DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL
Finalidade
O presente documento fornece-lhe informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção
comercial. A informação nele contida é exigida por leu 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.
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

Produto
Nome

Ethereum XBT – ETHER TRACKER ONE (SEK) e Ethereum XBTE - ETHER TRACKER EURO (EUR)

Produtor

XBT Provider AB (publ)

Autoridade competente

Não aplicável

Identificador

ISIN: SE0010296574 / SE0010296582 || WKN: A2HD38 / A2HDZ2

Sítio Web

WWW.XBTPROVIDER.COM

Data de produção do DIF

22 de dezembro de 2017

Em que consiste este produto?
Tipo
O produto é um investimento estruturado sob a forma de um certificado indexado ao abrigo da legislação sueca e negociado no Nasdaq First
North NDXS (MTF) como mercado primário.
Objetivos
O produto de investimento é um certificado especial negociável, o que significa que difere de outros produtos de investimento. O objetivo do
certificado é fornecer um retorno diário aproximadamente equivalente ao desempenho do preço do ether entre as 3 bolsas de valores digitais
de maior liquidez disponíveis para o nosso índice, antes das taxas e custos administrativos. Isto significa que, quando o preço do ether sobe em
1% no mercado, o produto deverá subir aproximadamente a mesma percentagem. O índice é criado pelo produtor.
O capital do produto é principalmente detido em ether físico e contratos derivados. O produto não distribui dividendos. As unidades podem
ser compradas e vendidas no mercado de ações, o designado mercado secundário, durante o horário normal de bolsas operadas pelo Nasdaq
na Suécia.
Em circunstâncias excecionais, e de acordo com os critérios do produtor, um investidor poderá ser autorizado a criar e a resgatar unidades
diretamente da sociedade gestora no mercado primário.
As obrigações de pagamento do fabricante do produto são garantidas pela Global Advisors (Jersey) Ltd, uma empresa regulada pela Comissão
de Serviços Financeiros de Jersey FSC (JFSC).
Tipo de investidor não profissional ao qual se destina
O produto destina-se a investidores que:
•
•
•
•
•

Compreendam que, ao investir neste produto, poderão perder parte ou todo o montante investido.
Tenham uma expectativa de que o subjacente relevante (definido como: ether, cotado em USD) irá aumentar de valor durante a
detenção do produto.
Sejam investidores especulativos e aceitam o risco de perde parte ou todo o montante investido em troca da possibilidade de obter
retornos mais elevados.
Compreendam que, se o subjacente relevante é altamente volátil, o valor do produto irá mudar frequentemente e, desta forma,
deverão ter disponibilidade suficiente para monitorizar e administrar ativamente o investimento.
Tenham experiência na compra deste produto e compreendam que este produto é cotado tendo em conta uma taxa de produto,
que vende diariamente e que, por conseguinte, irá reduzir a rendibilidade do investimento por quanto mais tempo o produto for
detido.

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?

Indicador de risco
O indicador de risco assume que mantém o produto durante o
período de detenção recomendado. O risco real poderá variar
significativamente se realizar o desinvestimento antes do vencimento e
poderá ter um retorno inferior. Poderá não conseguir vender facilmente o
seu produto ou poderá ter de vender a um preço que tenha um impacto
significativo no seu retorno.
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 indica que a
probabilidade de perda em virtude dos movimentos de mercado durante a maturidade do produto é muito elevada. As condições
desfavoráveis dos mercados irão, muito provavelmente, ter impacto na capacidade de a XBT Provider AB pagar a sua retribuição. Irá receber
pagamentos na moeda do produto, que poderá ser diferente da sua moeda doméstica. Neste caso, atenção ao risco cambial. O retorno final
obtido depende da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador acima indicado. O produto não prevê
qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu montante já
investido. Se o fornecedor XBT e o garante não conseguirem pagar-lhe o que é devido, poderá perder o valor que já pagou.
O produto investe em criptomoeda, ether (conforme definido no prospeto), que é negociado em várias bolsas digitais e é geralmente
considerado de alto risco, mas que também permite a oportunidade de obter retornos elevados. Como o certificado investe numa
criptomoeda volátil, o certificado tem um risco mais elevado do que outros certificados, usando o modo de diversificação de investimento
num conjunto de criptomoedas.
O indicador reflete principalmente os altos e baixos no valor do certificado. É esperado que o produto tenha flutuações maiores devido à
natureza da classe de ativos subjacente.

Risco de crédito
Os investidores são expostos ao risco de crédito em relação ao produtor. A posição financeira do produtor é afetada por vários fatores; a
capacidade do investidor em obter o pagamento de acordo com os termos e condições depende assim da capacidade do produtor em cumprir
as suas obrigações de pagamento. As condições desfavoráveis do mercado terão provavelmente impacto sobre a capacidade da XBT Provider
AB em pagar a sua retribuição. Este risco não é considerado no indicador acima indicado.

Risco de contraparte

O investidor não profissional pode perder todo o investimento devido à possibilidade remota de incumprimento do produtor. No entanto, o
produto é respaldado pela garantia emitida pelo garante, se o fornecedor XBT e o garante não conseguirem pagar-lhe o que é devido, poderá
perder o valor que já pagou.
O risco real pode ser significativo se resgatar antecipadamente e poderá receber menos. O produto é considerado como tendo um risco
cambial apenso. Pode ser consultada mais informação sobre o risco no prospeto base.
Os outros riscos principais do produto são:
•

O ativo subjacente relevante (definido como: ether, cotado em USD) poderá não ter um bom desempenho, ou poderá não ter um
desempenho esperado. O desempenho anterior não é indicador de um desempenho futuro.

•

Poderá não conseguir vender o produto na altura desejada ou, se o conseguir vender, a um preço favorável.

Cenários de desempenho
Este quadro mostra o montante que pode receber percentualmente
ao longo de um ano, pressupondo que investe 10 000 EUR. Os cenários
apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu
investimento. Os retornos percentuais médios apresentados na tabela
não são anuais, o que significa que devem ser comparáveis aos
retornos médios indicados noutros documentos de informação
fundamental. Os cenários apresentados são uma estimativa do
desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a
forma como varia o valor deste investimento varia e não são um
indicador exato. O seu retorno irá depender do desempenho do
mercado e do período de detenção do investimento. O cenário de
stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos
mercados e não inclui a situação em que não estamos em condições
de lhe pagar.
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.

O que sucede se o produtor não puder pagar?
O produto não está coberto por um regime de indemnização ou de garantia do investidor. Isto significa que, se o produtor ficar insolvente e se
o garante ficar igualmente insolvente ou não cumpra, de outra forma, com o pagamento integral ao abrigo da garantia, poderá sofrer a perda
total do seu investimento.

Quais são os custos?
Custos ao longo do tempo
O retorno mostra o impacto que 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 do próprio produto no
período de detenção recomendado. Incluem eventuais penalizações por saída antecipada. Os valores pressupõem que investe 10 000 EUR. Os
valores apresentados são estimativas, podendo alterar-se no futuro.
Investimento 10 000€

Em caso de resgate após o período de detenção
recomendado (1 ano):

Cenários

Custos totais

2,5%

Impacto no retorno anual (RIY)

2.5%

Composição dos custos
O quadro a seguir indica:
•
O impacto anual 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 anual
Custos pontuais

Custos recorrentes

Custos de entrada

0%

O impacto dos custos a pagar quando inicia o seu investimento

Custos de saída

0%

Custos de transação da carteira

0%

O impacto dos custos de saída do seu investimento quando este se
vence.
O impacto dos custos de comprarmos e vendermos investimentos
subjacentes ao produto.

Custos acessórios

Outros custos correntes

2,5%

Comissões de desempenho
Juros transitados

0%
0%

O impacto dos custos em que incorremos anualmente pela gestão dos
seus investimentos.
Não aplicável.
Não aplicável.

Quanto tempo deverei deter e posso resgatar antecipadamente o meu dinheiro?
O produto em si deverá ser detido durante um período de curto prazo - um período recomendado de até um ano. No entanto, como o
subjacente relevante é altamente volátil, os investidores deverão monitorizar constantemente o valor do produto, pois as alterações súbitas
de valor serão frequentes e abruptas.
Cessação antecipada: O produto pode ser terminado pelo emissor após exercício discricionário em terminar antecipadamente o produto. Os
titulares do produto poderão também exercer o direito de terminar antecipadamente o produto.

Como posso apresentar queixa?
Quaisquer queixas sobre a venda do produto deverão ser apresentadas ao seu intermediário ou distribuidor. A queixa sobre qualquer outro
aspeto deste produto vendido será realizada ao produtor XBT pelo e-mail: info@xbtprovider.com. Fazer uma queixa não irá penalizar o seu
direito em tomar medidas legais.

Outras informações relevantes
O prospeto (um prospeto base que pode ser complementado ocasionalmente e concluído por termos finais) contém informação importante e
legal em relação ao produto, risco, emissor e garante. Está disponível gratuitamente em www.XBTProvider.com. A informação contida neste
Documento de Informação Fundamental para o Investidor (DIFI) não constitui uma recomendação para a compra ou venda do produto nem
substitui a consulta individual com o banco ou consultor do investidor. O DIFI é um documento pré-contratual que lhe fornece informação
fundamental sobre o produto (características, riscos, custos, etc.).

