i wszelkich Obligacjach Należących do
Emitenta na korzyść Posiadaczy Obligacji („Zabezpieczenie”). Szczegółowe informacje
o rachunkach i warunkach właściwych zastawów zostaną podane we właściwych udostępnionych



dokumentach, które po opublikowaniu mogą być przeglądane w normalnych godzinach pracy (tj. w
godz. 9:00 – 17:00 (czasu środkowoeuropejskiego)) we wskazanym biurze właściwego agenta
fiskalnego i płatniczego, i które zostaną udostępnione na stronie internetowej Emitenta
(https://www.bitpanda.com/crypto-trackers).
Prawo Emitenta do ogłoszenia wezwania: Po zajściu pewnych zdarzeń (każde „Zdarzenie
Uprawniające Emitenta do Ogłoszenia Wezwania”) Emitent może (lecz nie ma obowiązku),
w dowolnym terminie po powiadomieniu Posiadaczy Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30
(trzydziestu) dni roboczych, umorzyć Obligacje w określonym dniu umorzenia po ich właściwej
Cenie Umorzenia po Wezwaniu (określonej poniżej), („Wezwanie przez Emitenta”). Takie
Zdarzenie Uprawniające Emitenta do Ogłoszenia Wezwania obejmuje, między innymi, wejście
w życie nowej ustawy lub przepisów wykonawczych zobowiązujących Emitenta do uzyskania
licencji, aby móc wykonywać swoje zobowiązania z tytułu Obligacji, albo zmiany w opodatkowaniu
Kryptoaktywów, albo zobowiązanie do wykonania Wezwania przez Emitenta wynikające z nakazu
wydanego przez właściwego sąd lub z mocy prawa. Wykonanie Wezwania przez Emitenta skutkuje
umorzeniem Obligacji w posiadaniu Posiadaczy Obligacji.
Prawa do wykonania przysługujące Posiadaczom Obligacji: Obligacje nie mają ustalonego
terminu zapadalności. Jednak każdy Posiadacz Obligacji może umorzyć swoje Obligacje w zamian
za Uprawnienie do Kryptoaktywów („Prawo do Wykonania w Kryptoaktywach”) lub płatność w
EUR, jeżeli Posiadacz Obligacji nie może otrzymać jednostek Kryptoaktywów z przyczyn prawnych
lub regulacyjnych („Prawo do Wykonania w EUR” i łącznie z Prawem do Wykonania
w Kryptoaktywach „Prawo do Wykonania”). Jeżeli Obligacje zostaną umorzone w EUR po
wykonaniu Prawa do Wykonania w EUR, kwota umorzenia będzie równa wpływom ze sprzedaży
Uprawnienia do Kryptoaktywów z zastosowaniem Procedury Zbycia Kryptoaktywów (zdefiniowanej
poniżej) („1.3.3. Proces Wyjścia z Inwestycji”), jeżeli ta procedura doprowadzi do pomyślnego
wyjścia z inwestycji.
W celu wykonania Prawa do Wykonania Posiadacz Obligacji musi (i) złożyć prawidłowo sporządzone
zawiadomienie o wykonaniu, (ii) zapłacić opłatę z tytułu umorzenia w kwocie 2,500.00 EUR (która
podlega pewnym wyłączeniom), („Opłata za Umorzenie”) oraz (iii) nieodpłatnie przenieść
Obligacje, w stosunku do których wykonywane jest Prawo do Wykonania, na Rachunek Emisyjny.
Jeżeli Posiadacz Obligacji wykona swoje Prawo do Wykonania w stosunku do Emitenta lub
w stosunku do Upoważnionego Uczestnika, zostanie pobrana opłata z tytułu wykonania, oprócz
Opłaty za Umorzenie (jeśli ma zastosowanie), w kwocie równej 1.00 procent Uprawnienia do
Kryptoaktywów za każdą Obligację, dla której wykonywane jest Prawo do Wykonania („Opłata za
Wykonanie”).
Żadna taka opłata nie zostanie pobrana, jeżeli Posiadacz Obligacji sprzeda swoje Obligacje poprzez
giełdę lub inny system obrotu.
Umorzenie w razie Zdarzenia Niewykonania Zobowiązania: Obligacje przewidują zdarzenia
niewykonania zobowiązania uprawniające każdego Posiadacza Obligacji do zgłoszenia żądania
natychmiastowego umorzenia Obligacji według Uprawnienia do Kryptoaktywów.
Widełki: Jeżeli Kryptoaktywo zostanie podzielone na dwa lub więcej kryptoaktywów („Widełki”),
każda Obligacja będzie przedstawiać roszczenie do grupy kryptoaktywów po podziale, która
odpowiada takiemu Uprawnieniu do Kryptoaktywów, jakie było reprezentowane przez każdą
Obligację przed Widełkami, a Emitent może według własnego uznania postanowić o podziale
Obligacji na dwie lub więcej odrębnych Obligacji.
Uchwały Posiadaczy Obligacji: Zgodnie z niemiecką Ustawą o dłużnych papierach
wartościowych z 2009 r. (Schuldverschreibungsgesetz) Regulamin zawiera postanowienia, zgodnie
z którymi Posiadacze Obligacji mogą, uchwałą podjętą większością głosów, zmienić Regulamin (za
zgodą Emitenta) i podejmować decyzje w pewnych innych sprawach dotyczących Obligacji.
Uchwały Posiadaczy Obligacji podjęte prawidłowo, albo na zgromadzeniu Posiadaczy Obligacji, albo
w głosowaniu przeprowadzonym bez zwoływania takiego zgromadzenia zgodnie z Regulaminem,
wiążą wszystkich Posiadaczy Obligacji. Uchwały wprowadzające istotne zmiany w Regulaminie
wymagają większości co najmniej 75 procent oddanych głosów. Uchwały dotyczące innych zmian
są podejmowane zwykłą większością oddanych głosów.
1.3.2. Miejsce prowadzenia obrotu papierami wartościowymi
Emitent złożył wniosek o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym Frankfurckiej
Giełdy Papierów Wartościowych, Euronext Paris, Euronext Amsterdam i Wiedeńska Giełda Papierów
Wartościowych. Po Dacie Emisji Emitent może postanowić, że Obligacje będą notowane na innych
lub kolejnych rynkach regulowanych, lub wprowadzić Obligacje do obrotu na wielostronnych
platformach obrotu, zorganizowanych platformach obrotu lub poprzez podmioty systematycznie
internalizujące transakcje, wszystkie w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.



1.3.3. Kluczowe ryzyka szczególne dla papierów wartościowych

Wskazane poniżej kluczowe ryzyka mogą doprowadzić do poniesienia znacznych strat przez
Posiadaczy Obligacji. Każdy Posiadacz Obligacji będzie musiał ponieść możliwe straty w razie
sprzedaży jego Obligacji lub w związku ze spłatą kwoty głównej (kapitału):
Ryzyka związane z charakterem Obligacji oraz Regulaminem Obligacji
Proces Wyjścia z Inwestycji: Jeżeli Posiadacz Obligacji wykona swoje Prawo do Wykonania w EUR,
Emitent zaoferuje pełną liczbę jednostek Kryptoaktywów do zbycia poprzez sprzedaż (przez
samego Emitenta lub podmiot wyznaczony przez Emitenta) według ich aktualnej godziwej wartości
rynkowej, jednak w żadnym razie nie mniejszej niż 90 procent ich właściwej ceny referencyjnej
w systemie obrotu prowadzonym przez Bitpandę na stronie internetowej
https://www.bitpanda.com w celu otrzymania EUR na potrzeby umorzenia Obligacji („Procedura
Zbycia Kryptoaktywów”). Jeżeli ta procedura zawiedzie, Posiadacz Obligacji będzie narażony na
ryzyko braku możliwości umorzenia Obligacji w EUR. Ponadto, ponieważ jednostki Kryptoaktywów
mogą zostać sprzedane za 90 procent ich właściwej ceny referencyjnej, cena transakcyjna
uzyskana w związku z ich zbyciem może być znacząco niższa od aktualnej ceny rynkowej
Kryptoaktywów, co może mieć niekorzystny wpływ na inwestycję Posiadaczy Obligacji.
Ryzyka związane z wykonaniem Prawa do Wykonania: Posiadacze Obligacji mają Prawo do
Wykonania, które uprawnia do umorzenia Obligacji z Emitentem w zamian za świadczenie w formie
Uprawnienia do Kryptoaktywów lub w formie płatności w EUR. Jednak Posiadacze Obligacji mogą
nie być w stanie wykonać swojego Prawa do Wykonania, jeżeli nie przekażą Emitentowi
wystarczających informacji zgodnie z Regulaminem. Ponadto, jeżeli Posiadacze Obligacji wykonają
Prawo do Wykonania w EUR, zobowiązania Emitenta do przekazania kwoty w EUR tym
Posiadaczom Obligacji po zrzeczeniu się właściwych Obligacji na rzecz Emitenta stanowią
niezabezpieczone zobowiązania Emitenta. Tylko zobowiązania rozliczane fizycznie związane
z wykonaniem Prawa do Wykonania w Kryptoaktywach („Zobowiązania z Zabezpieczeniem
Wykonania”) są zabezpieczone przez Zabezpieczenie. Roszczenia Posiadacza Obligacji o zapłatę
w EUR w związku z wykonaniem Prawa do Wykonania w EUR zostaną rozliczone wyłącznie po
przekazaniu Obligacji Emitentowi przez właściwego Posiadacza Obligacji. W okresie od dostarczenia
Obligacji do faktycznej zapłaty kwoty EUR właściwy Posiadacz Obligacji nie będzie właścicielem
Obligacji ani nie będzie przysługiwać mu zabezpieczone roszczenie wobec Emitenta.
Wezwanie przez Emitenta: W razie wystąpienia Zdarzenia Uprawniające Emitenta do Ogłoszenia
Wezwania (określonego bardziej szczegółowo w Regulaminie) Emitent może (lecz nie jest
zobowiązany) w dowolnym czasie, wyłącznie według własnego uznania, postanowić, że wszystkie,
lecz nie tylko niektóre, Obligacje zostaną wypowiedziane i umorzone po ich cenie umorzenia po
wezwaniu, którą jest (i) kwota równa Uprawnieniu do Kryptoaktywów lub (ii) jeżeli Posiadacz
Obligacji nie może otrzymać jednostek Kryptoaktywów ze względu na obowiązujące prawo lub
regulacje, kwotą wpływów z Procedury Zbycia Kryptoaktywów („Wpływy ze Sprzedaży
Kryptoaktywów”) podzieloną przez liczbę Obligacji pozostających w obrocie na dzień wykonania
Wezwania przez Emitenta, po odjęciu wszelkich uzasadnionych opłat na rzecz osób trzecich
związanych z umorzeniem Obligacji („Cena Umorzenia po Wezwaniu”). Wykonując to
uprawnienie decyzyjne, Emitent nie musi uwzględniać interesów Posiadaczy Obligacji, a Posiadacze
Obligacji mogą otrzymać mniej, a nawet znacznie mniej, niż początkowo zainwestowali. Cena
Umorzenia po Wezwaniu w przypadku Obligacji umorzonych w EUR może być niższa, a nawet
znacząco niższa, od równoważnej ceny Kryptoaktywów, ponieważ Emitent będzie usiłował sprzedać
Kryptoaktywa stosując Procedurę Zbycia Kryptoaktywów i będą mieć zastosowanie wszystkie
opisane wyżej ryzyka związane ze zbyciem Kryptoaktywów. Ponadto, jeżeli Emitent nie zrealizuje
Kryptoaktywów z zastosowaniem Procedury Zbycia Kryptoaktywów, będzie uprawniony do
zastosowania każdej innej uzasadnionej procedury w celu sprzedaży posiadanych Kryptoaktywów,
co wiąże się z ryzykiem, że te procedury mogą doprowadzić do sprzedaży Kryptoaktywów po cenie
niższej lub znacznie niższej od minimum określonego przez Procedurę Zbycia Kryptoaktywów.
Ponadto, wykonane Wezwania przez Emitenta może doprowadzić do faktycznego zbycia Obligacji
dla celów podatkowych przez niektórych lub wszystkich Posiadaczy Obligacji we wcześniejszym
dniu, niż zaplanowano lub przewidywano, co może skutkować mniej korzystnym opodatkowaniem
inwestycji w Obligacje dla tych Posiadaczy Obligacji niż opodatkowanie możliwe do uzyskania,
gdyby inwestycję utrzymano przez dłuższy czas.

Ryzyka związane z Zabezpieczeniem
Zabezpieczenie udzielone w celu zabezpieczenia Obligacji może okazać się niemożliwe do
wykorzystania w postępowaniu egzekucyjnym lub egzekucja z Zabezpieczenia może się opóźnić:
Emitent zobowiązał się utrzymywać kwotę w Kryptoaktywach co najmniej równą Kwocie
Zabezpieczonych Zobowiązań zdeponowaną przez cały czas u Kryptopowiernika oraz zastawił te
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Zdeponowane Kryptoaktywa na rzecz Posiadaczy Obligacji jako zabezpieczenie zobowiązań
Emitenta wobec Posiadaczy Obligacji. Te zabezpieczenia mogą nie być wystarczające, by uchronić
Posiadaczy Obligacji w razie upadłości lub likwidacji Emitenta, lub Kryptopowiernika z różnych
przyczyn.

Ryzyka związane z bazowymi Kryptoaktywami
Zmienność cen Kryptoaktywów: Wartość Obligacji zależy od ceny bazowych Kryptoaktywów. Cena
Kryptoaktywów ulega dużym wahaniom oraz może podlegać, między innymi, wpływowi
wywieranemu przez (i) globalne lub regionalne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, medialne lub
finansowe, (ii) zróżnicowanie stopnia rozwoju rynków, (iii) wysoce nieuregulowany ekosystem, (iv)
przyszłe zdarzenia regulacyjne, (v) polityki monetarne i fiskalne, różnice w bazowych protokołach,
awarie infrastruktury lub środków, za pomocą których bazowe Kryptoaktywa są wytwarzane,
dystrybuowane i przechowywane, oraz (vi) realizację transakcji obejmujących bazowe
Kryptoaktywa po pewnej cenie lub bez względu na cenę.
Koszty transakcyjne: Opłaty są pobierane, gdy jednostki Kryptoaktywów są przekazywane
w ramach umorzenia Obligacji. Koszty transakcyjne mogą się różnić w zależności od obciążenia
sieci (którego Emitent ani Posiadacze Obligacji nie są w stanie przewidzieć). Wartość opłat
wymaganych w celu maksymalizacji szans rozsądnie szybkiego potwierdzenia transakcji zależy nie
od wartości właściwych bazowych Kryptoaktywów, lecz od tego, jakie koszty transakcyjne i opłaty
jest gotów ponieść Posiadacz Obligacji dokonujący umorzenia. W zależności od tego jednostki
Kryptoaktywów mogą zostać otrzymane później, niż oczekiwano albo, w skrajnych przypadkach,
mogą w ogóle nie zostać otrzymane, ponieważ sieć przydziela mniejsze zasoby obliczeniowe
transakcjom blockchain o niższych opłatach.

Ryzyka związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu
Ryzyka związane z dopuszczeniem do obrotu: Cena transakcyjna Obligacji może ulec zmniejszeniu,
jeżeli zdolność kredytowa Emitenta lub powiązanych podmiotów ulegnie pogorszeniu, lub zostanie
uznana za pogorszoną bez względu na to, że Obligacje są zabezpieczone faktycznie posiadanymi
Kryptoaktywami. Ryzyko polega na tym, że osoby trzecie mogą być wówczas skłonne kupić
Obligacje wyłącznie z dużym upustem w stosunku do ceny Kryptoaktywów, co z kolei może
skutkować utratą przez Posiadacza Obligacji inwestycji w Obligacje.

Ryzyka podatkowe związane z Obligacjami
Podatek od transakcji finansowych: W 2013 r. Komisja Europejska opublikowała propozycję
(„Propozycja Komisji”) dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od transakcji
finansowych („PTF”). Zgodnie z Propozycją Komisji PTF ma być wprowadzony w niektórych
Państwach Członkowskich UE, w tym w Niemczech. PTF, jeżeli zostanie wprowadzony, może
doprowadzić do niekorzystnego opodatkowania Obligacji, co z kolei może mieć szkodliwy wpływ na
rentowność inwestycji Posiadacza Obligacji w Obligacje.

1.4. ISTOTNE INFORMACJE O PUBLICZNEJ OFERCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ICH DOPUSZCZENIU DO OBROTU

NA RYNKU REGULOWANYM

1.4.1. Na jakich warunkach i w jakich terminach mogę inwestować w te papiery
wartościowe?

Warunki i harmonogram inwestowania w Obligacje przedstawiono poniżej.
Emisja Obligacji obejmie łącznie do 9,000,000,000 Obligacji zabezpieczonych Kryptoaktywami
Ethera.



Zakup Obligacji: Na rynku pierwotnym Obligacje będą oferowane wyłącznie przez Emitenta
i mogą być początkowo kupowane wyłącznie przez Upoważnionych Uczestników. Upoważnieni
Uczestnicy są uprawnieni do późniejszej sprzedaży nabytych w ten sposób Obligacji na rynku
wtórnym albo (a) anonimowo (i) poprzez właściwą Giełdę (w przypadku Obligacji dopuszczonych
do obrotu na giełdzie) lub (ii) na rynku pozagiełdowym, albo (b) bezpośrednio inwestorom,
w każdym przypadku zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami sprzedaży.
W związku z ofertą jako Upoważnionych Uczestników wyznaczono Flow Traders B.V. oraz Jane
Street Financial Limited. Okres oferty powinien rozpocząć się w dniu 12 kwietnia 2022 i potrwa do
późniejszego dnia z następujących: (i) do dnia wygaśnięcia Prospektu Podstawowego lub (ii) do
dnia wygaśnięcia nowego prospektu podstawowego następującego bezpośrednio po Prospekcie
Podstawowym, z zastrzeżeniem możliwości skrócenia tego okresu. Oferta publiczna może zostać
ogłoszona w krajach określonych na podstawie „1.1 Wprowadzenie i ostrzeżenia”, z zastrzeżeniem
obowiązujących ograniczeń sprzedaży.
Warunki i szczegółowe informacje techniczne dotyczące Oferty: Oferta nie podlega żadnym
warunkom ani ograniczeniom czasowym z wyjątkiem terminu wynikającego z okresu ważności
Prospektu Podstawowego, określonego w punkcie „Zakup Obligacji”. Nie można dokonać redukcji
zapisów. Nie określono żadnych wartości minimalnych ani maksymalnych dla zapisów, jednak
pośrednicy finansowi (w tym Upoważnieni Uczestnicy) dokonujący późniejszej odsprzedaży
Obligacji na rynku wtórnym mogą ustalić wyłącznie według własnego uznania minimalne lub
maksymalne limity kupna obowiązujące przy sprzedaży Obligacji na rynku wtórnym.
Obligacje można kupować na rynku wtórnym w zamian za dowolne świadczenie wzajemne
akceptowane przez właściwego Upoważnionego Uczestnika, system obrotu lub innego kontrahenta.
Jednak Obligacje nabyte bezpośrednio od Emitenta na rynku pierwotnym mogą być kupowane
wyłącznie przez Upoważnionych Uczestników oraz wyłącznie w zamian za jednostki Kryptoaktywów
lub płatności w EUR o wartości równej Uprawnieniu do Kryptoaktywów. Obligacje będą dostarczane
w formie wpisu księgowego poprzez system rozliczeniowy i banki prowadzące jego rachunki.

Metoda ustalania Ceny Emisyjnej: Cena emisyjna na rynku pierwotnym obowiązująca dla
Upoważnionych Uczestników jest równa Uprawnieniu do Kryptoaktywów plus opłacie
subskrypcyjnej. Wartość Uprawnienia do Kryptoaktywów będzie ustalana za pomocą następującego
wzoru:

CE = ICE x (1-AMF)t

Gdzie:
„AMF” oznacza Roczną Opłatę za Zarządzanie (Annual Management Fee)
wynoszącą 1.49 procent (z zastrzeżeniem możliwości jej obniżenia przez
Emitenta);
„CE” oznacza Uprawnienie do Kryptoaktywów;
„ICE” oznacza Początkowe Uprawnienie do Kryptoaktywów wynoszące 0,005 Ether
na jedną Obligację; oraz
„t” oznacza czas określony w formie liczby dni (tj. liczby dni, które upłynęły od
dnia emisji (lecz bez tego dnia) do dnia obliczenia Uprawnienia do Kryptoaktywów
(włącznie z tym dniem) podzielonej przez 365.

Cena emisyjna dla inwestorów, którzy nie są Upoważnionymi Uczestnikami, będzie ustalana na
bieżąco.
Na dzień emisji Uprawnienie do Kryptoaktywów na jedną Obligację odpowiada wartości ICE, tj.
Upoważnieni Uczestnicy kupujący Obligacje od Emitenta otrzymaliby jedną Obligację za każde
0,005 Ether. Dodatkowo Emitent pobierze od Upoważnionego Uczestnika opłatę subskrypcyjną
w wysokości do 1.00 procent Uprawnienia do Kryptoaktywów.
Ponieważ każdy Upoważniony Uczestnik może według własnego uznania pobierać opłatę
subskrypcyjną od inwestorów w związku ze sprzedażą Obligacji na rynku wtórnym, cena kupna
Obligacji dla inwestorów niebędących Upoważnionymi Uczestnikami może być wyższa od właściwej
równowartości w walucie fiducjarnej właściwego Uprawnienia do Kryptoaktywów.
Koszty: Oszacowane całkowite koszty emisji lub oferty wynoszą 50.000,00 EUR. Emitent pobierze
od Upoważnionych Uczestników opłatę subskrypcyjną w wysokości do 1.00 procent Uprawnienia do
Kryptoaktywów z tytułu Obligacji. Emitent nie ma żadnego wpływu na dodatkowe opłaty pobierane
przez właściwego Upoważnionego Uczestnika. Te opłaty mogą się różnić w zależności od
Upoważnionego Uczestnika.



1.4.2. Przyczyna sporządzenia niniejszego Prospektu Podstawowego
1.4.2.1. Uzasadnienie oferty lub wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku

regulowanym
Emitent zamierza czerpać zyski z emisji Obligacji. Emitent wypracowuje zyski poprzez pobieranie
opłat subskrypcyjnych, pewnych opłat umorzeniowych oraz Rocznej Opłaty za Zarządzanie.

1.4.2.2. Wykorzystanie i szacunkowa wartość wpływów netto
Obligacje są kupowane od Emitenta w zamian za jednostki Kryptoaktywów. Jednostki
Kryptoaktywów otrzymane przez Emitenta poprzez zapisy na Obligacje będą przekazywane do
Portfela Kryptopowiernika i zabezpieczone umową zabezpieczenia na korzyść Posiadaczy Obligacji,
Powiernika Zabezpieczenia oraz przedstawiciela Posiadaczy Obligacji (jeżeli zostanie ustanowiony).
Na podstawie założenia, że łącznie 9,000,000,000 jednostek Obligacji zostanie sprzedanych oraz
na podstawie przewidywanej wartości Ethera wynoszącej 2,380.59 EUR (na 11 marca 2022 r),
wpływy netto na każdy 10,000 jednostek Obligacji wynoszą 199,029.50 EUR.

1.4.2.3. Umowa Subemisyjna
Emitent nie zawarł żadnej umowy subemisyjnej.

1.4.2.4. Istotne konflikty interesów dotyczące oferty lub dopuszczenia do obrotu

Emitent polega na swoim jedynym udziałowcu, Bitpandzie, jeśli chodzi o prowadzenie programu
emisji obligacji zabezpieczonych Kryptoaktywami („Program”) oraz emisję Obligacji na jego
podstawie.

Dlatego wszystkie usługi i funkcje wykonywane przez Bitpande w ramach niniejszego Programu
mogą powodować konflikty interesów, ponieważ interesy Emitenta i Bitpandya, a także pewnych
osób fizycznych działających w imieniu tych podmiotów, mogą nie zawsze być zbieżne i mogą
skutkować niekorzystnymi warunkami dla Emitenta i Posiadaczy Obligacji.

W związku z tym konflikty interesów, które mogą być szkodliwe dla Posiadaczy Obligacji, mogą
powstawać w szczególności w związku z tym, że Bitpanda jest Kryptopowiernikiem, którego
zadaniem jest dostarczanie rozwiązania powierniczego do celów przechowywania Zabezpieczenia
na rzecz Posiadaczy Obligacji w celu zabezpieczenia realizacji płatności i zobowiązań Emitenta
z tytułu Obligacji wobec Posiadaczy Obligacji. Dlatego Bitpanda może być zobowiązana, na
podstawie Umowy w sprawie kontroli Portfela Kryptopowiernika, do udzielenia Powiernikowi
Zabezpieczenia prawa do przejęcia wyłącznej kontroli nad Portfelem Kryptopowiernika w razie
wystąpienia Zdarzenia Niewykonania Zobowiązania. Może mieć to niekorzystny wpływ na Emitenta.
Dlatego w ostatecznym rozrachunku Bitpanda może być zobowiązana umownie, jeśli zajdzie taka
konieczność, do zastosowania środków, które mogą mieć niekorzystny wpływ na nią samą jako
jedynego udziałowca Emitenta.


