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Objetivo 
O presente documento informativo fornece informação fundamental sobre este produto de investimento. Não é material promocional. Estas informações são obrigatórias por 
lei para o ajudar a compreender o caráter, os riscos, os custos e os potenciais ganhos e perdas deste produto, bem como para o ajudar a compará--lo com outros produtos. 
  

Produto 
 

Nome do produto BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin («BTCE») 
Números de produto ISIN: DE000A27Z304 
Criador do PRIIP ETC Issuance GmbH (o «Emitente») (https://etc-group.com) 
Número de telefone +49 (0) 69 8088 3728 
Autoridade competente do criador do 
produto 

Relativamente a este documento de informação fundamental, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira (BaFin) 

Documento de informação 
fundamental criado em: 

5 de junho de 2020 

Documento de informação 
fundamental atualizado pela última vez 
em: 

11 de novembro de 2022, Hora: 08h00 

 

Atenção: Está prestes a comprar um produto que não é simples e que poderá não ser de fácil compreensão. 
 

Que tipo de produto é este? 
 

Tipo 

Os BTCE são obrigações ao portador ao abrigo da lei alemã que são garantidas por Bitcoins depositados num depositário para efeitos de salvaguarda. O produto não tem uma 
data de vencimento fixa. 
 

Objetivos 
Os investidores que pretendam investir na criptomoeda Bitcoin («Bitcoin»), conforme especificado no campo «Subjacente» na tabela abaixo, como parte da sua estratégia de 
investimento, podem comprar este produto, cujo valor se baseia no preço do Bitcoin, no mercado secundário (comprar e vender na bolsa de valores) ou junto de um 
«Participante Autorizado». O produto é comprado e vendido através do mercado secundário em moeda fiduciária. O pagamento do produto adquirido através de um 
Participante Autorizado pode ser efetuado em Bitcoins, noutra criptomoeda ou na moeda fiduciária que o respetivo Participante Autorizado aceite.  
Bitcoins recebidos pelo emitente como contrapartida da venda do produto a Participantes Autorizados são transferidos para uma conta de segurança designada como garantia. 
Isto significa que, para cada unidade do produto em circulação, está disponível um montante predefinido de Bitcoin para cobrir o produto (o «Direito à Criptomoeda»). No 
momento da emissão, este corresponde a 0,001 Bitcoins e diminui continuamente em termos de valor em 2% anualmente, calculado numa base diária a partir do Direito à 
Criptomoeda de cada unidade do produto durante todo o período de detenção do produto. Isto significa que o Direito à Criptomoeda por ação diminui cerca de 0,005479% 
diariamente (= 1/365 de 2%). Bitcoins detidos como garantia de BTCE são detidos institucionalmente pela BitGo Trust Company Inc, um depositário qualificado e regulamentado 
de criptomoeda em Dakota do Sul, EUA (o «Depositário»). O Emitente nomeou a APEX Corporate Trustees (UK) Limited (o «Fiduciário da Garantia») como fiduciário da garantia 
para deter os direitos da mesma para os Bitcoins depositados junto do Depositário em nome de todos os detentores, atuais e futuros, de BTCE.  
 

Rescisão pelo investidor: um investidor pode, como alternativa à compra e venda do produto a qualquer momento na bolsa de valores, cessar o produto (resgate), total ou 
parcialmente, junto do Emitente ou de um Participante Autorizado a qualquer momento. 
O reembolso para o resgate ocorre sempre em Bitcoins. O pedido de reembolso do investidor corresponde ao Direito à Criptomoeda na data de reembolso, deduzido das 
comissões de reembolso. Um Participante Autorizado ou o Emitente transfere este pedido para a Carteira Digital especificada pelo investidor na data de reembolso. 
Se, por razões legais, um investidor estiver impedido de receber pagamentos em Bitcoins, o investidor poderá solicitar o reembolso em dólares norte-americanos («USD») como 
alternativa ao reembolso em Bitcoins. O investidor receberá então um montante em numerário em USD igual ao montante obtido num leilão para os Bitcoins de garantia. 
 

Resgate obrigatório pelo emitente: os termos e condições do produto também indicam que, se ocorrerem determinados eventos, o Emitente poderá reembolsar o produto 
prematuramente em Bitcoins ou, se um investidor estiver impedido de obter Bitcoins por razões legais, em USD. Estes eventos são explicados mais detalhadamente nos termos 
e condições do produto. É provável que qualquer retorno recebido pelo investidor em caso de reembolso antecipado seja diferente dos cenários acima descritos e possa ser 
consideravelmente inferior ao montante investido pelo investidor aquando da compra. A perda total também é possível. Além disso, os investidores correm o risco de que a 
cessação seja solicitada numa altura que lhes seja desfavorável e em que apenas poderão reinvestir o montante rescindido em condições menos benéficas. 
 
 

 

Subjacente Bitcoin (Ticker Bloomberg: XBT CFIX Curncy) Moeda do produto Euro, US-Dollar, Swiss Franc, British Pound 
 

Data de emissão 05/06/2020 Dia de negociação 
 

Um dia em que a Bolsa de valores de Frankfurt esteja 
aberta. 

Direito à criptomoeda por 
unidade de título 

Inicialmente 0,001 Bitcoin, reduzido ao longo do 
tempo por uma taxa de 2% p.a. 

Resgate obrigatório 
 

O Emitente tem direito ao resgate obrigatório se 
ocorrerem determinados eventos, conforme indicado 
nas condições do produto. 

Direitos dos detentores de 
obrigações 

Os detentores de BTCE podem devolver o produto por Bitcoins a qualquer momento ou, se não for possível pagar em Bitcoins devido a requisitos 
regulamentares aplicáveis, o valor equivalente em USD (o montante exato é determinado nas condições do produto). 

 

 
Investidor não profissional a que se destina 
O produto destina-se a investidores privados que: 
 tenham capacidade para suportar uma perda total do montante investido;  
 procuram uma oportunidade de investimento especulativo que seja acompanhada da expetativa de que o subjacente ganhará valor suficiente ao longo do tempo para 

exceder quaisquer comissões; 
 tenham apenas capacidades técnicas limitadas ou não tenham conhecimentos técnicos relevantes e, por conseguinte, em vez de investir diretamente em Bitcoin com o 

auxílio de obrigações ao portador com um valor baseado no preço do Bitcoin, gostariam de investir em Bitcoins sem terem eles próprios de deter os Bitcoins durante a 
vida útil do produto; 

 reconheçam que o valor do produto pode mudar frequentemente devido ao subjacente extremamente volátil e, consequentemente, tenham tempo suficiente para 
monitorizar e gerir ativamente o investimento; 

 tenham conhecimentos avançados e/ou experiência com produtos financeiros comparáveis e compreendam a estrutura de custos do produto, incluindo o Direito à 
Criptomoeda que diminui diariamente.  
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Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno? 
 

Indicador de risco 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

O indicador sumário de risco é um guia do nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto perder dinheiro devido a 
movimentos nos mercados ou porque o Emitente não pode pagar-lhe.  
Classificamos este produto como 6 em 7, que é a segunda classe de risco mais alta. 
 
Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro a um nível alto. Em condições de mercado desfavoráveis, é muito provável que a capacidade do 
Emitente influencie a nossa capacidade de lhe pagar. Tenha em atenção o risco cambial, uma vez que a unidade da conta para o reembolso pode estar em Bitcoins ou em 
USD. Poderá não receber pagamentos na sua moeda local ou na moeda em que pretende ser reembolsado, o que significa que o seu retorno final pode depender da taxa 
de câmbio entre as duas moedas ou unidades da conta. Este risco não é considerado no indicador acima apresentado. Devido à sua estrutura, este produto está sujeito a 
outros riscos, tais como flutuações no valor e nas taxas de câmbio entre a data de execução e a data em que os Bitcoins são recebidos, e ainda a perda dos Bitcoins detidos ou 
entregues. Este risco não é considerado no indicador acima apresentado. Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado. Isto significa que 
poderá perder parte ou a totalidade do montante investido. Se o Emitente não puder pagar o montante devido, poderá perder o montante total investido.  

 
 

Cenários de desempenho O desempenho futuro do mercado não pode ser previsto com precisão. Os cenários apresentados são apenas uma indicação 
de alguns resultados possíveis com base em desenvolvimentos recentes. Os retornos reais podem ser inferiores. 

 

Investimento: 10.000 USD 
Cenários (com base em dados históricos de cinco anos; 31/10/2017 a 31/10/2022) Um ano Tres anos Cinco anos (Período de 

detenção recomendado) 

Cenário de tensão O que poderia receber após a dedução dos custos USD 78.11 USD 151.56 USD 26.33 

  Retorno médio anual -99.22% -75.25% -69.51% 

Cenário desfavorável O que poderia receber após a dedução dos custos USD 3,667.34 USD 1,641.84 USD 9,12.84 

  Retorno médio anual -63.33% -45.24% -38.04% 

Cenário moderado O que poderia receber após a dedução dos custos USD 9,488.72 USD 8,510.99 USD 7,634.01 

  Retorno médio anual -5.11% -5.23% -5.26% 

Cenário favorável O que poderia receber após a dedução dos custos USD 24,398.73 USD 43,846.17 USD 63,447.11 

  Retorno médio anual 143.99% 63.67% 44.70% 
 

 

 
Esta tabela mostra o montante que poderá receber nos próximos anos em diferentes cenários se investir 10.000 USD. 
Os cenários apresentados ilustram o possível desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários apresentados são uma 
estimativa do desempenho futuro com base em provas do passado sobre a forma como o valor deste investimento varia e não constituem um indicador exato. O que obtém 
irá variar dependendo do desempenho do mercado e durante quanto tempo mantém o investimento/produto. O cenário de tensão mostra o que poderá recuperar em 
circunstâncias de mercado extremas e não tem em consideração a situação em que não podemos pagar-lhe. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio 
produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em consideração a sua situação fiscal pessoal, o que também 
pode afetar o montante que recebe. 
 

O que sucede se a ETC Issuance GmbH não puder pagar? 
Embora o BTCE seja um produto garantido com Bitcoins, o investidor assume o risco de o Emitente poder não conseguir cumprir as suas obrigações relativamente ao produto, 
por exemplo, no caso de insolvência do Emitente. O Emitente é uma entidade instrumental sem atividades comerciais próprias. Como resultado, o objetivo exclusivo do Emitente 
é emitir este produto. Por exemplo, o Emitente apenas poderá ter acesso aos Bitcoins depositados para cobrir o BTCE como meio de cumprir todos os pedidos de emissão ou 
pagamento relacionados com o produto. Este produto concede-lhe o direito ao Bitcoin depositado ou aos direitos de garantia detidos pelo Fiduciário da Garantia através da 
conta de custódia e através da conta de valores mobiliários do Emitente. A ocorrência de diferentes cenários no que respeita a estes Bitcoins e as queixas relativas aos direitos 
de garantia podem afetar a capacidade do Emitente de cumprir as suas obrigações ao abrigo das condições do produto. Embora o Emitente se comprometa a depositar um 
montante suficiente de Bitcoins junto da BitGo Trust Company para cobrir todos os direitos de BTCE, existe o risco de os Bitcoins depositados pelo Emitente para cobrir o BTCE 
não serem suficientes para satisfazer o seu pedido de resgate ou pedidos de pagamento. É possível uma perda total do capital investido. Não há obrigação de fazer mais 
contribuições. O produto não é um depósito e não está sujeito a proteção de depósitos.  
 

Quais são os custos? 
 

Custos ao longo do tempo  
A diminuição do rendimento mostra o impacto que os custos totais que paga terão no retorno do investimento que poderá obter. Os custos totais têm em conta os custos 
únicos, correntes e incidentais. 
Os montantes aqui apresentados são os custos cumulativos do próprio produto, para o período de detenção recomendado. Incluem potenciais penalizações de resgate 
antecipado. Os valores assumem que investe 10.000 USD. Os valores são estimativas e podem mudar no futuro. 

Investimento: 10.000 USD  Se resgatar após um ano  Se resgatar após tres anos Se resgatar após cinco anos (período de 
detenção recomendado) 

Custos totais (USD) 193.65* 531.79* 811.43* 
Diminuição do rendimento por ano 2,00% 2.00% 2.00% 

 
A pessoa que lhe vende ou lhe presta aconselhamento sobre este produto pode cobrar-lhe outros custos. Se for esse o caso, esta pessoa irá fornecer-lhe informações sobre 
estes custos e mostrar-lhe o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo.  

 
* Se um titular de obrigações decidir cessar a obrigação em vez de a vender na bolsa de valores ou no mercado OTC, poderá ter de pagar uma comissão de resgate antecipado 

de 50 EUR (dispensada pelo emitente em determinadas situações) acrescida de uma comissão de exercício de 1%. 
  

O indicador de risco baseia-se no pressuposto de que detém o produto 
durante o período de detenção recomendado de cinco anos. Se alienar o 
investimento mais cedo do que isso, o risco real poderá diferir 
significativamente e poderá receber menos. Poderá não conseguir vender 
prontamente o seu produto, ou poderá necessitar de o vender a um preço 
que reduza significativamente o montante que recebe de volta. 

Indicador de 
 

Risco mais baixo Risco mais alto 
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Composição dos custos  
A tabela abaixo mostra: 

- o impacto 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. 

 
 

Esta tabela mostra o impacto nos retornos anuais 

Custos únicos 
Custos de subscrição 0,20% Impacto dos custos já incluídos no preço* 

Custos de resgate 0,20% Impacto dos custos incorridos ao sair do seu investimento** 

Custos correntes 
Custos de negociação da carteira 0,00% Impacto dos custos incorridos da nossa parte com a compra e venda dos investimentos subjacentes 

ao produto 

Outros custos correntes 2,00% Impacto dos custos que deduzimos anualmente para a gestão do investimento 
 

Na data de atualização deste documento de informação fundamental, o Emitente não tinha cobrado quaisquer custos únicos.  
 

A pessoa que lhe vende ou lhe presta aconselhamento sobre este produto pode cobrar-lhe outros custos. Se for esse o caso, esta pessoa irá fornecer-lhe informações sobre 
estes custos e mostrar-lhe o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo.  
 
 

* Os investidores do mercado secundário negoceiam diretamente com um corretor participante ou através de uma bolsa de valores e pagam as comissões cobradas 
pelo respetivo corretor. As margens de negociação estão publicamente disponíveis nas bolsas de valores nas quais o produto está cotado ou podem ser solicitadas aos 
corretores. Pode informar-se dos custos reais junto do seu corretor, consultor financeiro ou empresa de vendas. Os custos exibidos acima são estimativas de tais custos.  
 
** Se um investidor decidir cessar o produto em vez de o vender na bolsa de valores ou no mercado OTC, poderá ter de pagar uma comissão de resgate antecipado de 50 

EUR (dispensada pelo emitente em determinadas situações) acrescida de uma comissão de exercício de 1%. Os investidores do mercado secundário negoceiam diretamente 
com um corretor participante ou através de uma bolsa de valores e pagam as comissões cobradas pelo respetivo corretor. As margens de negociação estão publicamente 
disponíveis nas bolsas de valores nas quais o produto está cotado ou podem ser solicitadas aos corretores. Pode informar-se dos custos reais junto do seu corretor, 
consultor financeiro ou empresa de vendas. 

 

 

 

Período de detenção recomendado: Cinco anos. 
Recomendamos que detenha o produto durante um período de cinco anos. No entanto, como os Bitcoins são muito voláteis, os investidores devem monitorizar constantemente 
o valor do produto, uma vez que podem ocorrer mudanças repentinas no valor frequente e abruptamente.  
 
Os investidores podem vender o produto no mercado regulamentado no qual está cotado. Pode vender o produto em mercado de balcão enviando um pedido de resgate para 
um Participante Autorizado ou diretamente para o Emitente e entregando o produto ao mesmo. Tem de instruir o seu banco depositário responsável pela execução da ordem 
do produto especificado em conformidade. Após a execução, receberá 0,001 Bitcoins menos 2% p.a. da taxa de administração (calculada a partir da data de emissão do BTCE) 
, menos taxas de resgate, como descrito acima em «Que tipo de produto é este?». 

Cotação na bolsa de 
valores 

Bolsa de Valores de Frankfurt – mercado 
regulamentado (XETRA); SIX Swiss Exchange; e 
potencialmente outras bolsas de valores 

Último dia de negociação 
na bolsa de valores 

Um dia de negociação em bolsa antes da data de resgate 
antecipado, se o Emitente resgatar o investimento 

Unidade negociável 
mais pequena Uma unidade do produto Cotação Cotação por unidade 

 

Em situações de mercado excecionais ou em caso de problemas técnicos, pode ser difícil ou impossível comprar ou vender o produto temporariamente. 
 
 

Como posso apresentar queixa? 
 

As queixas sobre a pessoa/entidade que lhe aconselhou ou vendeu o produto podem ser apresentadas diretamente junto da pessoa relevante. As queixas relativas ao produto 
ou comportamento do Emitente deste produto podem ser enviadas por escrito para ETC Issuance GmbH, Thurn- und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Alemanha, ou 
enviadas por e-mail para complaints@etc-group.com. As queixas devem incluir o nome do produto, o ISIN e o motivo da queixa. 
 

Outras informações relevantes 
 

Os documentos atualizados e adicionais relativos ao produto, em particular o prospeto e quaisquer suplementos, são publicados no website https://etc-group.com 
de acordo com as disposições legais relevantes. Recomendamos que leia estes documentos para obter mais informações, especialmente sobre a estrutura do 
produto e os riscos associados ao investimento no produto.  

Por quanto tempo devo manter o produto e posso fazer mobilizações antecipadas de capital? 


