
Documento de Informação
Fundamental

Finalidade
O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção
comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas
potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.
Produto

Nome do produto Hashdex Crypto Momentum Factor ETP
Identificador do Produto ISIN: CH1218734544
Fabricante & Emissor Hashdex AG (https://www.hashdex.com/en-EU)

Para mais informações, ligue para +41 4455 10010
Autoridade Competente Não existe uma autoridade competente em relação ao documento de informação chave
Data de Produção de KID 07.11.2022 19:09 Hora local de Londres

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

1. Em que consiste este produto?
Tipo O produto é um investimento estruturado na forma de um produto negociado em bolsa, regido pela lei suíça e negociado na Bolsa Six

Swiss como mercado principal, mas pode ser listado em outras bolsas e MTFs.
Objetivos Este produto é destinado a proporcionar exposição ao desempenho do Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index(o ativo

subjacente). Dados de preço (em USD) de índices Invierno AB (Vinter) é usado para calcular o preço do ativo de referência. Os títulos
só são emitidos diretamente aos participantes autorizados (que geralmente são instituições financeiras regulamentadas) em
contrapartida à entrega do ativo subjacente que devem ser obtidos em transações com pontuação de risco anticorrupção aceitável de
acordo com a análise do Emissor. Todos os ativos relacionados aos títulos são garantidos por meio de um penhor a um agente
colateral que atua em benefício dos investidores. Espera-se que os investidores de varejo comprem e vendam títulos nos mercados
secundários em bolsas de valores normais. Pode-se também solicitar ao emissor o reembolso antecipado do produto em dinheiro no
aniversário do programa de emissão.
.

Espera-se que os investidores comprem e vendam os títulos nos mercados secundários nas bolsas de valores ou MTFs onde os títulos
são listados durante o horário de abertura da bolsa de valores relevante.

Moeda do produto USD Data de emissão 07.11.2022

Ativo subjacente Vinter Hashdex Risk Parity Momentum
Index

Data de Vencimento
(Vencimento)

Aberta

Tipo de ativo subjacente Ativo Digital Taxa de investimento 1.49%

Cliente a que
se destina

Este produto é um produto complexo e destina-se apenas a investidores de varejo informados que (i) podem suportar perdas de
capital, não estão procurando preservar capital e não estão procurando uma garantia de capital; (ii) têm conhecimento específico e
experiência em investir em produtos similares (títulos complexos) e em mercados financeiros; (iii) buscam um produto que oferece
exposição ao ativo subjacente e têm um horizonte de investimento de acordo com o período de detenção recomendado abaixo; (iv)
estão cientes de que o valor do produto pode mudar significativamente devido ao ativo subjacente volátil e, como resultado, têm tempo
suficiente para monitorar e administrar ativamente o investimento e (v) estão dispostos a aceitar um nível de risco que seja consistente
com o indicador de risco resumido para este produto. Esta visão não representa uma avaliação da adequação do produto para um
investidor individual.

2. Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de
risco

Risco mais baixo Risco mais elevado
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O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 1 ano. O risco efetivo pode variar
significativamente em caso de liquidação antecipada ou atrasada, podendo o investidor receber um valor
inferior. É possível que não possa efetuar um resgate antecipado. Poderá ter que pagar custos
suplementares significativos caso faça o resgate antecipado.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos.
Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa
incapacidade para pagar a sua retribuição.
Classificamos este produto na categoria 7 numa escala de 1 a 7 que corresponde à mais alta categoria de risco. Esta classificação
qualifica as perdas potenciais decorrentes dos movimentos de mercado durante o período de validade do produto como muito alto.
Pode ser que não consiga vender seu produto facilmente ou que tenha que vender a um preço que afete significativamente o quanto
receberá em retorno.
Na medida em que a moeda do país no qual adquire este produto, ou a moeda da conta difere da moeda do produto, esteja
ciente do risco cambial. Caso adquira e negocie este produto em uma moeda diferente, o retorno final a obter dependerá da
taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador apresentado acima.
É muito provável que as más condições de mercado afetem a capacidade do Emissor de lhe pagar. Os riscos materiais não incluídos
no indicador de risco resumido são: falta de consenso sobre a natureza jurídica e a regulamentação dos ativos digitais e riscos
associados às tecnologias nascentes e aos protocolos de ativos digitais.
Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado de forma que poderá perder parte ou a totalidade
de seu investimento. Se o Emissor não for capaz de lhe pagar o que lhe é devido, poderá perder parte ou a totalidade de seu
investimento.
O produto reflete o desempenho do Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index (conforme definido no prospecto) que rastreia ativos
digitais negociados em várias bolsas digitais e é geralmente caracterizado como apresentando alto risco.
O indicador reflete principalmente os altos e baixos no valor do produto. Pode-se esperar que o produto sofra grandes flutuações
devido à natureza da classe do ativo subjacente. O produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado de
forma que poderá perder parte ou a totalidade de seu investimento.
Este produto é um produto complexo e destina-se apenas a investidores que entendem os riscos envolvidos e têm experiência em
investir em produtos similares.
Para informações detalhadas sobre os riscos relacionados ao produto, consulte as seções de risco do prospecto básico e quaisquer
suplementos, conforme especificado na seção "Outras informações relevantes" abaixo.

Cenários de
desempenho

A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários apresentados são apenas uma indicação
de alguns dos resultados possíveis com base nos retornos recentes. Os retornos reais podem ser menores.
Investimento: 10.000 USD
Cenários 1 ano

(Período de detenção recomendado)
Cenário de stress Valor que poderá receber após dedução

dos custos
0,00 USD

Retorno percentual (não anualizado) -100,00%

Cenário desfavorável Valor que poderá receber após dedução
dos custos

476,64 USD

Retorno percentual (não anualizado) -95,23%

Cenário moderado Valor que poderá receber após dedução
dos custos

3.718,42 USD

Retorno percentual (não anualizado) -62,82%

Cenário favorável Valor que poderá receber após dedução
dos custos

23.214,08 USD

Retorno percentual (não anualizado) 132,14%
.

Os retornos médios mostrados na tabela acima não são anualizados, o que significa que eles podem não ser comparáveis aos
retornos médios mostrados em outros documentos de informação fundamental.
Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo do próximo ano sob diferentes cenários, pressupondo que investe 10.000
USD.
Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. O período de manutenção recomendado para
este produto é inferior a um ano. Os números não são, portanto, calculados em uma base anual, mas para o período de manutenção
recomendado. Figuras nesta seção e "4. Quais são os custos?" por conseguinte, não são comparáveis com os valores indicados para
produtos com um período de conservação recomendado de pelo menos um ano. Os cenários apresentados são uma estimativa do
desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor do investimento e, não são um indicador
exato. O valor que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o produto. O
cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não inclui a situação em que o emitente não
esteja em condições de lhe pagar.
Este produto não pode ser facilmente liquidado, o que significa que é difícil estimar o montante que obterá se o liquidar antes do
período de detenção recomendado. Não poderá liquidá-lo antecipadamente ou terá de pagar custos elevados ou sofrerá um prejuízo
avultado se o fizer.
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Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu
consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que
obterá.

3. O que se sucede se Hashdex AG não puder pagar?
No caso de inadimplência do Emissor, os ativos que detém como garantia podem ser executados a fim de honrar as obrigações para com os
investidores e o produto em dinheiro será pago na ordem de prioridade dos pagamentos aplicáveis ao produto. Estes rendimentos podem não ser
suficientes para honrar todas as obrigações e pagamentos devidos em relação aos títulos. Nestas circunstâncias, poderá não ser capaz de obter o
valor total de seus títulos e isto poderá resultar na perda de parte ou da totalidade de seu investimento. Não existe nenhum plano de compensação ou
garantia que possa cobrir toda ou parte desta perda.

4. Quais são os custos?
A redução do rendimento (RIY) mostra que impacto o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que pode obter. O total dos custos
inclui os custos pontuais, os custos correntes e os custos acessórios.
Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados decorrentes do próprio produto para o período de detenção recomendado. Incluem
eventuais penalizações por saída antecipada. Os valores pressupõem um investimento de10.000 USD. Os valores apresentados são estimativas,
podendo alterar-se no futuro.
Custos ao
longo do
tempo

Investimento: 10.000 USD

Cenários Em caso de resgate no fim do período de detenção
recomendado

Total dos custos 172.63 USD
Impacto no retorno anual (RIY) 1,73%

.

A redução no rendimento mostrada na tabela acima não é anualizada, o que significa que pode não ser comparável à redução nos
valores de rendimento mostrados em outros documentos de informação fundamental.
A pessoa que lhe vende este produto ou lhe presta aconselhamento sobre o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, essa
pessoa fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e mostrar-lhe-á o impacto que a totalidade dos custos terá sobre o
investimento ao longo do tempo.

Composição
de custos

O quadro abaixo indica:
- O impacto dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção

recomendado
- O significado das diferentes categorias de custos.

.

Este quadro mostra o impacto no retorno.
Custos pontuais Custos de entrada 0,12% O impacto dos custos já incluídos

no preço.
Custos de saída 0,12% O impacto dos custos de saída

do investimento quando este se
vence.

Custos correntes Outros custos correntes 1,49% O impacto dos custos em que
incorremos para a gestão dos
seus investimentos durante o
período de manutenção
recomendado.

.

5. Por quanto tempo devo manter o produto? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção recomendado: 1 ano
Mudanças bruscas de valor podem ser frequentes e abruptas, devido à natureza altamente volátil do ativo subjacente. O valor do produto deve ser
monitorado constantemente
Poderá vender o produto no mercado secundário nas bolsas de valores relevantes nas quais os produtos estão listados. Tanto o emissor quanto o
Participante Autorizado têm a possibilidade de solicitar o reembolso antecipado dos títulos em determinadas circunstâncias, conforme definido no
prospecto básico.

6. Como posso apresentar queixa?
Em caso de qualquer dúvida inesperada sobre a compreensão, comercialização ou tratamento deste produto, sinta-se à vontade para contatar
diretamente a Hashdex.
Endereço postal: Prosperus GmbH - Suisse Fiduciary Services, Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300, Zug
Website: https://www.hashdex.com/en-EU
Email: Europe@hashdex.com
A Hashdex administrará seu pedido e lhe fornecerá uma resposta o mais breve possível. Favor incluir o nome do produto, o ISIN, e o motivo da
reclamação. A apresentação de uma reclamação não compromete seu direito de tomar as medidas legais cabíveis.
Qualquer reclamação relativa à conduta da pessoa que aconselha ou vende o produto deve ser sempre apresentada diretamente a essa pessoa ou
entidade.
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7. Outras informações relevantes
Este documento pode ser atualizado de tempos em tempos. Documentos atualizados e adicionais sobre o produto, em particular o prospecto, os
termos finais, suplementos e demonstrações financeiras são publicados no website do Emissor (www.hashdex.com/en-EU), de acordo com as
disposições legais pertinentes. Recomenda-se a leitura destes documentos para maiores informações, particularmente sobre a estrutura do produto e
os riscos associados ao investimento no produto. Este KID não constitui uma recomendação para comprar ou vender o produto e não substitui uma
consulta individual com seu banco ou consultor financeiro. O KID é um documento pré-contratual que lhe dá as principais informações sobre o produto.
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