
       
 

COMUNICADO 
Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice 

CNPJ: 38.314.708/0001-90 
 
A Hashdex Gestora de Recursos Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, Bloco 1, Sala 701, CEP 22250-
040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ”) sob 
o nº 30.056.796/0001-65, devidamente autorizada pela CVM a administrar carteiras de valores 
mobiliários por meio do Ato Declaratório da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 16.481, 
de 12 de julho de 2018 (“Hashdex”), e Banco Genial S.A., sociedade anônima fechada com 
sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 228, Sala 
907, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ sob o nº 45.246.410/0001-55, devidamente autorizada 
pela CVM a administrar carteiras de valores mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM nº 
15.455, de 13 de janeiro de 2017 (“Administradora”), comunicam que receberam em 16/3/2021 
autorização da CVM para o funcionamento do Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Índice 
(o “ETF”), fundo de índice de mercado constituído nos termos da Instrução da CVM nº 359, de 
22 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM 359”), a ser gerido pela Hashdex e administrado pela 
Administradora.  
 
O Fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto e, portanto, as cotas do Fundo serão 
objeto de distribuição pública (a “Oferta”), nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 
1976, conforme alterada, e da Instrução CVM 359, sob regime de melhores esforços de 
colocação, pela Genial Investimentos Corretora De Valores Mobiliários S.A., sociedade por 
ações com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 
nº 228, sala 913, parte, Botafogo, inscrita no CNPJ sob o nº 27.652.684/0001-62, pelo Banco 
BTG Pactual S.A., sociedade por ações com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ sob o 
nº 30.306.294/0002-26, e pelo Banco Itaú BBA S.A., instituição integrante do sistema de 
distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, inscrito 
no CNPJ sob o nº 17.298.092/0001-30. 
 
A Oferta terá como público-alvo investidores em geral. As cotas serão registradas na B3 para 
fins de depósito eletrônico, distribuição, liquidação financeira e negociação no mercado 
secundário sob o ticker “HASH11”. Mais informações acerca da Oferta, seu cronograma, 
condições e os documentos aplicáveis serão divulgados oportunamente. 
 
O ETF terá como objetivo buscar retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, 
à performance em Reais do Nasdaq Crypto Index - NCI, índice referenciado em ativos digitais 
calculado pela Nasdaq, Inc. e co-desenvolvido pela Nasdaq e pela Hashdex. Mais informações 
sobre o índice podem ser obtidas no site https://www.nasdaq.com/Crypto-Index. Mais 
informações acerca do ETF serão divulgadas oportunamente no futuro site do ETF, que será o 
canal de divulgação de informações oficiais do ETF. 
 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2021. 
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