
Documento de Informações Fundamentai (KID)

Data de criação: 01.12.2021 Última atualização: 31.12.2022

Finalidade

Produto

Nombre del producto DDA Physical Ethereum ETP (as "Notas")

Fabricante do PRIIP DDA ETP AG

Identificadores do produto ISIN: DE000A3GTML1; WKN: A3GTML; VALOR: -; SEDOL: -

Sítio Web https://www.deutschedigitalassets.com

Número de telefone +49 69 667 781 5088

Autoridade competente Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Rua Laura Alves, n.º 4 - Apar tado 14258, Lisbon, Portugal

AVISO: Está prestes a adquirir um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender.

O que é este produto?

Tipo

Objetivos

Rescisão por parte dos Titulares:

Reembolso obrigatório pelo Emitente:

Subjacente Ethereum (com supor te físico)* Moeda do produto USD

Data de emissão 14.12.2012 Preço de emissão 0.001 ETH

Data de Resgate (maturidade)

Direito dos Titulares

Dia de Negociação Um dia em que a Bolsa de Frankfurt esteja aberta.

*O preço de referência é o índice de CMBI Ethereum (CMBIETHL)

Este documento informativo fornece informação chave sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, os riscos, os custos, os ganhos e 

as perdas potenciais deste produto e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.

As Notas são títulos de dívida (Schuldverschreibungen) na aceção do § 793 do Código Civil Alemão (Bürgerliches Gesetzbuch) e estão a ser emitidas sob a forma de títulos ao portador. Estão subordinadas ao ETH depositadas num 

depositário para guarda. São regidos pela lei alemã.

Os investidores que pretendam investir na criptomoeda Ethereum (ETH), conforme especificado no campo “Subjacente” do quadro abaixo, como parte da sua estratégia de investimento, podem adquirir este produto, cujo valor 

se baseia no preço da Ethereum, a um “Participante Autorizado" ou no mercado secundário. O produto é adquirido através do mercado secundário em moeda fiduciária. O pagamento do produto adquirido através de um 

Participante Autorizado pode ser efetuado quer em ETH, USD ou EUR, noutra criptomoeda ou na referida moeda fiduciária, conforme o Participante Autorizado aceitar. O Emitente transfere o ETH recebido como contrapartida 

da venda do produto pelos Participantes Autorizados para uma conta depositária designada. Isto significa que, para cada unidade do produto em circulação, está disponível um montante pré-definido de ETH para a garantia do 

produto. No momento da emissão, este é 0.001 ETH e diminui continuamente no valor em 95 pontos base (BPS) anualmente, calculando diariamente o montante de resgate ETH de cada unidade do produto durante todo o 

período de detenção do produto. O ETH retido para guardar as notas é armazenado pela Coinbase Custody International Limited. O Emissor nomeou o Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG como Agente Fiduciário de Títulos 

para deter os direitos de garantia do ETH depositados junto dos Depositários em nome de todos os Titulares de Títulos atuais e futuros.

Os investidores podem resgatar as Obrigações para ETH ou o valor equivalente em USD ou EUR (o "Montante de Resgate" determinado nos Termos e Condições) em 

qualquer altura.

Fator CE por unidade de segurança
Inicialmente 0.001 ETH, reduzido ao longo do tempo por 

uma taxa de 0.95% por ano.

O produto não tem uma data de 

maturidade fixa.

O Titular pode rescindir o produto, no todo ou em parte, com um Participante Autorizado, em qualquer altura. O reembolso é sempre feito em ETH. O direito do Investidor ao reembolso corresponde ao Montante de Reembolso 

na data de reembolso menos as comissões aplicáveis. Um Participante Autorizado transfere este crédito para a Carteira Digital especificada pelo Investidor à data de resgate. Se, por razões legais ou solicitadas, um Titular for 

impedido de receber pagamentos em ETH, o Titular pode receber em USD ou EUR como alternativaao reembolso em ETH. O Titular receberá, então, uma quantia de dinheiro igual à quantia obtida pela venda dos ETH.

Os termos e condições do produto também declaram que, se certos eventos ocorrerem, o Emitente pode reembolsar o produto prematuramente em ETH ou, se um investidor for impedido de obter ETH por razões legais, em 

USD ou EUR. Estes eventos são explicados com mais detalhe nos termos e condições do produto. A perda total é possível. Além disso, o Titular corre o risco de que a rescisão seja solicitada num momento que lhe seja 

desfavorável e que só poderá reinvestir o montante rescindido em condições piores.
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Investidor pretendido

O produto é destinado a investidores de retalho que

●

●

●

●

●

Quais são os riscos e o que é que eu poderei receber em troca?

Indicador de risco

1 2 3 4 5 6 7

Cenários de desempenho

Cenários (com base em dados históricos de cinco anos: 31.12.2017 - 31.12.2022) Investimento: EUR 10 000,00 (1 ano)

O que poderá receber de retorno após os custos 23,369.19€             

Rendimento médio em cada ano 133.7%

O que poderá receber de retorno após os custos 7,302.74€               

Rendimento médio em cada ano -27.0%

O que poderá receber de retorno após os custos 2,263.61€               

Rendimento médio em cada ano -77.4%

O que poderá receber de retorno após os custos 70.10€                     

Rendimento médio em cada ano -99.3%

O que acontece se a DDA ETP AG for incapaz de pagar?

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.

Embora o produto esteja coberto pelo ETH, o Investidor corre o risco de o Emitente não poder cumprir as suas obrigações em relação ao produto, por exemplo, em caso de insolvência do Emitente. O Emitente é um veículo para 

fins especiais, sem atividades empresariais próprias. Como resultado, o objetivo exclusivo do Emitente é emitir este produto. É possível uma perda total do seu capital investido. O produto é um instrumento de dívida e, como tal, 

não está coberto por qualquer esquema de proteção de depósitos.

Cenário favorável

Cenário moderado

Cenário desfavorável

Cenário de stress

Maior Risco

O indicador de risco pressupõe que se mantenha o produto durante 1 ano. O risco real pode variar significativamente se o produto for descontinuado numa fase inicial e pode retornar 

menos. Poderá não conseguir vender (terminar) o seu produto facilmente ou poderá ter de vender (terminar) a um preço que tenha um impacto significativo no valor de retorno.

O Indicador Sumário de Risco é um guia para o nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostra como é provável que o produto perca dinheiro devido a 

movimentos nos mercados ou porque não somos capazes de lhe pagar. Classificámos este produto como 7 em 7, que é a classe de risco mais elevada. Isto classifica as perdas potenciais 

de desempenho futuro a um nível elevado. Esteja ciente do risco cambial. Receberá pagamentos numa moeda diferente, pelo que o rendimento final que obterá dependerá da taxa de 

câmbio entre as duas moedas. Este risco não é considerado no indicador mostrado acima.

Este produto está sujeito a outros riscos, tais como flutuações de valor e taxas de câmbio entre a data de execução e a data em que os ETH são recebidos, mais a perda dos ETH detidos 

ou entregues. Este risco não é considerado no indicador indicado acima. Este produto não inclui qualquer proteção contra o desempenho futuro do mercado, pelo que poderá perder 

algum ou todo o seu investimento. Se não formos capazes de lhe pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.

Este quadro mostra o dinheiro que poderá recuperar durante o próximo ano, em diferentes cenários, assumindo que investe 10 000,00 euros. Os cenários apresentados ilustram a forma como o seu investimento poderia 

funcionar. 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 como o valor deste investimento varia, e não são 

um indicador exato. O que obtém variará em função do desempenho do mercado e do tempo que se mantiver o investimento. O cenário de stress mostra o que poderá receber de volta em circunstâncias de mercado extremas, 

e não tem em conta a situação em que não somos capazes de lhe pagar. Os números apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu conselheiro ou distribuidor. 

Os números não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, o que também podem afetar o montante que recebe de retorno.

têm recursos financeiros e liquidez suficientes para poder suportar uma perda total do montante investido;

procuram uma oportunidade de investimento especulativo que seja acompanhada pela expectativa de que o subjacente ganhe valor suficiente ao longo do tempo para exceder quaisquer taxas;

têm apenas capacidades técnicas limitadas ou não possuem os conhecimentos técnicos relevantes e, por conseguinte, em vez de investirem diretamente em ETH com a ajuda de obrigações ao portador com 

um valor baseado no preço ETH, gostariam de investir em ETH sem terem de ser eles próprios a deter ETH durante o período de vida do produto;

reconhecem que o valor do produto pode mudar frequentemente devido ao subjacente extremamente volátil e, como resultado, ter tempo suficiente para monitorizar e gerir ativamente o investimento;

ter conhecimentos e experiência suficientes para fazer uma avaliação significativa das Obrigações, dos méritos e riscos de investir nas Obrigações e da informação contida neste Prospeto, incluindo o Fator CE 

/ Valor de subgestão/resgate do crypto que diminui diariamente.

Baixo Risco
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Quais são os custos?

Custos ao longo do tempo:

Investimento 10.000,00€ Se receber dinheiro após 1 ano (período de detenção recomendado)

Custos totais EUR 95

Impacto no retorno (RIY) por ano 0.95%

Composição dos custos

A tabela abaixo mostra:

●

●

Este quadro mostra o impacto nos retornos anuais

Custos de entrada 0.15%

Custos de saída 0.15%

Custos de transação da carteira 0.00% Não aplicável

Outros custos em curso 0.95% Impacto dos custos que deduzimos anualmente para a gestão do investimento

Taxas de desempenho 0.00% Não aplicável

Interesses transportados 0.00% Não aplicável

Quanto tempo deve aguentar e pode retirar o seu dinheiro mais cedo?

Como posso queixar-me?

Outras informações relevantes

Custos incidentais

Custos extraordinários

Custos em curso

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.

A Redução no Rendimento (RIY) demonstra o impacto que os custos totais que você paga terão no retorno do investimento que poderá ter. Os custos totais têm em conta os custos pontuais, contínuos e acidentais. Os montantes 

aqui indicados são os custos cumulativos do próprio produto, durante três períodos de exploração diferentes. Incluem potenciais penalidades de saída antecipada. Os números pressupõem que investe 10 000,00 euros. Os 

números são estimativas e podem mudar no futuro.

A pessoa que lhe vende ou o aconselha sobre este produto pode cobrar-lhe outros custos. Se assim for, esta pessoa fornecer-lhe-á informações sobre estes custos, e mostrar-lhe-á o impacto que todos os custos terão no seu 

investimento ao longo do tempo.

O impacto estimado dos custos em que um investidor incorre para comprar as Obrigações.

O impacto estimado dos custos que um investidor incorre para vender as Obrigações.

O produto não tem uma data de vencimento fixa. Os investidores podem resgatar as Notas a qualquer momento. O período de retenção recomendado é de 1 ano. Os investidores podem vender o produto no mercado 

regulamentado em que está listado. Pode vender o produto ao balcão enviando um pedido de resgate a um Participante Autorizado e entregando-lhe o produto. Tem de instruir o seu banco depositário responsável por executar 

a ordem para o produto especificado em conformidade. Após a execução, receberá 0.001 Ether menos 0.95% de taxa de administração por ano (calculada a partir da data de emissão da ETH ETN) conforme descrito acima em “O 

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

Qualquer reclamação relativa à pessoa/entidade que aconselhe ou venda o produto pode ser apresentada diretamente à pessoa/entidade em questão. As reclamações relativas ao produto ou à conduta do Emissor deste produto 

podem ser apresentadas por escrito (por exemplo, por carta ou e-mail) à DDA ETP AG para o seguinte endereço: Äulestrasse 74, 9490 Vaduz, Listenstaine, deutschedigitalassets.com/contact, ou enviadas por correio eletrónico 

para contact@deutschedigitalassets.com. As queixas devem incluir o nome do produto, o ISIN e o motivo da queixa.

Os documentos atualizados e adicionais relacionados com o produto, particularmente o prospeto e quaisquer suplementos ao mesmo, bem como os termos finais, são publicados no website do Emitente 

(https://www.deutschedigitalassets.com), tudo em conformidade com os requisitos legais. Recomendamos que leia estes documentos a fim de obter informações mais detalhadas, em particular, detalhes sobre a estrutura e os 

riscos associados a um investimento no produto.
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