Objetivo
Este documento presta informações fundamentais sobre este produto de investimento. Não se trata de material promocional. A informação é exigida por lei
para ajudá-lo a compreender a natureza e os riscos, os custos e os ganhos e as perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a compará-lo com outros
produtos.
Está prestes a comprar um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender.
Produto
Nome

XRP Tracker One

ISIN

SE0011414481
XBT Fornecedor AB (Publ), Estocolmo, Suécia

Fabricante do produto
website: www.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider, número de telefone: +46 8 519 72 535
Emitente

XBT Provider AB (Publ), Estocolmo, Suécia, com garantia de produto de CoinShares (Jersey) Limited, Jersey (Guarantor)

Autoridade competente

Financial Supervisory Authority, Finansinspektionen (FI), Suécia

Data produção do KID

20 de outubro de 2019, 19:00 (hora local, Estocolmo)

O que é este produto?
Tipo
Este produto é um investimento estruturado sob a forma de "tracker certificate" nos termos da legislação sueca e é transacionado no mercado Nasdaq First
North NDXS (MTF), sendo este o mercado principal.
Objetivos
O produto de investimento é um certificado especial, um produto negociado em bolsa (ETF), que é diferente da maioria dos produtos de investimento. O
produto visa proporcionar um retorno diário aproximadamente idêntico ao desempenho do preço do (Ativo Digital) XRP (XRP) nas 6 bolsas digitais mais líquidas
disponíveis para a nossa metodologia, antes de encargos de gestão e outros custos. Isto significa que, quando o preço da XRP sobe 1% nas 6 bolsas digitais mais
líquidas, o produto deverá subir aproximadamente a mesma percentagem. Esta metodologia é criada pela XBT Provider.
A fim de cobrir a sua exposição a certificados, a XBT Provider (o Emitente) celebra um acordo de garantia de gestão intragrupo com uma afiliada (GABI Trading
Limited), nos termos do qual o Emitente fornece dinheiro obtido com a emissão do Certificado à GABI Trading Limited em troca de uma promessa contratual de
pagamento do montante de liquidação do título (o preço de compra inicial mais ou menos quaisquer flutuações de preço na criptomoeda subjacente deduzido
da comissão relevante). A fim de cobrir a sua exposição a esse contrato, a GABI Trading Limited compra a criptomoeda relevante numa base de 1:1 sob ambas as
formas; física e utilizando contratos derivados. O produto não distribui dividendos. Os investidores podem comprar e vender certificados na bolsa de valores (no
chamado mercado secundário) durante as horas normais de negociação praticadas por essas bolsas.
O Emitente tem o direito de cessar o produto em qualquer altura, de acordo com (e sujeito aos) termos do Prospeto. Após a cessação, irá receber um montante
em dinheiro igual ao Montante de Liquidação (o preço de compra inicial mais ou menos quaisquer flutuações de preço na criptomoeda subjacente deduzido da
comissão relevante).
Produto
Moeda do Produto

SEK

Data de pagamento

Data de Fixação Inicial

5 de abril de 2019

Data
de
(Vencimento)

Data de emissão

5 de abril de 2019

Subjacente
XRP (USD por XRP)
Tipo
Moeda

Moeda Virtual
USD

Preço de Referência Inicial
Divisor

5

Mercados Primários Elegíveis
Preço de Referência

Bitfinex, OKEx, Bitstamp, Binance, Coinbase e Kraken
Determinado por XBT Provider AB (Publ)

Comissão de Gestão

2,50% p.a.

vencimento

9 de abril de 2021

Em circunstâncias excecionais, e ao critério do Emitente, será permitido ao investidor criar e resgatar unidades diretamente através da empresa de gestão no
mercado primário. As obrigações de pagamento do Emitente são garantidas pela CoinShares (Jersey) Limited, uma empresa regulamentada pela Jersey Financial
Services Commission.
Investidor de Retalho Visado
O produto destina-se a investidores que pretendam formar e/ou otimizar ativos em geral e tenham um horizonte de investimento de curto prazo. O produto é
concebido para investidores com conhecimento informado e/ou experiência em produtos financeiros. Os investidores podem suportar uma perda total do seu
investimento e não atribuem importância à proteção de capital.
Quais são os riscos e o que posso obter em retorno?
Indicador de risco

O indicador de risco resumo é um guia do nível do risco deste produto comparativamente a outros produtos. Mostra qual a probabilidade de este
produto vir a perder dinheiro por causa de flutuações nos mercados ou porque não conseguimos pagar-lhe.
O indicador de risco assume que mantém o produto durante o período de detenção recomendado. O risco real pode variar significativamente se o
resgatar numa fase inicial, podendo obter menos de volta. Poderá não conseguir vender o seu produto facilmente ou poderá ter de o vender a um preço que
terá impacto significativo no valor a receber.
Classificámos este produto como grau 7 de 7, correspondendo à classe de risco mais elevado. Esta classificação classifica as perdas potenciais de flutuações de
mercado durante a vigência do produto como sendo muito altas. Condições de mercado fracas poderão muito provavelmente afetar a capacidade do Emitente
de lhe pagar. Irá receber pagamentos na moeda do produto, que poderá ser diferente da sua moeda nacional. Neste caso, esteja ciente do risco cambial. O
retorno final que irá obter dependerá da taxa de câmbio entre as duas moedas. Este produto não inclui qualquer proteção em relação ao futuro desempenho do
mercado, por conseguinte, poderá perder parte ou todo o montante que já investiu. Se o Emitente e o
Garante não puderem pagar-lhe o que é devido, poderá perder o montante que já pagou.
O produto investe no Ativo Digital, XRP (conforme definido no prospeto), o qual é transacionado em
várias bolsas digitais e é caracterizado como sendo, em geral, de risco elevado mas oferecendo
igualmente a oportunidade de retornos mais elevados. Dado o facto de o produto investir num Ativo
Digital volátil, o produto tem um risco superior a outros produtos que utilizam o método de
diversificação de investir num pacote de Ativos Digitais.
O indicador reflete sobretudo os aumentos e as descidas no valor do produto. O produto poderá sofrer grandes flutuações devido à natureza da classe de ativos
subjacente.
Risco de Crédito
Os investidores estão expostos ao risco de crédito em relação ao Emitente. A situação financeira do Emitente é influenciada por numerosos fatores; a
capacidade do investidor de obter o pagamento de acordo com os termos e condições depende, por conseguinte, da capacidade do Emitente de satisfazer as
suas obrigações de pagamento. Más condições de mercado poderão afetar a capacidade do Emitente de lhe pagar. Este risco não é considerado no indicador
apresentado acima.
Risco de Contraparte
O investidor de retalho poderá enfrentar a perda de todo o seu investimento devido à eventualidade improvável de o Emitente entrar em incumprimento. No
entanto, o produto beneficia da garantia emitida pelo Garante. Se o Emitente e o Garante não puderem pagar-lhe o que é devido poderá sofrer a perda total do
seu investimento.
O risco real pode ser significativo se resgatar numa fase precoce e poderá receber menos. O produto é considerado como tendo risco cambial associado. Para
mais informação sobre risco, consulte o prospeto base.
Outros riscos essenciais do produto são os seguintes:



O Ativo Subjacente Relevante (definido como: XRP (XRP), com preço em USD, poderá não ter um desempenho favorável ou poderá ter um
desempenho inferior ao que esperava. O desempenho passado não é uma indicação do desempenho futuro.
Poderá não conseguir vender o produto quando deseja ou, se o conseguir vender, poderá não conseguir um preço favorável.

Cenários de desempenho
O quadro mostra o montante que poderá obter de volta, em termos
percentuais, ao longo de um ano assumindo que investe SEK 10 000. Os
cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu
investimento. Os retornos médios indicados no quadro são não anualizados,
significando isto que devem ser comparáveis aos retornos médios indicados
noutros Documento de Informações Fundamentais. Os cenários apresentados
são uma estimativa do desempenho futuro, com base em dados do passado
sobre como o valor deste investimento varia, e não são um indicador exato. O
que irá obter dependerá de como o mercado irá evoluir e do tempo que irá
manter o investimento. O cenário de stress mostra o que poderia obter em
condições de mercado extremas e não tomando em conta uma situação em
que não possamos pagar-lhe.
Os números apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas não
incluem todos os custos que tem de pagar ao seu consultor ou distribuidor.
Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, a qual também
poderá afetar o quanto irá obter de volta.

Com base no Princípio de SEK 10 000

Cenário de
Stress

Cenário
Desfavorável

Cenário
Moderado

Cenário
Favorável

1 Ano SEK

Retornos Médios

-100,00%

O que poderá obter de volta
após os custos

0,00

Retornos Médios

-73,60%

O que poderá obter de volta
após os custos

2.640,48

Retornos Médios

65,45%

O que poderá obter de volta
após os custos

16.545,69

Retornos Médios

1512,22%

O que poderá obter de volta
após os custos

161.222,05

O que acontece se o fabricante do produto não conseguir pagar-lhe?
O produto não é coberto por qualquer proteção ao investidor ou regime de garantias. As obrigações de pagamento do Emitente são garantidas pelo Garante.
Isto significa que, se o Emitente se tornar insolvente e o Garante também se tornar insolvente ou não conseguir efetuar a totalidade do pagamento ao abrigo da
garantia, poderá sofrer a perda total do seu investimento.

Quais são os custos?
Custos ao longo do tempo
A Redução de Rendimento (RIY) mostra como os custos totais que paga afetam o retorno que poderia obter do investimento. Os custos totais incluem custos
não recorrentes e despesas gerais. Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do produto em si durante o período de detenção recomendado.
Estes incluem potenciais penalidades em caso de termo antecipado. A pessoa que lhe vende ou o aconselha sobre este produto poderá cobrar-lhe outros custos.
Se assim for, esta pessoa irá fornecer-lhe informação sobre estes custos e mostrar-lhe o impacto que todos os custos irão ter no seu investimento ao longo do
tempo. Os números baseiam-se no pressuposto de que investe 10 000 SEK. Os números são estimativas e poderão variar no futuro.
Investimento 10 000 SEK

Se resgatar após o período recomendado (1 ano):

Custos totais

250 SEK

Impacto no retorno (RIY) por ano

2,5%

Composição dos custos
A tabela abaixo mostra:



Impacto, em cada ano, dos diferentes tipos de custo no retorno do investimento que possa obter no final do período de detenção recomendado.
O que significam as diferentes categorias de custos.

Este quadro mostra o impacto no retorno por ano
Custos pontuais

Custos correntes

Custos adicionais

Custo de entrada

0%

Impacto dos custos que paga quando inicia o seu investimento

Custo de saída
Custos de transação da
carteira
Outros custos correntes

0%

Comissões de desempenho

0%

Impacto dos custos de saída do seu investimento quando este se vence
Impacto dos custos de nós comprarmos e vendermos investimentos subjacentes para o
produto.
Impacto dos custos que retiramos cada ano por gerirmos o seu investimento.
O investimento é concebido para seguir diretamente a Ripple sem desempenho superior;
sendo assim, não existem comissões de desempenho

Juros transitados

0%

0%
2,5%

Não aplicável

Por quanto tempo deverei eu mantê-lo e posso retirar o meu dinheiro antecipadamente?
Este produto deveria ser detido durante um período curto - período recomendado até um ano. Contudo, como a XRP é muito volátil, os investidores deverão
monitorizar o valor do produto constantemente dado que alterações repentinas de valor serão frequentes e abruptas.
Os investidores podem vender o produto na plataforma de negociação.
Cessação antecipada pelo Emitente: O produto pode ser cessado pelo Emitente mediante o exercício de um direito discricionário de cessar o produto
antecipadamente.
Como posso reclamar?
Qualquer queixa sobre a venda do produto deverá ser apresentada ao seu intermediário ou distribuidor. Queixas sobre qualquer outro aspeto deste produto
vendido deverão ser apresentadas ao Emitente por e-mail: info@xbtprovider.com. Apresentar queixa não compromete o seu direito de agir judicialmente.
Outra informação relevante
Este documento pode ser atualizado em qualquer altura. O Documento de Informações Fundamentais (KID) encontra-se disponível gratuitamente em
www.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider. O prospeto (prospeto base alterado em qualquer momento e finalizado por termos finais) contém informação
importante e jurídica sobre o produto, os riscos associados, o Emitente e o seu Garante. Encontra-se disponível gratuitamente em
www.coinsharesgroup.com/etps/xbt-provider. A informação contida neste KID não constitui uma recomendação para compra ou venda do produto e não
substitui uma consulta pessoal junto do banco ou consultor do investidor. O KID é um documento pré-contratual que fornece as principais informações sobre o
produto (caraterísticas, riscos, custos, etc.).

