HASHDEX DIGITAL ASSETS VOYAGER FIM IE

Objetivo

SETEMBRO 2019

Informações do Fundo

O fundo tem por objetivo fornecer exposição ao mercado de ativos
digitais, acompanhando a rentabilidade do Hashdex Digital Assets Index
(Nasdaq: ^HDAI), por meio de investimentos em produtos que buscam
replicar tal índice.

Taxa de administração
Taxa de performance
Administrador / Custodiante

Política de Investimento
O fundo tem por objetivo aplicar até 100% de seus recursos em ativos
financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, em especial em cotas
do Hashdex Digital Assets Index Fund (HDAIF) e o restante em ativos de
alta liquidez atrelados a índices flutuantes, como LFT, compromissadas,
casadas, entre outros.

Grau de Risco
Tributação
Classificação Anbima
Código ISIN

Público-alvo
O fundo é destinado a investidores profissionais, nos termos da
regulamentação vigente.

Movimentação
Cota da aplicação
Cota de resgate
Pagamento de resgate
Horário limite
Aplicação inicial

D+5 (úteis)
D+10 (úteis)

R$ 25.000,00

Movimentação mínima

R$ 10.000,00

Favorecido

Hashdex Digital Assets Voyager FIM IE

CNPJ

33.736.845/0001-07

Banco

237 - Bradesco

Agência
Conta Corrente

Aplicações e resgates devem ser informados até às 14:00 do dia útil da movimentação através do
e-mail: ri@hashdex.com. Dias considerados úteis são aqueles que são úteis em todas jurisdições que
o fundo opera, notadamente, Brasil, Estados Unidos e Ilhas Cayman.

Agressivo
Longo prazo
Multimercado Investimento no Exterior
BR02EYCTF008

Perfomance não informada até que o fundo complete um ano de
operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII da ICVM555.

Patrimônio
Atual*
Média 12 meses*
Cota em 30/09/19

R$ 4,52
R$ 0,87887240

* Valores em R$ milhões

Composição da Carteira
1,63%

CAIXA/CUSTOS

3394
3132-1

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.

Rentabilidade Histórica e Volatilidade

até às 14:00

Saldo mínimo

Não há

* Taxa máxima de 2,5%

D+5 (úteis após cotização)

R$ 100.000,00

1,0% a.a.*

98,37%

Hashdex Digital Assets Index
Fund (HDAIF)

HDAI

Dados do Gestor
Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4055 - São Paulo, SP - CEP 04538-030
CNPJ: 30.056.796/0001-65 | Site: www.hashdex.com.br
T. +55 11 4200-1329 / +55 21 2399-0100 / F. +55 21 2399-0150

Dados do Administrador e Distribuidor
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 - São Paulo, SP - CEP 01452-000
CNPJ: 22.610.500/0001-88
Site: www.vortx.com.br | T. +55 11 3030-7177

As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se caracterizam e nem devem ser entendidas como uma promessa ou um compromisso da Hashdex Gestora
de Recursos. A Hashdex Gestora de Recursos não se responsabiliza por decisões do investidor, nem por ato ou fato de profissionais especializados por ele consultados. O investidor deve se basear,
exclusivamente, em sua opinião e na opinião de profissionais especializados por ele contratados, para opinar e tomar sua decisão de investimento. Este material não constitui uma oferta e/ou
solicitação de aquisição de cotas de fundos de investimento. Este material é confidencial e dirigido apenas a seus destinatários. Este material não pode ser reproduzido ou distribuído no todo ou
em parte para nenhuma outra pessoa. A Hashdex Gestora de Recursos pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são
de caráter exclusivamente informativo.
Esse fundo utiliza estratégias com ativos digitais como parte integrante de sua política de investimento, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem a diminuição do valor dos ativos de sua carteira. O fundo apresentado pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, variação cambial
e outros riscos não mencionados neste material. pelos ativos do fundo. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
As informações contidas neste documento não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12meses.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.

