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Documento de Informação Fundamental 

Finalidade 
O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção 
comercial. A informação aqui contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas potenciais do 
produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos. 

Produto 
Nome do Produto: Fractional Shares Arlington Asset Investment (derivado de mercado de balcão ou OTC/over-the-counter bilateral) 
Produtor do PRIIP: CM-Equity AG („CM-E“) / website www.cm-equity.de / call +498918904740 for more information. 
Autoridade Competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn („BaFin“).  
Data de produção deste DIF: 07.07.2021 

Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil. 

Em que consiste este produto? 
Tipo 
O Fractional Shares aqui oferecido consiste em contratos financeiros derivados (derivado de mercado de balcão ou OTC/over-the-counter) bilaterais 
(uma “tracker derivative”) cujo desempenho se encontra indexado às ações de Arlington Asset Investment (“Ativo Subjacente”) e acompanha as suas 
variações de preço. Os créditos relacionados com o Fractional Shares são liquidados exclusivamente em dinheiro e não em espécie. A própria CM-E 
oferece os preços de compra e venda. Os respetivos preços de compra e venda em mercado de bolsa do Ativo Subjacente são usados como preços 
de referência (o prestador destes dados é a Interactive Brokers). Pode haver uma diferença substancial entre o preço de compra e de venda (o 
denominado “spread”). O Fractional Shares não é livremente transmissível e apenas pode ser comprado à CM-E e vendido novamente à CM-E. A 
transmissão em mercado de bolsa não é possível (é o denominado derivado de mercado de balcão ou OTC/over-the-counter). A CM-E não possibilita 
alavancagem no Fractional Shares. O Fractional Shares é perpétuo e pode ser rescindido a todo o tempo por qualquer uma das partes.  O Fractional 
Shares encontra-se sujeito à lei alemã.  
 

Objetivos 
O objetivo deste produto é dar-lhe um direito de crédito determinável que depende da evolução do preço do Ativo Subjacente. Isso significa que os 
compradores do Fractional Shares não têm direito à entrega dos Ativos Subjacentes nem direitos de acionistas – tais como direito a dividendos ou 
direitos de voto. O período de detenção recomendado é de um ano. 
 

Ativo Subjacente Arlington Asset Investment ISIN do Ativo Subjacente US0413562051 

Tipo de subjacente Ações Símbolo ticker AAIC 

Moeda do subjacente USD Indicador de risco do subjacente 

 

Tipo de investidor não profissional ao qual se destina 
Este produto destina-se a investidores não profissionais que têm o objetivo de geração de lucro de curto prazo. Os investidores têm um horizonte de 
investimento a curto prazo. Apenas é adequado para investidores que tenham bom conhecimento e / ou experiência com o Ativo Subjacente e que 
possam suportar perdas potenciais de valor do Ativo Subjacente e, portanto, também deste produto (até à perda total do capital investido). O produto 
é destinado a clientes não profissionais cuja tolerância ao risco permita a compra de produtos que são classificados pelo menos na categoria de risco 
7 numa escala de classificação de risco / retorno de 1 (orientado para a segurança; retorno muito baixo a baixo) a 7 (muito disposto a assumir riscos; 
maior retorno). Este produto também se destina a Clientes que não tenham quaisquer preferências ESG (ambiente, sociedade e governação) 
específicas 
Caso tenha alguma questão sobre a adequação deste produto, por favor contacte o seu consultor de investimentos. 
 

Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno? 
 
Indicador de 
Risco 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Baixo Risco   Alto Risco 

 O indicador de risco pressupõe que mantém o produto por até um ano 
(período recomendado de detenção). O risco atual pode variar de forma 
significativa se fizer o desinvestimento (cash in) numa fase inicial e poderá 
receber de volta menos do que investiu. Poderá não conseguir vender o seu 
produto facilmente ou pode ter que vendê-lo a um preço que afete 
significativamente o quanto você receberá de volta. 

 

 
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 em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.  
 

 ! 
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Classificamos este produto na categoria 7 numa escala de 1 a 7, que corresponde à mais alta categoria de risco. Trata-se de uma classificação genérica 
das perdas potenciais decorrentes do futuro desempenho, e as más condições de mercado provavelmente afetarão a nossa capacidade de lhe pagar.  

Esteja ciente do risco cambial. Irá receber pagamentos numa moeda diferente, e, por isso, o seu retorno irá depender da taxa de 
câmbio aplicável às duas moedas. Este risco não é considerado no indicador assinalado acima.  
As flutuações do preço em mercado de bolsa e o volume de transações dos Ativos Subjacentes do Fractional Shares podem impactar negativamente 
o seu valor, uma vez que o Fractional Shares reflete o valor de mercado do respetivo Ativo Subjacente. O preço em mercado de bolsa dos Ativos 
Subjacentes pode, por sua vez, estar sujeito a uma volatilidade considerável.  
Este produto não inclui qualquer proteção contra variações futuras do mercado, de modo que pode perder parte ou todo o seu investimento. 
Se não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.  
 

Cenários de 
desempenho 

Os desenvolvimentos do mercado não podem ser antecipados. Os cenários apresentados são apenas uma indicação de 
alguns resultados possíveis com base em acontecimentos anteriores. Os resultados reais podem ser piores. 

 

 
Este quadro mostra o montante que pode receber durante os próximos anos, em diferentes cenários, pressupondo que investe USD 10.000,00.  
Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos.  
Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor deste 
investimento, não são um indicador exato. O valor que recebe poderá variar em função do desempenho do mercado e do tempo durante o qual 
detém o produto.  
O cenário de stress mostra o que poderá receber em condições extremas do mercado, e não tem em conta a situação em que não lhe conseguimos 
pagar.  
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas poderão não incluir todos os custos que terá de pagar ao seu consultor ou 
ao distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que efetivamente receberá. 
Adquirir este produto significa que considera que o preço do Ativo Subjacente aumentará. 
A sua perda máxima corresponderá à perda de todo o seu investimento. 
 

Investmento:  

USD 10.000,00 

Cenários 

 
 

1 ano 
(período recomendado de detenção) 

Cenário de stress O que você pode esperar receber de volta após os custos 
Retorno médio a cada ano 

USD    3.450,78 
 -65,49% 

Cenário desfavorável O que você pode esperar receber de volta após os custos 
Retorno médio a cada ano 

USD    3.644,04 
-63,56% 

Cenário moderado O que você pode esperar receber de volta deduzido dos custos 
Retorno médio a cada ano 

USD    7.866,45 
-21,34% 

Cenário favorável O que você pode esperar receber de volta após os custos 
Retorno médio a cada ano 

USD   14.924,80 
49,25% 

O que sucede se a CM-E não puder pagar? 
Está exposto ao risco de a CM-E não conseguir cumprir as suas obrigações ao abrigo do produto. A CM-E é a única contraparte a quem pode exigir os 
créditos resultantes do Fractional Shares. Se a CM-E se encontrar impossibilitada de efetuar pagamentos, o Fractional Shares não pode ser vendido, 
no todo ou em parte. Existe um risco de perda total ou parcial do investimento. 
Este risco existe, entre outros casos, em caso de insolvência, ou seja, incumprimento ou sobre-endividamento, ou devido a uma ordem das 
autoridades para tomar medidas de liquidação. Em caso de crise na CM-E, a ordem de uma autoridade de resolução pode ser emitida mais cedo do 
que qualquer processo de insolvência. A autoridade de resolução tem amplos poderes de intervenção. Entre outros poderes, pode reduzir as 
reclamações dos investidores a zero, rescindir o produto e suspender os direitos dos investidores. Enquanto derivado de mercado de balcão ou OTC 
(over-the-counter) bilateral, este produto não se encontra abrangido por qualquer sistema de indemnização aos investidores ou garantia de depósitos. 
 

Quais são os custos? 
Custos ao longo do tempo 
A redução no rendimento (Reduction in Yield ou RIY) mostra o impacto que os custos totais que suporta terão no retorno do investimento que pode 
esperar receber. Os custos totais têm em consideração custos pontuais, contínuos e incidentais 
Os valores aqui apresentados são os custos cumulativos do próprio produto, por três períodos de detenção diferentes. Incluem potenciais penalidades 

por desinvestimento antecipado. Os números pressupõem um investimento de USD 10.000. Os números são estimativas e podem mudar no futuro. 

A pessoa que lhe está a vender ou aconselhar sobre este produto pode cobrar-lhe outros custos. Nessa eventualidade, essa pessoa deverá fornecer-
lhe informações sobre esses custos e mostrar o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo. 
 

Investmento de USD 10.000,00  
Cenários 

Se desinvestir após 1 ano (período 
recomendado de detenção) 

Custos totais: USD      79,26 

Impacto no rendimento (Reduction in Yield ou RIY)  0,79% 
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Composição dos custos 
A tabela abaixo demonstra: 

• o impacto dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que pode obter no final do período de detenção recomendado; 

• o significado das diferentes categorias de custos. 

Esta tabela mostra o impacto no retorno  

Custos pontuais Custos de entrada  0,50% O impacto dos custos que pagaao fazer o investimento 

Custos de saída 0,50% O impacto dos custos que paga ao desinvestir no vencimento 

Custos contínuos Custos de transação do portfolio  n/a O impacto dos custos de nós comprarmos e vendermos Ativos 
Subjacentes para o produto 

Outros custos contínuos n/a O impacto dos custos que suportamos todos os anos por 
gerirmos os seus investimentos 

Custos incidentais Comissões de desempenho n/a O impacto da comissão de desempenho. Nós retiramos essas 
comissões do seu investimento 

Juros transitados n/a O impacto de juros transitados. 
 

Por quanto tempo devo manter o produto e posso fazer mobilizações antecipadas de capital? 
Período de detenção recomendado: 1 ano 
O investidor típico detém este tipo de produto por cerca de 1 ano em média. Adicionalmente, a especificação deste período promove a 
comparabilidade com outros produtos de investimento sem prazo fixo.  
Não existe direito de resgate. Um desinvestimento é geralmente possível a qualquer momento. Em situações excecionais de mercado ou em caso de 
avarias técnicas, pode ser temporariamente difícil ou impossível comprar ou vender o produto. 

Como posso reclamar? 
As reclamações relacionadas com o produto abrangido por este Documento de Informação Fundamental ou acerca do comportamento do PRIIP 
deverão ser endereçadas por escrito (ou seja, por carta) para CM-Equity AG, Kaufingerstrasse 20, 80331 Munich, Germany ou por email para info@cm-
equity.com; www.cm-equity.de.  
Em caso de reclamação relativa a uma pessoa que aconselha, vende ou distribui este produto, deve contactar diretamente a instituição que a respetiva 
pessoa representa. 

Outras informações relevantes 
Documentação pré-contratual adicional relacionada com este produto e, em particular, os Termos (“Terms”), Serviços (“Services”), Informação ao 
Cliente (“Client Information”) e documentos de Política de Preços Justos (“Fair Pricing Policy”), incluindo quaisquer suplementos, encontram-se 
publicados no website do produtor (https://cm-equity.de/imprint/). Para mais informações detalhadas, em particular sobre a estrutura e os riscos 
associados a um investimento neste produto deve ler estes documentos. 

 

mailto:info@cm-equity.com
mailto:info@cm-equity.com
http://www.cm-equity.de/
https://cm-equity.de/imprint/

