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Comunicado

Hashdex Nasdaq Bitcoin Reference 
Price Fundo de Índice 

CNPJ: 41.256.573/0001-68

A Hashdex Gestora de Recursos Ltda., sociedade empresária limitada com sede na Cidade do Rio 
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, Bloco 1, Sala 701, CEP 22250-
040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob o 
nº 30.056.796/0001-65, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a 
administrar carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório da CVM nº 16.481, de 12 de 
julho de 2018 (“Hashdex”), e Banco Genial S.A., sociedade anônima fechada com sede na Cidade 
do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, Sala 907, CEP 22250-
040, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada pela CVM a administrar 
carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 15.455, de 13 de janeiro de 
2017 (“Administradora”), comunicam que:

 (i) receberam em 5 de julho de 2021, autorização da CVM para o funcionamento do Hashdex 
Nasdaq Bitcoin Reference Price Fundo de Índice (“ETF” ou “Fundo”), fundo de índice de mercado 
constituído nos termos da Instrução da CVM nº 359 de 22 de janeiro de 2002, conforme alterada 
(“Instrução CVM 359”), inscrito no CNPJ sob o no 41.256.573/0001-68, gerido pela Hashdex e 
administrado pela Administradora; e 
 (ii) a primeira emissão de cotas do Fundo, constituído sob a forma de condomínio aberto, 
será objeto de distribuição pública nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme 
alterada, e da Instrução CVM 359, sob o regime de melhores esforços de colocação (“Cotas” e a 
“Primeira Emissão”, respectivamente), conforme detalhado abaixo. 

A Primeira Emissão será coordenada pela XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, nº 153, sala 201, inscrita no CNPJ nº 02.332.886/0001-04, pela 
Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários S.A., sociedade por ações com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, sala 913, parte, 
Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62, e pelo Banco Itaú BBA S.A., instituição 
integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 
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04538-132, inscrito no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenadores”). 

Outras instituições autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários 
(“Participantes Especiais”) serão convidadas para participar da distribuição da Primeira 
Emissão e do recebimento de ordens, devendo, para tanto, celebrar termo de adesão ao 
contrato de distribuição entre os Coordenadores e os respectivos Participantes Especiais. 
Os Participantes Especiais devidamente credenciados poderão fazer solicitações de 
subscrição junto ao Fundo, em nome próprio ou por conta e ordem de clientes. 

A Primeira Emissão terá como público-alvo investidores em geral e observará o 
cronograma indicativo a seguir:

ORDEM DOS EVENTOS

1. Divulgação do do site do ETF e início do Roadshow

Início do período de subscrição de Cotas

Prazo final para adesão dos Participantes Especiais

- Encerramento do período de subscrição de Cotas
- Procedimento de alocação

Data de Liquidação Financeira da Primeira Emissão

Data de Início da Negociação das Cotas na B3

2.

3.

4.

5.

6.

EVENTOS DATA PREVISTA (1)

13.7.2021

15.7.2021

20.7.2021

30.7.2021

3.8.2021

5.8.2021

(1)   Todas as datas deste cronograma são meramente indicativas, representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos respec-
tivos eventos nele descritos e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério as instituições participantes 
da Primeira Emissão ou de acordo com os regulamentos da B3 e/ou com as regras da CVM. Qualquer modificação no cronograma deverá ser 
comunicada pela Administradora, em linha com o disposto neste comunicado.

As Cotas serão registradas na B3 para fins de depósito eletrônico, distribuição, liquidação 
financeira e negociação no mercado secundário sob o ticker “BITH11”. Mais informações 
acerca da Oferta, seu cronograma, condições e os documentos aplicáveis serão divulgados 
oportunamente.

O ETF terá como objetivo buscar retornos de investimentos que correspondam, de forma 
geral, à performance em Reais (R$) do Nasdaq Bitcoin Reference Price, índice referenciado 
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O INVESTIMENTO EM FUNDOS DE ÍNDICE ENVOLVE RISCOS, INCLUSIVE DE 
DESCOLAMENTO DO ÍNDICE DE REFERÊNCIA E RELACIONADOS À LIQUIDEZ DAS COTAS 
NO MERCADO SECUNDÁRIO. ANTES DE INVESTIR NO ETF, LEIA O REGULAMENTO E AS 
INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SITE www.hashdex.com/bith11, EM ESPECIAL A SEÇÃO 
FATORES DE RISCO. 

AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO REGULAMENTO DO 
FUNDO AO APLICAR SEUS RECURSOS.

em Bitcoin e calculado pela Nasdaq, Inc. A exposição ao índice será feita por meio de 
investimentos no Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF, fundo no exterior que buscará zerar as 
emissões de carbono relativas aos Bitcoins detidos em sua carteira, até o limite de custo de 
15bps sobre seu patrimônio líquido.

Para mais informações a respeito do Fundo, da Primeira Emissão, respectivos termos, 
condições e custos aplicáveis, favor acessar o site do ETF (www.hashdex.com/bith11), que é 
a forma oficial de divulgação de informações do ETF.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2021.

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA.

BANCO GENIAL S.A.


