HASHDEX CRIPTOATIVOS EXPLORER FIC FIM

Objetivo

AGOSTO 2020

Rentabilidade

O fundo tem por objetivo fornecer exposição ao mercado
de criptoativos, ao investir indiretamente até 40% de seu
patrimônio em cotas de fundos de investimentos o shore
que buscam replicar o Hashdex Digital Assets Index (Nasdaq:
^HDAI); e 60% de exposição a ativos de alta liquidez que
busquem retornos similares ao CDI.
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Rentabilidade Acumulada

Política de Investimento

O fundo aplicará indiretamente até 40% de seus recursos
em ativos nanceiros emitidos e/ou negociados no exterior,
em especial em cotas do Hashdex Digital Assets Index Fund
(HDAIF), e o restante em ativos de alta liquidez atrelados a
índices utuantes, como LFT, compromissadas, casadas,
entre outros.
Público-alvo

O fundo é destinado a investidores quali cados, nos termos
da regulamentação vigente.
Volatilidade Anualizada

(Desvio padrão - média 30 dias)

Informações do Fundo

Taxa de administração

1,0% a.a.*

Taxa de performance

Não há

Custodiante

BTG Pactual Serviços Financeiros
S.A. DTVM

Grau de Risco

Agressivo

Tributação

Longo prazo

Classi

Multimercado Estratégia Especí ca

Administrador/

cação Anbima

* Taxa de administração global (incluindo a estrutura o shore) de aproximadamente 1,7%
Movimentação

Cota da aplicação

D+1 (útil)

Cota de resgate

D+5 (corridos)

DESDE O INÍCIO*

12 MESES

Rentabilidade

44,02%

-

Volatilidade anualizada

24,41%

-

Patrimônio Líquido

62,8M

-

* Desde o início do fundo em 12/12/2019

Pagamento de resgate

D+2 (úteis após cotização)

Horário limite

até às 15:30

Composição das Carteiras

Aplicação inicial

R$ 10.000,00

Composição Combinada

Saldo mínimo

R$ 2.500,00

Movimentação mínima

R$ 1.000,00

Favorecido

Hashdex Criptoativos Explorer FIC FIM
Hashdex Criptoativos II FIM

Hashdex Digital Assets Index Fund
(HDAIF)

Hashdex Criptoativos Explorer FIC
FIM

CNPJ

35.088.108/0001-62

Banco

208 - BTG Pactual

Agência

0001

Conta Corrente

002632412

Informações sobre Aplicação

Acesse o site www.hashdex.com.br ou envie um email para
ri@hashdex.com.

Dados do Gestor

Dados do Administrador

Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Rua Visconde de Pirajá, 572
Rio de Janeiro, RJ - CEP 22410-002
CNPJ: 30.056.796/0001-65
www.hashdex.com.br
T. +55 11 4200-1329 / +55 21 2399-0100
F. +55 21 2399-0150

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.
DTVM
Praia de Botafogo, 501, 5ºandar - Rio de
Janeiro, RJ. CNPJ: 59.281.253/0001-23
www.btgpactual.com
T. 0800 772 2827

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Hashdex Gestora de
Recursos (‘Hashdex’). A Hashdex não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de pro ssionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear, exclusivamente, em
sua opinião e na opinião de pro ssionais especializados por ele contratados, para opinar e tomar sua decisão de investimento. Este material não constitui uma oferta e/ou solicitação de aquisição de cotas
de fundos de investimento. A Hashdex pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo.
Este fundo utiliza estratégias com criptoativos como parte integrante de sua política de investimento, que podem resultar em signi cativas perdas patrimoniais. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem a diminuição do valor dos ativos de sua carteira. O fundo apresentado pode estar exposto a signi cativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial e
outros riscos não mencionados neste material Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos nanceiros no exterior.
As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos.

