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DOCUMENTOS DE INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL («DIF») 

PRODUTO 

Nota máxima de 5 000 000 Tokens TRADA vencível em 2023 | ISIN LI1194956895 

Emitente: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz (Listenstaine) | www.xdcteq.io 

Produtor de PRIIP: XDCTEQ AG | Autoridade competente: Autoridade do Mercado Financeiro (FMA) do Listenstaine 
na qualidade de autoridade competente para a aprovação do prospeto. O produtor de PRIIP/Emitente não está sujeito 
à supervisão prudencial da FMA ou de qualquer outra autoridade de supervisão dos mercados financeiros   Data de 
produção do DIF: 21 de julho de 2022. 

 

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

1.  EM QUE CONSISTE ESTE PRODUTO? 
 

Tipo: Tokens digitais (Tokens TRADA/Tokens), sendo que cada Token representa um interesse numa 
nota máxima de 5 000 000 dólares americanos. Os Tokens são títulos que se regem pela lei do 
Listenstaine. 

Prazo: Os Tokens TRADA vencerão no dia 3 de julho de 2023 (Data de Vencimento). No dia 
4 de janeiro de 2023, o Emitente poderá optar, a seu exclusivo critério, por resgatar os Tokens 
TRADA na totalidade (mas não parcialmente), mediante um pré-aviso aos Detentores de 
Tokens não inferior a 45 dias e notificando os Detentores de Tokens da data de reembolso 
antecipado. Além disso, em algumas circunstâncias específicas, o Emitente poderá resgatar os 
Tokens TRADA antes da Data de Vencimento. Os investidores não terão o direito de exigir ao 
Emitente o resgate de quaisquer Tokens TRADA, exceto na Data de Vencimento. 

Objetivos: Este produto tem como objetivo fornecer direitos especificados ao Subscritor de acordo com 
condições previamente definidas. O Emitente utilizará as receitas da Oferta para adquirir valores 
a receber, receitas, empréstimos, créditos, locações ou outros ativos nos quais o Emitente 
possa adquirir uma participação ou interesse (Ativos). O Emitente prosseguirá o seu objetivo de 
investimento investindo principalmente em Ativos relacionados com o financiamento comercial, 
financiamento estruturado comercial, financiamento das exportações e financiamento de 
projetos ou obrigações relacionadas de empresas ou outras entidades (incluindo entidades 
soberanas). A moeda do produto é o dólar americano. 

Investidores Não 
Profissionais 
Visados: 

O produto destina-se a Subscritores não profissionais que pretendem constituir ativos privados 
e têm um horizonte de investimento de curto prazo. Este é um produto para investidores 
experientes e sofisticados. O Subscritor poderá suportar perdas até à perda total do montante 
investido e não atribui qualquer importância a produtos com garantia de capital.  

Conhecimentos 
e Experiência: 

Subscritores com as seguintes caraterísticas: Investidores experientes e sofisticados. 

 

2.  QUAIS SÃO OS RISCOS E QUAL PODERÁ SER O MEU RETORNO? 

INDICADOR DE RISCO 

 

 

 

 

 

O indicador de risco assume que irá manter o produto até à Data de Vencimento. 
Não poderá receber antecipadamente.  

 

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 porque o Emitente não consegue pagar ao Subscritor. Classificamos este produto na categoria 4 numa 
escala de 1 a 7, que corresponde a uma média categoria de risco. Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes 
de um desempenho futuro com um nível médio. É possível que condições de mercado desfavoráveis tenham um 
impacto na capacidade de o Emitente pagar ao Subscritor do produto. Uma evolução negativa dos Ativos ou uma 

FINALIDADE 
O presente documento fornece informação fundamental sobre este produto de investimento. Não se trata de material 
de marketing. A informação é exigida por lei para o ajudar a compreender a natureza, riscos, custos, potenciais 
lucros e perdas deste produto e a compará-lo com outros produtos. 

Menor risco                        Maior risco 

 

http://www.xdcteq.io/
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recessão económica poderá afetar negativamente a liquidez do Emitente. Existe o risco de iliquidez e uma subsequente 
insolvência. Tais cenários poderão exigir a alienação imediata de Ativos significativos ou a liquidação ou venda do 

Emitente. A composição da carteira de Ativos depende do sucesso da Oferta. 
 

CENÁRIOS DE DESEMPENHO 
 

Cenário de investimento 
de 10 000 dólares 

 4 de janeiro de 2023 3 de julho de 2023 

Cenário de stress 

O que o Subscritor poderá 
receber após os custos 

9 782,00 9 491,00 

Retornos médios por ano 
-5,09% -5,09% 

Cenário desfavorável 

O que o Subscritor poderá 
receber após os custos 

10 153,00 10 358,00 

Retornos médios por ano 
3,58% 3,58% 

Cenário moderado 

O que o Subscritor poderá 
receber após os custos 

10 211,00 10 495,00 

Retornos médios por ano 
4,95% 4,95% 

Cenário favorável 

O que o Subscritor poderá 
receber após os custos 

10 211,00 10 495,00 

Retornos médios por ano 
4,95% 4,95% 

Este quadro mostra o valor que o Subscritor poderá receber na Data de Reembolso Antecipado (conforme definido no prospeto) e na Data 
de Vencimento em cenários diferentes, caso o Subscritor invista 10 000,00 dólares americanos. Os cenários apresentados ilustram qual 
poderá ser o desempenho do investimento do Subscritor. O Subscritor pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários 
apresentados são uma estimativa do desempenho futuro de como varia o valor deste investimento, não são um indicador exato. O valor que 
o Subscritor recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e o tempo durante o qual o Subscritor detém o produto . O 
cenário de stress mostra o que o Subscritor poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não inclui a situação em que o Emitente 
não está em condições de pagar ao Subscritor. Neste caso, o Subscritor poderá ter de suportar perdas até à perda total  do investimento e 
não valoriza a proteção do capital investido. Contudo, o investidor não tem qualquer obrigação adicional de pagamento e não incorre no 
risco de assumir obrigações adicionais que excedam o investimento original. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio 
produto, mas podem não incluir todas as despesas que o Subscritor paga ao consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a 
situação fiscal pessoal do Subscritor, que pode também influenciar o montante que o Subscritor receberá de volta. 

3.  O QUE SUCEDE SE O EMITENTE NÃO PUDER PAGAR? 

O Subscritor está exposto ao risco de o Emitente não poder cumprir as suas obrigações relativamente ao produto, por 
exemplo, em caso de insolvência (incapacidade de pagar/sobre-endividamento) ou ordem administrativa. Existe a 
possibilidade de uma perda total do capital investido do Subscritor. O produto é um instrumento de dívida e, como tal, 
não se encontra abrangido por qualquer regime de proteção de depósitos. 

4.  QUAIS SÃO OS CUSTOS? 

CUSTOS AO LONGO DO TEMPO 

A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos pelo Subscritor terá sobre o retorno do 
investimento que o Subscritor pode obter. O total dos custos inclui os custos pontuais, os custos recorrentes e os custos 
acessórios. Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto. Os valores apresentados 
são estimativas, podendo alterar-se no futuro. A pessoa que vende este produto ou presta aconselhamento sobre o 
mesmo ao Subscritor pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, essa pessoa fornecerá ao Subscritor informações 
sobre os referidos custos e mostrar-lhe-á o impacto que a totalidade dos custos terá sobre o investimento do Subscritor 
ao longo do tempo. 

Assumimos: 
 Emissão de Token TRADA no valor de 5 000 000 dólares americanos 

 Investimento de 10 000 dólares americanos 

 Resgate na Data de Vencimento 

 O Emitente suporta os custos da Oferta 

 Custos de auditoria de 5 000 dólares americanos 

 Outras despesas no valor de 10 000 dólares americanos 

 Na Data de Vencimento, recuperaria o montante que investiu (0% de retorno). 

Custos totais 
125 dólares 
americanos 

Impacto no retorno (RIY)*  1,55% 

* Ilustra a forma como os custos reduzem o seu retorno. 
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COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

O quadro a seguir indica: 

 O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que o Subscritor poderá obter na Data 
de Vencimento 

 O significado das diferentes categorias de custos. 

 

Este quadro mostra o impacto sobre o retorno 

Custos pontuais 
Custos de entrada 

0,25% do Preço de Subscrição 
sujeito a um montante máximo de 
25 dólares americanos e um 
montante mínimo de 5 dólares 
americanos por Subscritor 

Custos de saída 1% 

Custos recorrentes Não aplicável 

Custos acessórios  

Despesas de auditoria 
relativamente ao Emitente 

Taxas, custos e despesas 
razoável e adequadamente 
incorridos e pagáveis e outros 
montantes de indemnização a 
pagar pelo Emitente a qualquer 
terceiro  

5.  POR QUANTO TEMPO DEVO MANTÊ-LO E POSSO FAZER MOBILIZAÇÕES ANTECIPADAS DE CAPITAL? 

Não é prescrito qualquer período de detenção recomendado para este produto. Os Tokens TRADA vencerão no dia 
3 de julho de 2023. O pagamento do Valor de Liquidação principal (conforme definido no prospeto) dos Tokens TRADA 
será efetuado na Data de Vencimento (conforme definido no prospeto). Os Subscritores não terão o direito de exigir ao 
Emitente o resgate de quaisquer Tokens TRADA, exceto na Data de Vencimento. 

6.  COMO POSSO APRESENTAR QUEIXA? 

Qualquer reclamação relativa ao produto ou à conduta do Emitente deste produto pode ser apresentada por escrito 
(por exemplo, por carta ou e-mail) no seguinte endereço: XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 Vaduz, Listenstaine, por 
e-mail a: info@xdcteq.io ou no website: www.xdcteq.io 

7.  OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Qualquer documentação adicional relacionada com o produto e, em particular, o prospeto e quaisquer suplementos ao 
mesmo encontram-se publicados no website www.xdcteq.io, em conformidade com os requisitos legais relevantes. 
Estes documentos encontram-se igualmente disponíveis a título gratuito em XDCTEQ AG, Herrengasse 30, 9490 
Vaduz, Listenstaine. Deverá ler estes documentos a fim de obter informações mais pormenorizadas e, em particular, 
detalhes sobre a estrutura e os riscos associados a um investimento no produto. 

 
Agente de 
Avaliação: 

Tradeteq Limited, 15 Bishopsgate, EC2N 3AR, Londres, Reino Unido 

 


