Documento de informação fundamental (“DIF”)
Objetivo
O presente documento fornece‐lhe as informações fundamentais sobre esse produto de investimento. Não constitui material de
promoção comercial. As informações contidas neste documento são as exigidas por lei para o ajudar a compreender a natureza,
os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais deste produto e para o ajudar a compará‐lo com outros produtos.
Produto
Categoria de produto:
Designação e Número Internacional de Identificação
dos Títulos ISIN:
Produtor:
Número de telefone:
Sítio Web:
Autoridade competente:

Instrumento negociado em bolsa garantido sob a
forma de valores mobiliários derivados
Aiternativ Dynamic ETI / DE000A3GW617

iMaps ETI AG (Emitente)
+423 2396819
www.imaps‐capital.com
Finanzmarktaufsicht [Autoridade de Supervisão do
Mercado Financeiro] Liechtenstein, Liechtenstein
Última versão do DIF:
7 de maio de 2022
Está prestes a adquirir um produto que é complexo e que pode ser de compreensão difícil.
1 O que é exatamente este produto?
Tipo: Este produto é um título derivado emitido nos termos da lei irlandesa.
Objetivos
O objetivo do produto é o de proporcionar‐lhe um direito específico de acordo com condições predefinidas. O produto não tem
prazo de vigência estabelecido. Poderá exigir o produto em qualquer Data de Exercício. O Emitente dispõe do direito de extinguir
o produto em qualquer Data de Exercício. Após o exercício ou a extinção, receberá o Montante de Resgate na Moeda do Produto
à Data do Resgate aplicável. O Montante de Resgate corresponderá ao Preço de Referência da base subjacente à Data do Exercício,
multiplicado pelo Multiplicador vigente.

Base subjacente:

Aiternativ Dynamic PLN

Preço de referência:

Moeda do produto:

Euro

Bolsa de Valores
relevante:

Moeda da base
subjacente:
Primeiro dia de cotação:

Euro

Rácio:

18.02.2022

Preço de emissão:

1.000 Euros

Preço da base
subjacente aquando da
emissão do produto
Tipo de liquidação:

Valor líquido dos ativos
(VLA) da base subjacente
à data de subscrição
Börse Stuttgart
[Centro da Bolsa de
Valores de Estugarda]
1:1
1.000 Euros

Em numerário

O Emitente dispõe do direito de extinguir o produto mediante notificação prévia de um mês. Em caso de extinção, o
montante devido por esta poderá ser significativamente inferior ao preço de emissão, sendo inclusivamente possível
a perda total do investimento. Deverá também ter em conta o risco de o produto se extinguir num momento
desfavorável e, possivelmente, só poderá reinvestir o montante do dia da extinção em condições menos favoráveis.
Investidor não profissional pretendido
O produto destina‐se a clientes privados que pretendem a constituição geral de ativos/a otimização de ativos e dispor de um
horizonte de investimento a médio e longo termo. Este produto é um produto para investidores com conhecimentos avançados
e/ou uma experiência em produtos financeiros. O investidor poderá ter que enfrentar perdas até à totalidade do capital investido
sem atribuir importância à proteção do capital.

2. Quais são os riscos e o que posso obter em contrapartida?
Indicador de risco

Menor risco

Maior risco

O indicador de risco pressupõe que irá conservar o produto durante cinco anos. O
risco real pode variar de maneira significativa caso proceda ao resgate numa fase precoce, podendo obter um menor retorno.

O indicador de risco resumido serve de orientação para analisar o nível de risco deste produto confrontando‐o com outros
produtos. Descreve de que forma o produto poderá perder valor devido a flutuações dos mercados ou porque não lhe podemos
pagar. Classificamos este produto com a notação 6 em 7, demonstrando ser uma categoria de risco elevado. Isso classifica as
potenciais perdas do desempenho posterior como de alto nível e é pouco provável que as fracas condições do mercado tenham
um impacto na nossa capacidade em pagar‐lhe. Este produto não inclui uma proteção relativamente ao desempenho futuro do
mercado. Por conseguinte, poderá perder a totalidade ou uma parte do seu investimento. Caso não estejamos em condições de
pagar o que lhe é devido, poderá perder a totalidade do seu investimento. O produto égarantido em caso de falência do Emitente.
Cenários de desempenho
Investimento de 10.000 Euros
Cenários

1 ano

3 anos

Cenário de stress

5 anos (prazo de
detenção
recomendada)
1.000 Euro

O que poderá obter após a
1.000 Euro
1.000 Euro
dedução dos custos
Rendimento médio anual
‐90 %
‐53.5 %
‐37 %
Cenário
O que poderá obter após a
8.500 Euro
6.141,25
4.437,05 Euro
desfavorável
dedução dos custos
Euro
Rendimento médio anual
‐15 %
‐15 %
‐15 %
Cenário moderado O que poderá obter após a
10.300 Euro 10.927,27
11.592,74 Euro
dedução dos custos
Euro
Rendimento médio anual
+3 %
+3%
+3%
Cenário favorável
O que poderá obter após a
11.000 Euro 13.310 Euro 16.105,10 Euro
dedução dos custos
Rendimento médio anual
+10 %
+10 %
+10 %
A presente tabela apresenta o capital que poderá recuperar nos próximos cinco anos, nos diferentes cenários, pressupondo que
investe 10.000 Euros. Os cenários apresentados ilustram a forma como o seu investimento poderá evoluir. Poderá compará‐los
com cenários envolvendo outros produtos.
Os cenários apresentados consistem numa estimativa do desempenho futuro baseada em dados do passado, no que diz respeito
à forma como varia o valor desse investimento, não constituindo um indicador exato. O que obterá variará consoante o
desempenho do mercado e o tempo de conservação do produto.
O cenário de stress apresenta o que poderá obter em circunstâncias extremas do mercado, mas não tem em conta a eventual
situação em que não nos é possível pagar‐lhe. Os indicadores apresentados incluem o conjunto dos custos do próprio produto,
excluindo o conjunto dos custos pagos ao seu consultor ou distribuidor. Os indicadores não consideram a sua situação fiscal
pessoal, que poderá também afetar o seu retorno.
3.

O que acontece se o iMaps ETI AG não estiver em condições de lhe pagar?

Está exposto ao risco de o Emitente não estar em condições de cumprir as suas obrigações relativamente ao produto ‐ por ex. em
caso de insolvência (incapacidade de pagamento/sobre‐endividamento). Contudo, o Emitente deu ativos em garantia com vista a
garantir os créditos dos investidores em caso de insolvência. A perda total do seu investimento é possível. O produto não se
encontra coberto por nenhum esquema de garantia de depósito.
4. Quais são os custos?
A Redução de Rendimento (RIY) exprime o impacto que terão os custos totais que paga no retorno do investimento que poderá
obter. Os custos totais têm em conta os custos pontuais e recorrentes. Os montantes aqui apresentados constituem os custos

acumulados do próprio produto relativamente a três diferentes períodos de conservação. Os valores indicados pressupõem que
o seu investimento é de 10.000 Euros. Os valores são estimativas e poderão sofrer alterações no futuro.
Custos ao longo do tempo
Investimento de 10.000 Euros
Cenários
Se proceder ao resgate
passado 1 ano

Se proceder ao resgate
passados 3 anos

Se proceder ao resgate
passados 5 anos
(período de
conservação
recomendado)
250 Euro
0,50%

Custos totais
50 Euro
150 Euro
Impacto no rendimento
0,50%
0,50%
(RIY) por ano
A pessoa que lhe vende ou que o aconselha sobre este produto poderá cobrar‐lhe outros custos. Se é o caso, essa pessoa deverá
fornecer‐lhe informações sobre esses custos e apresentar‐lhe o impacto que o conjunto dos custos terá no seu investimento ao
longo do tempo.
Composição dos custos
A presente tabela apresenta o impacto no rendimento anual
Custos pontuais
Custos de entrada*
0%
Custos de saída*
0%
Custos recorrentes
Custos das transações em carteira n.a.
Outros custos recorrentes
0,50%
Comissões de desempenho
30%
*Aquando da elaboração do presente DIF, não são cobrados quaisquer custos de entrada e de saída pelo Emitente. Este poderá
proceder de forma diferente no futuro.
5. Por quanto tempo devo conservar este produto? Posso proceder ao resgate antecipado?
Período de conservação recomendado: 5 anos
O investidor médio deverá conservar este tipo de produto durante cerca de 5 anos, em média. Além disso, este período otimiza a
possibilidade de comparar este produto com outros produtos de investimento sem prazo de vigência estabelecido.
Pode proceder à venda do produto em qualquer dia de cotação em bolsa, no mercado financeiro no qual o produto é cotado ou
em qualquer agente pagador, em venda livre. Caso solicite o reembolso ou proceda à venda do produto antes do termo do período
de detenção recomendado, o montante que receberá poderá ser inferior, mesmo significativamente,ao montante que poderia
receber de outra forma.
Cotação em bolsa:

Estugarda (mercado
OTC)

Última dia de cotação:

Um dia de cotação antes
do termo em caso de
extinção operada pelo
Emitente
Cotação da unidade

Menor unidade
1 unidade
Cotação de preço:
negociável:
Em situações de mercado invulgares ou em caso de distúrbios/perturbações técnicas, a aquisição e/ou a venda do produto pode
ser temporariamente afetada ou até não ser possível.
6.

Como posso reclamar?

As reclamações relativas a um consultor ou a um vendedor do produto podem ser diretamente apresentadas a essa pessoa
através do respetivo sítio Web.
As reclamações relativas ao produto ou ao comportamento do Emitente do produto podem ser enviadas em formato de texto
(por ex. por carta ou e‐mail) à iMaps ETI AG para a morada seguinte: Im alten Riet 102; 9494 Schaan; Principado de
Liechtenstein, ETI Issuance Department, complaints@imaps‐capital.com
7. Outras informações importantes
O prospeto e quaisquer adições ao mesmo, assim como as condições definitivas são publicados no sítio Web do Emitente
(www.imaps‐capital.com/eti). Para obter informações mais pormenorizadas ‐ e sobretudo, detalhes sobre a estrutura e os riscos
associados ao investimento no produto – deverá proceder à leitura dos referidos documentos.

