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Documento de Informações Fundamentais  
 

Finalidade 
 

Este documento fornece informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não é um material de marketing. As informações são 

exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com 

outros produtos. 

 

Produto 
 

Nome do Produto Hashdex Nasdaq Crypto Index Europe ETP  

Identificador do Produto (ISIN) CH1184151731 

Fabricante e Emissor Hashdex AG, www.hashdex.com/en-EU, Tel: +41 4455 10010 

Autoridade Competente Não existe qualquer autoridade competente relacionada com o documento de informação fundamental. 

Data de Produção KID Estas informações são precisas a partir de 2 de setembro de 2022, 00:07 hora local de Frankfurt 

 

Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender. 
 

O que é este produto? 
 

Tipo O produto é um investimento estruturado na forma de um produto negociado em bolsa regido pela lei Suíça e negociado na Six Swiss Exchange 

como o principal mercado, mas pode ser listado em bolsas adicionais e MTFs. 

 

Objetivos Este produto foi concebido para proporcionar exposição à performance do Nasdaq Crypto Index Europe (o(s) ativo(s) subjacente(s)). Os dados de 

preço (em USD) fornecidos pela CF Benchmarks são utilizados para calcular o preço do ativo de referência. Os valores mobiliários só são emitidos 

diretamente para participantes autorizados (que são geralmente instituições financeiras reguladas) em troca do(s) ativo(s) subjacente(s) que 

deve(m) ser recentemente cunhado(s) ou proveniente(s) de corretoras de criptoativos (“exchanges”) com relatório de pontuação de risco referente 

a práticas de prevenção à lavagem de dinheiro (Anti-Money Laundering - AML) aceitável de acordo com a análise do Emissor. Todos os ativos 

relacionados aos valores mobiliários são garantidos por um agente fiduciário agindo em benefício dos investidores. Espera-se que os investidores 

de varejo comprem e vendam os valores mobiliários nos mercados secundários em bolsas de valores normais. Você também pode solicitar um 

resgate do produto do emissor por dinheiro no aniversário do programa de emissão. 

Espera-se que os investidores comprem e vendam os valores mobiliários nos mercados secundários nas bolsas de valores ou MTFs onde os valores 

mobiliários estão listados durante o horário de abertura da bolsa relevante.  

 Moeda do produto USD Data de Emissão 2 de maio de 2022 

 
Ativo subjacente 

Nasdaq Crypto Index Europe 

(Bloomberg: Índice NCIES) 

Data de Vencimento 

(Vencimento) 
Aberta 

 Tipo de subjacente Ativo Digital Taxa de Investimento 1,49% 

 

 Investidor 

de Varejo 

Pretendido 

Este produto é um produto complexo e destina-se apenas a investidores de varejo informados que (i) podem suportar perdas de capital, não 

procuram preservar capital e não procuram uma garantia de capital; (ii) têm conhecimento específico e experiência em investir em produtos 

semelhantes (valores mobiliários complexos) e no mercado financeiro; (iii) procuram um produto que ofereça exposição ao ativo subjacente com 

um horizonte de investimento em linha com o período de retenção recomendado indicado abaixo; (iv) estão cientes que o valor do produto pode 

mudar significativamente devido ao ativo subjacente volátil e, como resultado, têm tempo suficiente para monitorizar e gerir ativamente o 

investimento e (v) estão dispostos a aceitar um nível de risco conforme o indicador de risco resumido para este produto. Esta visão não representa 

uma avaliação da adequação do produto para um investidor individual. 
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Quais são os riscos e o que posso receber no rendimento? 
Indicador de risco 

O indicador de risco pressupõe que você mantenha o produto pelo período de retenção recomendado de pelo menos um ano. O risco real pode variar 

significativamente se você lucrar em um estágio inicial e você pode receber de volta menos. Você pode não conseguir  vender seu produto facilmente ou 

pode ter que vender a um preço que impacta significativamente o valor recebido . 

 

O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco deste produto comparado a outros produtos. Ele mostra quão provável é que o produto tenha perdas 

financeiras por causa de movimentos nos mercados ou porque não seremos capazes de pagá-lo.  

 

Classificamos este produto como 7 de 7, representando a classe de risco mais alta. Essa classificação considera as perdas potenciais de movimentos de mercado durante 

a vigência do produto como muito altas. Você pode não conseguir vender seu produto facilmente ou pode ter que vender a um preço que impacte significativamente o 

valor recebido. 

 

Na medida em que a moeda do país em que você compra este produto, ou a moeda da conta difere da moeda do produto, esteja ciente do risco da moeda. 

Se você comprar e negociar este produto em uma moeda diferente, o rendimento final que você obtém depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. 

Este risco não é considerado no indicador mostrado 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 risco resumido são: 

falta de consenso sobre o status jurídico e a regulamentação de ativos digitais e riscos associados a tecnologias incipientes e protocolos de ativos digitais. 

  

Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado, ou seja, você pode perder parte ou todo o seu investimento. Se o Emissor não 

puder pagar o que é devido, você poderá perder parte ou todo o seu investimento. 

 

O produto reflete o desempenho do Nasdaq Crypto Index Europe (conforme definido no prospecto), que acompanha o desempenho de 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 tenha grandes flutuações devido à natureza da classe de ativos 

subjacentes. Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado para que você possa perder parte ou todo o seu investimento. 

 

Este produto é um produto complexo e é destinado apenas a investidores que entendem os riscos envolvidos com experiência em investir em produtos semelhantes. 

 

Para obter informações detalhadas sobre os riscos relacionados com o produto, consulte as secções de risco do prospecto e quaisquer aditivos, conforme especificado 

na seção “Outras informações relevantes” abaixo.  

Cenários de Performance 

A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários mostrados são apenas 

uma indicação de alguns dos possíveis resultados com base em rendimentos recentes. Os rendimentos 

reais podem ser menores. 

Com base em um investimento de USD 10.000 1 Ano 

 
Cenário de Estresse O que você pode receber  USD 0,00 

Rendimento médio por ano -100,00% 

 
Cenário Desfavorável O que você pode receber  USD 391,61 

 Rendimento médio por ano -96,08% 

 

Cenário Moderado O que você pode receber  USD 3.552,41 

Rendimento médio por ano -64,48% 

 

Cenário Favorável O que você pode receber  USD 24.634,29 

Rendimento médio por ano  146,34% 
 

A tabela mostra o percentual do valor que você poderia 

receber ao longo de um ano, presumindo que você 

investiria USD 10.000. Os cenários mostrados ilustram 

como poderia ser a performance do seu investimento. 

Os rendimentos médios não são anualizados, o que 

significa que são comparáveis aos rendimentos médios 

apresentados noutros documentos de informação 

fundamental. 

 

Os cenários apresentados são uma estimativa de 

desempenho futuro com base em evidências do 

passado de como o valor desse investimento variou e 

não são um indicador exato. O que você obterá varia 

dependendo de como o mercado funciona e por 

quanto tempo você mantém o investimento. O cenário 

de estresse mostra o que você pode recuperar em 

condições extremas de mercado e não leva em 

consideração uma situação em que não podemos 

pagar. 

 

Os números exibidos incluem todos os custos do 

próprio produto, mas não incluem quaisquer custos 

que você possa ter que pagar ao seu consultor ou 

distribuidor. Os números não levam em conta sua 

situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o 

quanto você recebe no rendimento. 

Sua perda máxima seria que você perderia todo o seu 

investimento.  

   

Menor risco Maior risco 

1 2 3 4 5 6 7
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O que acontece se a Hashdex não puder pagar? 
No caso de inadimplência do Emissor, os ativos por ela detidos como garantia poderão ser liquidados de forma a cumprir suas obrigações perante os investidores e o 

produto em dinheiro desta será pago na ordem de prioridade dos pagamentos aplicáveis ao produto. Esses recursos podem não ser suficientes para cumprir todas as 

obrigações e fazer todos os pagamentos devidos em relação aos valores mobiliários. Nestas circunstâncias, poderá não conseguir reaver o valor total dos seus valores 

mobiliários, o que poderá resultar na perda de parte ou da totalidade do seu investimento. Não há nenhum esquema de compensação ou garantia em vigor que possa 

compensar toda ou qualquer dessas perdas. 

 

Quais são os custos? 
A Redução no Rendimento (RIY) mostra como os custos totais que você paga afetam o rendimento que você pode obter do investimento. Os custos totais incluem 

custos pontuais, contínuos e incidentais. Os montantes mostrados aqui são os custos cumulativos do próprio produto para o período de retenção recomendado. Eles 

incluem possíveis penalidades de saída antecipada e assumem que você investe USD 10.000. Os números são estimativas e podem mudar no futuro. A entidade que 

distribuir este produto a você ou aconselhá-lo sobre este produto pode cobrar outros custos. Nesse caso, essa pessoa fornecerá informações sobre esses custos e 

mostrará o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo.  

 

Tabela 1: Custos ao longo do tempo 

Investimento inicial USD 10.000 Se você vender sua posição na bolsa após o ano 1 

Custos totais  USD 149,00 

Impacto no rendimento (RIY) ao ano  1,79% 

 

Tabela 2: composição dos custos  

Custos pontuais  

Custos de entrada  0,30%* O impacto dos custos que você paga ao inserir seu investimento na bolsa  

Custos de saída 0,30%* O impacto dos custos de saída do seu investimento na bolsa  

Custos recorrentes  

Custos de conversão de portfólio  0,00% 
O impacto dos custos de compra e venda de investimentos subjacentes para o 

produto  

Outros custos correntes  1,49% O impacto do custo que levamos a cada ano para gerenciar seus investimentos  

* Investidores de varejo que compram o produto no mercado secundário concluem negociações diretamente com um corretor participante ou por meio de uma bolsa 

e, portanto, custos adicionais podem ser aplicados. Esses custos estão disponíveis publicamente nas bolsas de valores em que o produto está listado ou podem ser 

solicitados a corretores online.  

A taxa de investimento é fixada em 1,49% no lançamento, conforme especificado no prospecto. 

 

Observe que o banco, corretor ou consultor que o vende ou aconselha sobre este produto pode cobrar outros custos. Em caso afirmativo, eles são responsáveis por 

fornecer informações sobre esses custos e mostrar o impacto que todos os custos terão em seu investimento ao longo do tempo. 

 

Por quanto tempo devo manter i oridyti e posso pegar o dinheiro mais cedo? 
Período de retenção recomendado: Um ano 

 

Mudanças repentinas no valor podem ser frequentes e abruptas, devido à natureza altamente volátil do tipo subjacente. O valor do produto deve ser monitorado 

constantemente. 

 

Você pode vender o produto no mercado secundário nas bolsas de valores onde os produtos estão listados. Tanto o Emissor como o Participante Autorizado têm a 

possibilidade de solicitar o resgate antecipado dos valores mobiliários em determinadas circunstâncias, conforme definido no prospecto . 

 

Como posso fazer uma reclamação? 
Em caso de problemas inesperados na compreensão, negociação ou manuseio deste produto, sinta-se à vontade para entrar em contato diretamente com a Hashdex. 

 

Endereço postal: c/o Prosperus GmbH, Landis + Gyr-Strasse 1, CH 6300, Zug, Suíça 

Website:   www.hashdex.com/en-EU 

E-mail:  switzerland@hashdex.com  
 

A Hashdex tratará do seu pedido e fornecer-lhe-á uma resposta o mais rapidamente possível. Inclua o nome do produto, o ISIN e o motivo da reclamação. O envio de 

uma reclamação não prejudica o seu direito de tomar medidas jurídicas.  

 

Qualquer reclamação relativa à conduta da pessoa que aconselha ou vende o produto deve ser sempre apresentada diretamente a essa pessoa, ou entidade. 

 

Outras informações pertinentes 
Este documento pode ser atualizado periodicamente. Os documentos atualizados e adicionais sobre o produto, em particular o prospecto, as condições finais, 

suplementos e demonstrações financeiras, são publicados no website do Emissor (www.hashdex.com/en-EU) conforme as disposições jurídicas relevantes. 

Recomenda-se que você leia esses documentos para obter mais informações, particularmente sobre a estrutura do produto e os riscos associados ao investimento no 

produto. Este documento não constitui uma recomendação para comprar ou vender o produto e não substitui a consulta individual com seu banco ou consultor 

financeiro. O documento é um documento pré-contratual que fornece as principais informações sobre o produto.  


