
SAMENVATTING VOOR EEN SPECIFIEKE UITGIFTE 

1.1. INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN 

Deze samenvatting heeft betrekking op de openbare aanbieding van obligaties (de "Obligaties") die 
zijn gedekt door Bitcoin (het "Crypto-Actief") in Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Polen, Spanje, Zweden en Nederland en de toelating van de Obligaties aan de handel op de 
gereglementeerde markt (regulierter Markt) van de Frankfurt Stock Exchange. 

Het “International Securities Identification Number” ("ISIN") van de Obligatie is DE000A3GVJ41. 

De datum van goedkeuring van het basisprospectus is 18 oktober 2021 (het "Basisprospectus") en 

het werd goedgekeurd door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), Marie-Curie-
Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Duitsland, e-mail: poststelle@bafin.de, telefoon: +49 (0)228 
4108-0. 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Basisprospectus. Elke beslissing om 
te beleggen in de Obligaties van de Emittent moet gebaseerd zijn op de overweging van het 
Basisprospectus in haar geheel door de belegger. Beleggers kunnen hun in de Obligaties van de Emittent 

belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. 

Civielrechtelijke aansprakelijkheid geldt enkel voor Bitpanda Issuance GmbH met maatschappelijke zetel 
te c/o WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Duitsland (de 
"Emittent") die deze samenvatting heeft opgemaakt, maar alleen wanneer de vertaling misleidend, niet 
accuraat of inconsistent is wanneer samen gelezen met andere delen van het Basisprospectus, of 
wanneer het niet, wanneer samen gelezen met de andere delen van het Basisprospectus, de 
voornaamste informatie omvat om investeerders toe te laten te beslissen wanneer zij overwegen te 

investeren in de effecten.  

In het geval dat een vordering met betrekking tot de informatie in het Base Prospectus voor een 
rechtbank wordt ingesteld, kan de belegger die de vordering instelt, krachtens de nationale wetgeving 
van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte worden verplicht om de kosten te dragen voor 
het vertalen van de Base Prospectus Prospectus voorafgaand aan de aanvang van een gerechtelijke 
procedure. 

De “legal entity identifier” ("LEI") nummer is 98450091EDBK0A7DA884.  

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, met maatschappelijke zetel te Rossmarkt 21, 60311 
Frankfurt am Main, Germany, Legal Entity Identifier (LEI) 54930079HJ1JTMKTW637, heeft een aanvraag 
ingediend voor de Obligaties om toegelaten te worden tot de gereglementeerde markt van de Frankfurt 
Stock Exchange. 

1.2. VOORNAAMSTE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE EMITTENT 

1.2.1. Wie is de emittent van de effecten? 

De juridische en de commerciële naam van de Emittent is Bitpanda Issuance GmbH. De LEI van de 
Emittent is 98450091EDBK0A7DA884. De Emittent is opgericht onder en werkt onder Duits recht en 

heeft haar maatschappelijke zetel c/o WeWork WeWork Warschauer Platz Tenant GmbH, Warschauer 
Platz 11-13, 10245 Berlin, Germany. De Emittent is ingeschreven in het handelsregister van de 
plaatselijke rechtbank (Amtsgericht) van Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg) onder het 

registratienummer HRB 226876. De website van de Emittent is https://www.bitpanda.com/crypto-trackers en 
haar telefoonnummer is +49 30 837 98183.  

1.2.1.1. Voornaamste activiteiten van de emittent 

De voornaamste activiteit van de Emittent is de uitgifte van obligaties die gewaarborgd zijn door crypto-
activa en andere digitale activa. De Emittent heeft de bedoeling, door de uitgifte van dergelijke 

obligaties, te voldoen aan de vraag van investeerders naar verhandelbare activa waardoor een 
investering in crypto-activa en andere digitale activa kan worden gemaakt. De Emittent verwacht haar 
activiteiten te financieren door de uitgifte van dergelijke obligaties. 

1.2.1.2. Belangrijke aandeelhouders 

De Emittent is een dochtervennootschap in volledige eigendom van Bitpanda GmbH ("Bitpanda").  

De meerderheid van de aandelen in Bitpand worden aangehouden door 5 partijen: (i) Paul Klanschek 
houdt 23.54% van de aandelen aan; (ii) Eric Demuth houdt 23.54% van de aandelen aan; (iii) Christian 



Trummer houdt 11.77% van de aandelen aan; (iv) HS Investment FT Limited houdt 13.09% van de 

aandelen aan en (v) Valar Group houdt onrechtstreeks door Valar Fund VI LP, Valar Velocity Fund 2 LP 
en Valar Fund VII LP, 13.09% van de aandelen aan. 

1.2.1.3. Voornaamste beherende bestuurders 

De Emittent wordt beheerd door haar enige beherende bestuurder, Niels Drukarczyk. 

1.2.1.4. Statutaire bedrijfsrevisor 

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft met maatschappelijke zetel The Squaire, Am Flughafen, 
60549 Frankfurt am Main zijn de onafhankelijke commissarissen voor de Emittent. KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft is een lid van de Duitse Kamer van bedrijfsrevisoren 
(Wirtschaftsprüferkammer, K.d.ö.R.), Rauchstraße 26, 10787 Berlin. 

1.2.2. Wat is de voornaamste financiële informatie met betrekking tot de emittent? 

De Emittent werd opgericht op 5 maart 2021 (de "Oprichtingsdatum"). De financiële informatie met 
betrekking tot de Emittent is opgenomen in de geauditeerde interim financiële rekeningen van de 
Emittent van 31 juli 2021 (de "Financiële Rekeningen").  

De Financiële Rekeningen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards ("IFRS"). De Financiële Rekeningen werden geauditeerd en een rapport van de revisor zonder 

voorbehoud werd opgesteld. 

De volgende geselecteerde financiële informatie is gebaseerd op en overgenomen uit de Financiële 
Rekeningen. 

Inkomsten Oprichtinsgdatum tot 31 juli 2021 

Operationele winst/verlies EUR -20,105.25 

 

Balans Vanaf 31 juli2021 

Netto financiële schuld  EUR 24,894.75 

 

Kasstroom Oprichtingsdatum tot 31 juli2021 

Netto cash stroom van operationele 

activiteiten  

EUR -105.25 

Netto cash stroom van financiële activiteiten  EUR 12,500.00 

Netto cash stroom van 
investeringsactiviteiten 

EUR 0.00 

 

1.2.3. Wat zijn de voornaamste risico’s die specifiek zijn aan de Emittent? 

De volgende risicofactoren zijn van belang met betrekking tot de mogelijkheid van de Emittent om haar 
verbintenissen na te komen met betrekking tot de Obligaties die door haar worden uitgegeven. 

Risico’s verbonden aan haar beperkt maatschappelijk doel: De Emittent is een pas opgerichte 
vennootschap die geen operationele en commerciële geschiedenis heeft en die dienstdoet als een 

“special purpose vehicle”. De handelsactiviteit van de Emittent is beperkt tot de uitgifte van obligaties 
verbonden met één crypto-actief of een korf van Crypto-Activa of index componenten of andere activa.  

Het beperkte maatschappelijk doel van de Emittent haar verhoogt aanzienlijk blootstelling aan verliezen 
als gevolg van een lagere vraag naar de obligaties, b.v. als gevolg van de dalende marktwaarde van de 
Crypto-Activa die ten grondslag liggen aan door haar uitgegeven obligaties, aangezien de Emittent die 

verliezen niet zal kunnen compenseren door andere zakelijke activiteiten uit te oefenen. Als bijvoorbeeld 
als gevolg van ongunstige wisselkoersen tussen de respectieve fiat-valuta en de respectieve Crypto-
Activa, de Emittent verplicht zou zijn om elk tekort te compenseren, dan kan dit leiden tot insolventie 
of faillissement van de Emittent als de Emittent niet voldoende gefinancierd is. Bovendien, als de 
marktwaarde van de crypto-activa daalt en als gevolg daarvan de vraag naar de Obligaties daalt tot een 



niveau dat de Emittent niet langer in staat stelt om de vaste kosten te recupereren of om te voldoen 

aan zijn contractuele betalings- en leveringsverplichtingen jegens de houders van de Obligaties 
("Obligatiehouders") in overeenstemming met de voorwaarden van de Obligaties, dan zou dit een 
wezenlijk nadelig effect kunnen hebben op de zakelijke en financiële toestand van de Emittent, met 

inbegrip van het risico van wanbetaling (insolventie). 

Risico’s verbonden aan het gegeven dat de Emittent geen lange en omvattende staat van dienst inzake 
handelsactiviteiten: De Emittent is op 5 maart 2021 geregistreerd bij het handelsregister van de lokale 
rechtbank (Amtsgericht) van Charlottenburg, Duitsland. Vanwege zo'n korte bestaansperiode heeft de 
Emittent geen lange en uitgebreide staat van dienst in het succesvol uitvoeren van de bedrijfsactiviteit 
die hierin worden beschreven, hetgeen bijdraagt tot commerciële risico's die een ongunstige impact 

kunnen hebben op de zakelijke en financiële situatie van de Emittent. 

Afhankelijkheid van vergunningen en dienstverleners. De Emittent is afhankelijk van de vergunning door 
de Frankfurt Stock Exchange en de toelaatbaarheid onder de regels en voorschriften van Duitsland om 
door te gaan met de uitgifte en notering van de Obligaties. Bovendien is de Emittent afhankelijk van 
een aantal dienstverleners en hun respectieve regelgevende reglementaire vergunningen om Obligaties 
uit te geven en om zekerheden te stellen voor deze Obligaties. Als de samenwerking met een bestaande 

dienstverlener nadelig zou worden beïnvloed en de Emittent er niet in slaagt om (tijdig) een geschikt 
alternatief te vinden, evenals in het geval van een wijziging in de vereisten inzake beursnotering, de 
regulering van de Obligaties of de acceptatie van crypto-activa als onderliggend actief, dan zou dit een 
ongunstige invloed kunnen hebben op de Emittent en de Obligatiehouders. 

Blootstelling aan risico's van zakelijke en interne processen, IT-systemen, technologische 
veranderingen, menselijke fouten en bedrijfscontinuïteit: De bedrijfsprocessen van de Emittent zijn 
complex en zijn in hoge mate afhankelijk gemaakt van de goede werking van haar IT-landschap, 

inclusief dat van haar verbonden vennootschappen in haar vennootschapsgroep en verschillende 
dienstverleners om elke reeks Obligaties gedurende hun levenscyclus te beheren. In het kader van haar 
activiteiten moet de Emittent ook voortdurend de impact van veranderende (blockchain)technologieën 
en kunstmatige intelligentie anticiperen en moet zij zich aanpassen aan het voortdurend evoluerende 
technologische landschap. De Emittent is ook sterk afhankelijk van de functionaliteit van crypto-
activanetwerken via internet, waardoor de Emittent wordt blootgesteld aan het risico van een 
aanzienlijke verstoring van de internetconnectiviteit. Elke storing in de IT-infrastructuur van de 

Emittent, internetstoringen of het onvermogen om zich aan te passen aan de technologische evolutie 

kan de activiteiten van de Emittent ernstig verstoren en kan leiden tot onvoorzien reputatieverlies of 
schade en Obligatiehouders kunnen verliezen lijden op hun belegging. 

1.3. VOORNAAMSTE INFORMATIE IN VERBAND MET DE EFFECTEN 

1.3.1. Wat zijn de voornaamste kenmerken van de effecten? 

De Obligaties zijn obligaties onder Duits recht die zijn uitgegeven aan toonder en die zijn gewaarborgd 
door Bitcoin. De Obligaties zijn vrij overdraagbaar, hebben geen vaste vervaldatum en zijn niet 
rentedragend. Elke Obligatie vertegenwoordigt het recht van de Obligatiehouder om van de Emittent 

(a) levering te eisen van Bitcoin, gelijk aan de vordering van de Obligatiehouder, vanaf elke werkdag, 
jegens de Emittent met betrekking tot elke Obligatie, uitgedrukt als het aantal eenheden van de Crypto-
Asset per Obligatie, en berekend door de Emittent naar eigen goeddunken in overeenstemming met de 
onderstaande formule ("1.4.1. Methode voor het bepalen van de Uitgifteprijs") (het "Crypto-Actief 
Recht" of (b) indien een Obligatiehouder verhinderd is om eenheden van de onderliggende Crypto-
Activa te ontvangen omwille van wettelijke of reglementaire redenen, betaling van euro's ("EUR") 
bepaald in overeenstemming met de relevante bepalingen van de algemene voorwaarden (de 

"Voorwaarden en Voorwaarden"). De verbintenissen onder de Obligaties vormen rechtstreekse, niet-

achtergestelde en gewaarborgde verbintenissen van de Emittent die pari passu (i) onderling 
gerangschikt zijn, (ii) met Gedekte Uitoefen Verbintenissen (zoals hieronder gedefinieerd) ("1.3.3. 
Risico's verbonden aan de uitoefening van het Uitoefeningsrecht"), en (iii) met enige verplichting van 
de Emittent om Obligaties over te dragen aan een entiteit die door de Emittent is aangesteld als een 
gemachtigde deelnemer (de "Geautoriseerde Deelnemer") voor het inschrijven op of kopen van 

Obligaties van de Emittent in de primaire markt, indien een deze Geautoriseerde Deelnemer ten minste 
het recht op Crypto-activa per Obligatie waarop wordt ingeschreven of die wordt gekocht, heeft 
overgedragen aan een crypto-bewaarder portefeuille die wordt beheerd door Bitpanda GmbH (de 
"Crypto-Bewaarder" en deze portefeuille de "Crypto-Bewaarder Portefeuille" en, dergelijke 
verplichtingen, de "Gewaarborgde Afwikkelingsverplichtingen"). 



De volgende rechten zijn verbonden aan de Obligaties: 

Onderpand: Verpanding door de Emittent ten gunste van de Obligatiehouders van haar rechten, 
aanspraken en belangen, zowel huidig als toekomstig, met betrekking tot de Crypto-Bewaarder 
Portefeuille met de Crypto-bewaarden op elk ogenblik (de “Gedeponeerde Crypto-Activa”) en 

verpanding door de Emittent van de uitgifte rekening en enige Obligaties in eigendom van de Emittent 
ten gunste van de Obligatiehouders (het “Onderpand”). 

Details van de rekeningen en de voorwaarden van de respectievelijke verpandingen zullen worden 
vermeld in de respectievelijke beschikbare documenten die, wanneer gepubliceerd, kunnen worden 
ingezien tijdens normale kantooruren (d.w.z. tussen 9:00 (CET) en 17:00 (CET)) op het gespecificeerde 
kantoor van de respectieve fiscale en betaalagent en die beschikbaar zullen zijn op de website van de 

Emittent (https://www.bitpanda.com/crypto-trackers). 

Call Recht van de Emittent: Wanneer zich bepaalde gebeurtenissen zullen voordoen (elk, een 
“Emittent Call Gebeurtenis”) dan mag de Emittent (zonder daartoe verplicht te zijn) op elk ogenblik 
de Obligaties vervroegd terugbetalen, mits niet minder dan 30 (dertig) werkdagen voorafgaandelijke 

kennisgeving tegen hun respectievelijke Call Aflossingsprijs (zoals hieronder gedefinieerd) (het “Call 

Recht van de Emittent”). Een dergelijke Emittent Call Gebeurtenis omvat, onder meer, het van kracht 
worden van enige nieuwe wetgeving of reglementering die de Emittent ertoe verplicht om een 
vergunning te bekomen om haar verbintenissen onder de Obligaties na te komen; of enige wijzigingen 
met betrekking tot de fiscale behandeling van het Crypto-Actief; of indien de Emittent ertoe wordt 
verplicht door een bevoegde rechtbank of er anderszins toe verplicht wordt overeenkomstig wetgeving 
om het Call Recht van de Emittent uit te oefenen. De uitoefenig van het Call Recht van de Emittent leidt 

onvermijdelijk tot een aflossing (terugbetaling) van de Obligaties door de Obligatiehouders). 

Uitoefeningsrecht van de Obligatiehouders: De Obligaties hebben geen vaste vervaldag. Elke 
Obligatiehouder kan echter verzoeken om de terugbetaling van zijn Obligaties tegen de betaling van het 
Crypto-Actief Recht (het "Crypto-Actief Uitoefeningsrecht") of, indien een Obligatiehouder 
verhinderd is om eenheden van de onderliggende Crypto-Activa te ontvangen omwille van wettelijke of 
reglementaire redenen, betaling van euro's ("EUR") (het "EUR Uitoefeningsrecht" en, samen met het 

Crypto-Actief Uitoefeningsrecht, het "Uitoefeningsrecht"). Indien de Obligaties worden afgelost in EUR 
ingevolge de uitoefening van het EUR Uitoefeningsrecht, dan zal het aflossingsbedrag gelijk zijn aan de 
opbrengst van de verkoop van het Crypto-Actief Recht, gebruik makend van de Crypto-Actief 
Verkoopsprocedure (zoals hieronder gedefinieerd) ("1.3.3. Verkoopsprocedure"), indien deze procedure 

leidt tot een succesvolle verkoop.  

Om zijn Uitoefeningsrecht uit te oefenen, dient de Obligatiehouder de volgende stappen te ondernemen: 
(i) een correct ingevulde kennisgeving indienen, (ii) een terugkoopvergoeding betalen voor een bedrag 

van 2.500,00 EUR (die onderhevig is aan bepaalde vrijstellingen) (de "Terugkoopvergoeding") en (iii) 
de Obligaties, in verband met waarop het Uitoefeningsrecht wordt uitgeoefend, kosteloos (“free of 
payment”) overdragen naar de Uitgifterekening. Indien een Obligatiehouder zijn Uitoefeningsrecht 
uitoefent jegens de Emittent of jegens een Geautoriseerde Deelnemer, dan zal een 
uitoefeningsvergoeding bovenop de Terugkoopvergoeding (indien van toepassing) voor een bedrag 
gelijk aan 1,00 procent van het Crypto-Actief Recht worden aangerekend voor elke Obligatie waarvoor 
het Uitoefeningsrecht wordt uitgeoefend (de "Uitoefeningsvergoeding"). 

Dergelijke vergoedingen zullen niet van toepassing zijn, indien de Obligatiehouder hun Obligaties 
verkopen via een beurs of via een ander handelsplatform. 

Aflossing in geval van een Aangelegenheid van Verzuim: De voorwaarden van de Obligaties 
voorzien voor aangelegenheden van verzuim die de Obligatiehouders het recht geven om de 
onmiddellijke terugbetaling van de Obligaties te eisen tegen het Crypto-Actief Recht.  

Vork: Indien het Crypto-Actief splits in twee of meerdere crypto-activa (het “Vork”), dan zal 

elke Obligatie een recht vertegenwoordigen met betrekking tot een groep van post-vork activa die 
overeenstemmen met een dergelijk Crypto-Actief Recht zoals door elke Obligatie vertegenwoordigt voor 
het Vork en de Emittent mag, naar eigen goeddunken, beslissen om de Obligaties te splitsen in twee, 
of meer, afzonderlijke Obligaties. 

Besluiten van Obligatiehouders: In overeenstemming met de Duitse Wet van 2009 inzake 
Schuldeffecten (Schuldverschreibungsgesetz) bevatten de Voorwaarden bepalingen op grond waarvan 
Obligatiehouders ermee kunnen instemmen door een meerderheidsbesluit om de Voorwaarden te 

wijzigen (met toestemming van de Emittent) en te beslissen over bepaalde andere aangelegenheden 
met betrekking tot de Obligaties. Resoluties van Obligatiehouders die naar behoren zijn aangenomen, 



hetzij in een vergadering van Obligatiehouders, hetzij door stemming zonder vergadering in 

overeenstemming met de Voorwaarden, zijn bindend voor alle Obligatiehouders. Voor besluiten die 
voorzien in materiële wijzigingen van de Algemene Voorwaarden is een meerderheid van niet minder 
dan 75 procent van de uitgebrachte stemmen vereist. Besluiten over andere wijzigingen worden 

genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

1.3.2. Waar zullen de effecten worden verhandeld? 

De Emittent heeft een aanvraag ingediend voor toelating tot de verhandeling van de Obligaties op de 
gereglementeerde markt van de Frankfurt Stock Exchange. De Emittent kan beslissen om de Obligaties 

te noteren op dergelijke andere of verder gereglementeerde markten en/of de verhandeling van de 
Obligaties regelen op multilaterale handelsfaciliteiten, georganiseerde handelsfaciliteiten of via 
beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling, alle in de zin van Richtlijn 
2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 over markten voor financiële 
instrumenten. 

1.3.3. Wat zijn de voornaamste risico’s die specifiek zijn voor de effecten? 

De volgende voornaamste risico’s zouden kunnen leiden tot belangrijke verliezen voor de 
Obligatiehouders. Iedere Obligatiehouder zou de mogelijke verliezen moeten dragen in geval van 
verkoop van haar Obligaties of met betrekking tot de terugbetaling van de hoofdsom: 

Risico’s die verband houden met de aard van de Obligaties en de Voorwaarden van de 
Obligaties 

Verkoopprocedure: Als een Obligatiehouder zijn EUR Uitoefeningsrecht uitoefent, dan de Emittent het 
volledige aantal eenheden van het te verkopen Crypto-Actief te koop aanbieden (door de Emittent zelf 
of een entiteit aangesteld door de Emittent) tegen hun huidige “fair market value” (eerlijke 
marktwaarde), echter in geen geval tegen minder dan 90 procent van hun respectieve referentieprijs 

op het door Bitpanda geëxploiteerde handelsplatform op de website https://www.bitpanda.com om EUR te 
ontvangen om de Obligaties terug te betalen (de "Crypto-Actief Verkoopsprocedure"). Als deze 
procedure mislukt, dan loopt de Obligatiehouder het risico dat de Obligaties niet kunnen worden 
terugbetaald in EUR. Aangezien de eenheden van het Crypto-Actief kunnen worden verkocht tegen 90 
procent van hun respectieve referentieprijs, kan de transactieprijs die bij de desinvestering wordt 
behaald bovendien aanzienlijk lager zijn dan de huidige marktprijs van de crypto-activa, hetgeen een 

negatief effect zou hebben op de investering van de Obligatiehouders. 

Risico's verbonden aan de uitoefening van het Uitoefeningsrecht: Obligatiehouders hebben een 
Uitoefeningsrecht om te verzoeken om aflossing van de Obligaties bij de Emittent tegen betaling van 
het Crypto-Actief Recht of tegen betaling van EUR. Het is echter mogelijk dat Obligatiehouders hun 
Uitoefeningsrecht niet kunnen uitoefenen als ze niet voldoende informatie verstrekken aan de Emittent 
in overeenstemming met de Voorwaarden. Bovendien, indien Obligatiehouders het EUR 
Uitoefeningsrecht uitoefenen, vormen de verplichtingen van de Emittent om EUR aan deze 

Obligatiehouder terug te betalen na de levering van de relevante Obligaties aan de Emittent niet-
gewaarborgde verplichtingen van de Emittent. Alleen fysieke afwikkelingsverplichtingen met betrekking 
tot de uitoefening van het Crypto-Actief Uitoefeningsrecht (de "Gewaarborgde 
Uitoefeningsverbintenissen") worden gedekt door het Onderpand. Vorderingen van een 
Obligatiehouder voor betalingen in EUR als gevolg van de uitoefening van het EUR Uitoefeningsrecht 
zullen pas worden afgewikkeld nadat de betreffende Obligatiehouder de Obligaties aan de Emittent heeft 

geleverd. Gedurende de periode vanaf de levering van de Obligaties tot de daadwerkelijke betaling van 
EUR, zal de betreffende Obligatiehouder niet langer de eigenaar zijn van de Obligatie, noch een 
gewaarborgde vordering hebben op de Emittent. 

Call Recht van de Emittent: Wanneer zich een Emittent Call Gebeurtenis voordoet (zoals verder bepaald 
in de Voorwaarden), dan mag de Emittent (zonder daartoe verplicht te zijn) op enig tijdstip, naar 
uitsluitend en absoluut goeddunken, ervoor kiezen om alle (maar niet slechts bepaalde) Obligaties te 
beëindigen en af te lossen tegen hun call aflossingsbedrag, dat gelijk is aan (i) een bedrag dat gelijk is 

aan het Crypto-Actief Recht; of (ii) indien een Obligatiehouder verhinderd is om eenheden van het 
Crypto-Actief te ontvangen omwille van wettelijke of reglementaire redenen, de opbrengsten van de 
Crypto-Actief Verkoopsprocedure (de “Crypto-Actief Verkoopsopbrengsten”) gedeeld door het 
aantal uitstaande Obligaties op de datum van de uitoefening van het Emittent Call Recht, verminderd 
met de redelijke vergoeding van een derde partij met betrekking tot de aflossing van de Obligaties (de 
“Call Aflossingsprijs”). Bij het uitoefenen van dit keuzerecht is de Emittent niet verplicht om rekening 
te houden met de belangen van de Obligatiehouders en Obligatiehouders kunnen minder of aanzienlijk 



minder ontvangen dan hun initiële belegging. De Call Aflossingsprijs van de Obligaties die in EUR worden 

afgelost, kan lager of aanzienlijk lager zijn dan de equivalente prijs van het Crypto-Actief, aangezien de 
Emittent zal proberen de crypto-activa te verkopen met behulp van de procedure voor de Crypto-Actief 
Verkoopsprocedure, en alle risico's die verband houden met de verkoop van het Crypto-Actief zoals 

hierboven beschreven zullen relevant. Bovendien, mocht de Emittent er niet in slagen om de Crypto-
Activa te realiseren met behulp van de Crypto-Actief Verkoopsprocedure, dan heeft hij het recht om 
elke andere redelijke procedure te gebruiken om de Crypto-Actief-holdings te verkopen, en bestaat het 
risico dat deze procedures zouden resulteren in de verkoop van het Crypto-Actief tegen een prijs die 
lager of aanzienlijk lager is dan het minimum bepaald door de Crypto-Actief Verkoopsprocedure. 
Bovendien zou de uitoefening van de Call van de Emittent kunnen resulteren in de effectieve 
vervreemding van de Obligaties voor belastingdoeleinden door sommige of alle Obligatiehouders op een 

eerdere datum dan gepland of verwacht, wat kan resulteren in een minder gunstige fiscale behandeling 
van de investering in de Obligaties voor deze Obligatiehouders dan anders beschikbaar zouden zijn 
indien de belegging voor een langere periode wordt aangehouden. 

Risico’s die verpand houden met het Onderpand 

Onderpand dat is verleend om de Obligaties veilig te stellen, kan niet-afdwingbaar zijn of de uitoefening 
van het Onderpand kan worden vertraagd: De Emittent heeft zich ertoe verbonden een bedrag in het 

Crypto-Actief te hebben dat gelijk is aan of hoger is dan het Bedrag van de Gedekte Verbintenissen dat 
altijd wordt gestort bij de Crypto-Bewaarder en heeft een deze Gedeponeerde Crypto-Activa verpand 
ten gunste de Obligatiehouders als zekerheid voor de verplichtingen van de Emittent jegens de 
Obligatiehouders. Deze waarborgregelingen zijn om verschillende redenen mogelijk niet voldoende om 
de Obligatiehouders te beschermen in het geval van faillissement of liquidatie van de Emittent of de 
Crypto-Bewaarder. 

Risico’s die verband houdend met het onderliggende Crypto-Actief 

Prijsvolatiliteit van het Crypto-Actief: De waarde van de obligaties wordt beïnvloed door de prijs van het 
onderliggende Crypto-Actief. De prijs van het Crypto-Actief fluctueert sterk en kan onder meer 
onderhevig zijn aan effecten als gevolg van (i) wereldwijde of regionale politieke, economische, media 
of financiële gebeurtenissen, (ii) verschillende gradaties van marktontwikkeling, (iii) een grotendeels 
ongereguleerd ecosysteem, (iv) toekomstige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, (v) 
monetair en fiscaal beleid, “vorken” in onderliggende protocollen, verstoringen van de infrastructuren 

of middelen waarmee het onderliggende Crypto-Actief wordt geproduceerd, gedistribueerd en 

opgeslagen, evenals (vi) de uitvoering van transacties in de onderliggende Crypto-Actief tegen een 
bepaalde prijs of helemaal niet. 

Transactiekosten: Er zijn kosten van toepassing bij de overdracht van eenheden van het Crypto-Actief 
als onderdeel van de aflossing van de Obligaties. Transactiekosten kunnen variëren afhankelijk van de 
netwerkbelasting (dit is onvoorspelbaar voor de Emittent en Obligatiehouders). Het bedrag aan 
vergoedingen dat nodig is om de kansen op een redelijk snelle bevestiging van de transactie te 

maximaliseren, hangt niet af van de waarde van het relevante onderliggende Crypto-actief, maar van 
hoeveel de Obligatiehouder die om de aflossing verzoekt bereid is te betalen aan transactiekosten en 
vergoedingen. Afhankelijk hiervan kunnen de eenheden van het Crypto-Actief later worden ontvangen 
dan verwacht, of in extreme gevallen helemaal niet, omdat blockchain-transacties met lage 
bijbehorende kosten minder verwerkingskracht krijgen van het netwerk. 

Risico’s die verpand houden met de toelating tot verhandeling van de effecten 

Risico’s die verpand houden met de toelating tot verhandeling: De handelsprijs van de Obligaties zou 

kunnen dalen als de kredietwaardigheid van de Emittent of verbonden partijen verslechtert of wordt 
verondersteld te verslechteren, ongeacht het feit dat de Obligaties gewaarborgd zijn door de feitelijke 
bezit van het Crypto-Actief. Het risico is dat derden alleen bereid zouden zijn om Obligaties te kopen 
met een aanzienlijke korting ten opzichte van de prijs van het Crypto-Actief, wat op haar beurt kan 
leiden tot het verlies van de investering in de Obligaties door een Obligatiehouder. 

Fiscale risico’s met betrekking tot de Obligaties 

Financiële Transactie Taks: In 2013 publiceerde de Europese Commissie een voorstel (het "Voorstel 

van de Commissie") voor een Richtlijn voor een gemeenschappelijke taks met betrekking tot financiële 
transacties (het "FTT"). Overeenkomstig het Voorstel van de Commissie zal de FTT ten uitvoer worden 
gelegd in bepaalde EU Lidstaten, met inbegrip van Duitsland. De FTT, indien ten uitgevoerd gelegd, kan 



resulteren in een negatieve fiscale behandeling van de Obligaties, hetgeen op haar beurt een negatief 

effect kan hebben op het rendement van de investering van de Obligatiehouders in de Obligaties. 

1.4. VOORNAAMSTE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET AANBOD VAN EFFECTEN AAN 
HET PUBLIEK EN DE TOELATING TOT VERHANDELING OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT 

1.4.1. Onder welke voorwaarden en overeenkomstig welk tijdschema kan ik investeren in 
dit effect?  

De voorwaarden en het tijdschema voor het beleggen in de Obligaties worden hieronder uiteengezet. 

Deze uitgifte van Obligaties wordt uitgegeven in een totaalbedrag van maximaal 9.000.000.000 
Obligaties gewaarborgd door het Crypto-Actief Bitcoin. 

Aankoop van de Obligaties: Op de primaire markt zullen de Obligaties uitsluitend door de Emittent 
aan het publiek worden aangeboden en mogen ze in eerste instantie alleen worden gekocht door 
Geautoriseerde Deelnemers. De Geautoriseerde Deelnemers zijn gemachtigd om de aldus op de 

secundaire markt gekochte Obligaties vervolgens te verkopen ofwel (a) op anonieme basis (i) via de 
relevante Effectenbeurs (in het geval van Obligaties die zijn toegelaten tot de verhandeling op een 

effectenbeurs) ofwel (ii) “over the counter” of (b) rechtstreeks aan beleggers, in elk geval in 
overeenstemming met de toepasselijke verkoopbeperkingen. 

In verband met het aanbod zijn Flow Traders B.V. en Jane Street Financial Limited aangewezen als 
Geautoriseerde Deelnemers. De aanbiedingsperiode zal naar verwachting beginnen op 8 november 2021 
en zal open zijn tot de laatste van (i) de vervaldatum van het Basisprospectus en (ii) het verstrijken 

van de geldigheid van een nieuwe basisprospectus onmiddellijk opvolgend op het Basisprospectus, 
behoudens inkorting van de periode. Een aanbieding aan het publiek kan worden gedaan in de landen 
die zijn gespecificeerd onder "1.1 Inleiding en waarschuwingen", met inachtneming van de toepasselijke 
verkoopbeperkingen. 

Voorwaarden en technische gegevens met betrekking tot het Aanbod: Het aanbod is niet 
onderhevig aan voorwaarden op beperkingen inzake tijd andere dan de beperking inzake tijd die 

voortvloeit uit de geldigheid van het Basisprospectus zoals bepaald onder “Aankoop van de Obligaties”. 
Er is geen mogelijkheid om de inschrijvingen te reduceren. Er zijn geen minimum of maximum 
inschrijvingsbedragen bepaald, echter financiële tussenpersonen (met inbegrip van Geautoriseerde 
Deelnemers) die Obligaties verder verkopen in de secundaire markt kunnen de minimum en maximum 

verkoopsbedragen bepalen naar hun eigen en absolute goeddunken bepalen wanneer zij de Obligaties 
verkopen. 

De Obligaties kunnen worden verkocht in de secundaire markt tegen enige soort van vergoeding die 

wordt aanvaard door de relevante Geautoriseerde Deelnemer, handelsplatform of andere tegenpartij. 
Obligaties die rechtstreeks van de Emittent worden gekocht op de primaire markt kunnen enkel worden 
aangekocht met eenheden van het Crypto-Actief of tegen de betaling in EUR-equivalent van het Crypto-
Actief Recht en enkel door Geautoriseerde Deelnemers. De Obligaties zullen worden geleverd door een 
creditering door het clearingsysteem en haar deelnemende banken. 

Method voor de bepaling van de Uitgifteprijs: De uitgifteprijs in de primaire markt voor 
Geautoriseerde Deelnemers is gelijk aan het Crypto-Actief Recht vermeerderd met een 

inschrijvingsbedrag. Het Crypto-Actief Recht zal worden bepaald overeenkomstig de volgende formule: 

CE = ICE x (1-AMF)t 

Waarbij: 

"AMF" betekent Annual Management Fee (Jaarlijkse Beheersvergoeding) die gelijk is 
aan 2,00 % (onderhevig aan vermindering door de Emittent);  

"CE" means Crypto-Asset Entitlement (Crypto-Actief Recht); 

"ICE" betekent het Initiële Crypto-Actief Recht hetgeen betekent Initial Crypto-Asset 
Entitlement (het Initiële Crypto-Actief Recht) hetgeen betekent 0,001 BTC per Obligatie; 
en 

"t" betekent de tijd gedefinieerd als het aantal dagen (i.e. het aantal dagen verstreken 
sinds de dag waarop het Crypto-Actief Recht is berekend) gedeeld door 365. 

De uitgifteprijs voor investeerders die geen Geautoriseerde Deelnemers zijn zal op een voortdurende 
basis worden bepaald. 



Vanaf de uitgiftedatum, komt het Crypto-Actief Recht per Obligatie overeen met het ICE, i.e. 

Geautoriseerde Deelnemers die Obligaties aankopen van de Emittent zullen een Obligatie ontvangen 
per 0,001 BTC. Daarenboven zal de Emittent een inschrijvingsvergoeding voor een bedrag van maximaal 
1,00 % van het Crypto-Actief Recht van de Geautoriseerde Deelnemer vragen.  

Aangezien iedere Geautoriseerde Deelnemer naar eigen goeddunken een inschrijvingsbedrag kan 
vragen van de investeerders wanneer zij Obligaties verkoopt op de secundaire markt, kan de 
aankoopprijs voor een Obligatie voor investeerders die geen Geautoriseerde Deelnemers zijn hoger zijn 
dan de respectievelijke fiat-munteenheid-equivalent van het respectievelijke Crypto-Actief Recht. 

Kosten: De geschatte totale kosten van de uitgifte en/of aanbod zijn EUR 150.000,00. De Emittent zal 
aan de Geautoriseerde Deelnemers een inschrijvingsvergoeding aanrekenen van maximaal 1,00 % van 
het Crypto-Actief Recht van de Obligaties. De Emittent heeft geen invloed op de vraag of en in welke 

mate de respectievelijke Geautoriseerde Deelnemers bijkomende vergoedingen zullen aanrekenen. Deze 
vergoedingen kunnen afhangen van de Geautoriseerde Deelnemers. 

1.4.2. Waarom wordt dit Basisprospectus opgesteld? 

1.4.2.1. Redenen voor het aanbod of voor de toelating tot verhandeling op een 
gereglementeerde markt  

De Emittent voorziet om winst te maken ingevolge de uitgifte van de Obligaties. De Emittent maakt 
winst door het aanrekenen van inschrijvingsbedragen, bepaalde afkoopvergoedingen en de Jaarlijkse 
Beheersvergoeding.  

1.4.2.2. Gebruik en geschatte netto bedragen van de opbrengsten 

De Obligaties worden gekocht van de Emittent met eenheden van het Crypto-Actief. Eenheden van het 
Crypto-Actief die door de Emittent zijn ontvangen via de inschrijving op de Obligaties zullen worden 
overgedragen aan de Crypto-Bewaarde Portefeuille en worden gegarandeerd door een 

onderpandovereenkomst ten gunste van de Obligatiehouders, de Collateral Trustee en een 
vertegenwoordiger van de obligatiehouders (indien deze wordt benoemd). Op basis van de 
veronderstelling dat er in totaal 9.000.000.000 eenheden van obligaties worden verkocht en op basis 
van de waarde van Bitcoin van 56.382,3 EUR (vanaf 15 november 2021), bedraagt de netto-opbrengst 
voor elke 10.000 eenheden van Obligaties EUR 563.823,00. 

1.4.2.3. Inschrijvingsovereenkomst 

De Emittent is geen inschrijvingsovereenkomst (“underwriting agreement”) aangegaan. 

1.4.2.4. Belangrijke belangenconflicten met betrekking tot het aanbod en de toelating 
tot verhandeling 

 

De Emittent steunt op haar 100% aandeelhouder Bitpanda, wanneer zij het programme voor de uitgifte 

van obligaties gewaarborgd door Crypto-Activa (het "Programma") opeert Obligaties daaronder 

uitgeeft. 

Dienovereenkomstig kunnen alle diensten en functies die door Bitpanda in het kader van dit Programma 

worden uitgevoerd, potentiële belangenconflicten veroorzaken, aangezien de belangen van de Emittent 

en Bitpanda, evenals van bepaalde natuurlijke personen die namens deze entiteiten optreden, mogelijk 

niet altijd op één lijn liggen en resulteren in ongunstige voorwaarden voor de Emittent en de 

Obligatiehouders. 

In verband daarmee kunnen belangenconflicten, die nadelig kunnen zijn voor de Obligatiehouders, in 

het bijzonder voortvloeien uit het feit dat Bitpanda is aangesteld als Crypto-Bewaarder die belast is met 

het verstrekken van een bewaaroplossing voor de bewaring van het Onderpand ten gunste van de 

Obligatiehouders om de betalings- en leveringsverplichtingen van de Emittent aan de Obligatiehouders 

onder de Obligaties veilig te stellen. Dienovereenkomstig kan Bitpanda worden verplicht, vanwege het 

contractuele kader dat is uiteengezet in het Crypto-Bewaarder Portefeuille Controle Overeenkomst, om 

de Collateral Trustee het recht te verlenen om exclusieve controle over de Crypto-Bewaarder Portefeuille 

bij een Aangelegenheid van Verzuim. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor de 

Emittent. Uiteindelijk zou Bitpanda daarom contractueel verplicht kunnen worden, indien nodig, 



maatregelen te nemen die mogelijk een negatief effect zouden hebben op zichzelf als enige 

aandeelhouder van de Emittent. 


