Documento de informação chave (KID)
Propósito
Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material de marketing. As informações são
exigidas por lei para ajudá-lo a compreender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto e para ajudá-lo a
compará-lo com outros produtos.

Produtos
Nome do Produto: Contratos por Diferença (CFDs) em Câmbio (FX)
Nome do fabricante do PRIIP: Redpine Capital Limited (a "Empresa"), uma empresa de investimento cipriota estabelecida de acordo
com as leis da República de Chipre e é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários de Chipre com o número de licença 391/20
Mais informações: Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas no site da empresa ou entrando em contato conosco por email ou telefone. Este documento foi criado / atualizado pela última vez em agosto de 2020

Aviso de risco
Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender

O que é este produto?
Modelo
O produto é Contratos por Diferença (“CFD”) em pares de moedas (“FOREX”). Um CFD é um instrumento negociável que permite obter
uma exposição indireta a um ativo ou instrumento subjacente, neste caso um par de moedas - também conhecido como “par Forex”. Os
CFDs no FOREX são negociados no mercado de balcão (OTC). A Empresa é a contraparte / agente para a execução das suas
negociações. CFDs são produtos alavancados, permitindo aos investidores fazer transações com apenas uma pequena margem
(depósito). O ativo ou instrumento subjacente nunca pertence realmente a você e o lucro ou perda é determinado pela diferença entre o
preço de compra e venda do CFD, menos quaisquer custos relevantes (detalhados abaixo). Isso significa que você nunca possuirá o ativo
subjacente, mas terá ganhos ou incorrerá em perdas como resultado dos movimentos de preços no ativo subjacente. As moedas são
negociadas em pares e esses pares se enquadram em três categorias: Maiores, Menores e Exóticos.

Objetivos
Um CFD é um produto financeiro complexo, que é negociado numa base “Over-The-Counter” (“OTC”) e não através de um mercado
regulamentado. O objetivo de negociar CFDs no FOREX é especular sobre os movimentos dos preços (geralmente no curto prazo) em
um instrumento subjacente (par de moedas), sem realmente comprar ou vender o par de moedas subjacente. A liquidação financeira
resulta da diferença no momento do fechamento da posição e do preço do ativo em negociação no momento da abertura da posição. Seu
retorno depende dos movimentos no preço do instrumento subjacente e do tamanho de sua posição. A negociação de CFDs permite que
você especule sobre o movimento de curto prazo do preço do instrumento financeiro. Ao negociar conosco, você recebe a exposição ao
desempenho dos instrumentos subjacentes, mas não recebe qualquer propriedade ou outros direitos sobre esse ativo subjacente. Este
produto é apropriado apenas para fins de investimento especulativo.

Investidor de varejo pretendido
Negociar CFDs no Forex é altamente especulativo e envolve um risco significativo de perda. Este produto é para clientes com um horizonte
de investimento de relativamente curto prazo, e NÃO é adequado para TODOS os investidores, mas apenas para aqueles que (i) têm uma
tolerância de alto risco; (ii) estão negociando com dinheiro que podem perder, sujeito ao mecanismo de proteção de saldo negativo
oferecido pela empresa; (iii) ter experiência e conhecimento sobre o instrumento financeiro subjacente, e se sentir confortável para negociar
nos mercados financeiros e, separadamente, compreender o impacto dos riscos associados à negociação de margem; e (iv) deseja obter,
de maneira geral, exposições de curto prazo a instrumentos / mercados financeiros.

Prazo
Os CFDs no FOREX geralmente não têm data de vencimento e, portanto, cabe a você abrir e fechar sua posição.
Você deve estar ciente de que se o seu nível de margem atingir ou cair abaixo do Nível de Fechamento de Margem de 50%, você receberá
um stop out ou chamada de margem e suas posições começarão a ser liquidadas, sem nosso aviso, começando com as maiores perdas.
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Quais são os riscos e o que eu poderia receber em troca?
Indicador de Risco
Não existe um período de manutenção recomendado ou mínimo para este produto. Você deve manter margem suficiente em sua conta
para manter suas posições abertas. O indicador de risco resumido é um guia para o nível de risco desses produtos em comparação com
outros produtos. Este indicador mede o nível de risco ao qual seu investimento pode estar exposto.
A categoria de risco não é garantida e pode mudar com
o tempo. A categoria mais baixa não significa «livre de
risco». Os CFDs no FOREX exibem uma nota de 7 de 7.
Eles exibem (por causa também da alavancagem) as
características de risco mais altas. A negociação de
CFDs em FX exige que você mantenha um certo nível de
fundos em sua conta para manter suas posições abertas.
Isso é chamado de margem. Você será capaz de abrir
uma posição depositando apenas uma pequena parte do
valor nocional da posição, criando uma posição
alavancada

Negociar com capital alavancado significa que você pode negociar valores significativamente maiores do que os fundos que você
investe, que servem apenas como margem. A alta alavancagem pode aumentar significativamente o retorno potencial, mas também
pode aumentar significativamente as perdas potenciais.
Os clientes devem sempre manter o Requisito de Margem Mínima em suas posições abertas. A Empresa tem o direito de liquidar
qualquer ou todas as Posições em Aberto sempre que o Requisito de Margem Mínima não for mantido. Os requisitos de margem estão
sujeitos a alterações a qualquer momento. A fim de evitar qualquer confusão, a Empresa, em seus melhores esforços, informará os
clientes sobre quaisquer alterações projetadas nos Requisitos de Margem por e-mail e através do sistema de mensagens da plataforma
de negociação pelo menos uma semana antes de as alterações serem implementadas.
A negociação de CFDs em FX Majors é descentralizada e os preços variam de corretora para corretora. A Empresa deve tomar todas
as medidas razoáveis para obter os melhores resultados possíveis para seus clientes ao receber, transmitir e executar pedidos de
clientes e obter os melhores resultados possíveis para seus clientes. Para obter mais detalhes, consulte a política de Melhor Execução
da Empresa.
Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado, portanto, você pode perder todo o seu
investimento. O cliente pode colocar Stop Loss para limitar perdas potenciais e Take Profit para coletar lucros.
Se não conseguirmos pagar o que é devido, você poderá perder todo o seu investimento. No entanto, você pode se beneficiar do Fundo
de Compensação do Investidor (consulte a seção ‘o que acontece se não pudermos pagar’). Este indicador mostrado acima não considera
esta proteção.

Cenários de Desempenho
Cenários (assumindo um investimento de US $
2.000,00 mantido por 3 semanas)
O que você pode receber de
Cenário de
volta após os custos
Estresse
Retorno médio
O que você pode receber de
Cenário
volta após os custos
Desfavorável
Retorno médio
O que você pode receber de
volta após os custos
Cenário Moderado
Retorno médio
O que você pode receber de
volta após os custos
Cenário Favorável
Retorno médio

Baixa volatilidade

Volatilidade média

Alta volatilidade

$1,300.00

$1,020.00

$500.00

-35%

-49%

-75%

$1,740.00

$1,560.00

$1,300.00

-13%

-22%

-35%

$2,140.00

$2,200.00

$1,920.00

+7%

+10%

-4%

$2,130.00

$2,180.00

$2,320.00

+7%

+9%

+16%

O exemplo abaixo mostra lucros e perdas potenciais em 4 cenários diferentes.
Os cenários mostrados ilustram o desempenho do seu investimento. O cenário de estresse mostra o que você pode receber em
circunstâncias extremas de mercado. Você pode compará-los com os cenários de outros produtos. Os cenários de desempenho
pressupõem um período de manutenção de 3 SEMANAS e um investimento mínimo de 2.000,00 dólares americanos para uma posição
LONGA com uma margem de 3,33% do nominal.
Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em evidências do passado sobre como o valor desse
investimento varia e não são um indicador exato. O que você obtém varia de acordo com o desempenho do mercado e por quanto tempo
você mantém o produto e, o que é mais importante, se você tem fundos suficientes em sua conta para sustentar as perdas descritas. A
empresa liquidará automaticamente as posições se o patrimônio da conta for insuficiente para atender aos requisitos de margem.
Os valores mostrados incluem todos os custos do produto em si, mas não incluem todos os custos que você paga ao seu consultor ou
distribuidor. Os números não levam em consideração sua situação fiscal pessoal, que também pode afetar o valor que você recebe. Abrir
uma posição longa significa que você acha que o preço subjacente irá aumentar, e abrir uma posição curta significa que você acha que
o preço subjacente irá diminuir.
A evolução do mercado no futuro não pode ser prevista com precisão. Os cenários mostrados são apenas uma indicação de alguns dos resultados possíve
is com base em retornos recentes. Os retornos reais podem ser menores.
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O que acontece se a Redpine Capital Limited não puder pagar?
Fundo de compensação de investidores
A Empresa é membro do Fundo de Compensação do Investidor (“ICF”). O objetivo do ICF é garantir reivindicações dos Clientes cobertos
contra a Empresa, através do pagamento de compensação nos casos em que a Empresa não seja capaz, devido às suas circunstâncias
financeiras e quando não houver perspectiva realista de melhoria nas circunstâncias acima num futuro próximo parece possível. O valor
da indemnização terá por base os capitais próprios dos investidores e até ao montante máximo de € 20.000 (vinte mil euros). Este
montante é o montante total que um investidor pode reclamar independentemente do número de contas e do local da provisão. Para mais
detalhes, consulte a política do Fundo de Compensação de Investidores.

Quais são os custos?
Esta tabela mostra os diferentes tipos de custos envolvidos quando você negocia produtos CFD. Antes de começar a negociar, você
deve se familiarizar com todas as comissões, taxas e outros encargos pelos quais será responsável. Para obter mais informações,
visite nosso website https://www.pure.com.
Custos ao longo do tempo
Ao vendê-lo ou aconselhá-lo sobre este produto, podem ser cobrados outros custos. Nesse caso, fornecerá informações sobre esses
custos e mostrará o impacto que todos os custos terão em seu investimento ao longo do tempo.
A redução no rendimento (RIY) mostra o impacto que os custos totais que você paga terão no retorno do investimento que você pode
obter. Os custos totais levam em consideração os custos pontuais, contínuos e acessórios. Os valores mostrados aqui são os custos
cumulativos do próprio produto por um período de 3 semanas. Os números presumem que você investe $ 2.000,00. Os números são
estimativas e podem mudar no futuro
Composição de Custo
O impacto a cada ano dos diferentes tipos de custos.
O que significam as diferentes categorias de custos.
Premissas
Período de retenção estimado: 3 semanas
Investimento: $ 2.000,00
Valor nocional: $ 60.000,00
Custos totais: - $ 54,00
Impacto no retorno: -2,7%

Esta tabela mostra o impacto no retorno por 3 semanas
Custos de entrada

0.005%

Custos de saída

0.005%

Custos contínuos

Outros custos
contínuos

2.70%

Custos incidentais

NÃO APLICÁVEL

0%

Custos únicos

Comissões de Corretagem. Este é o máximo que você
pagará mas poderia pagar menos.
Comissões de Corretagem. Este é o máximo que você
pagará, mas poderia pagar menos.
Custos de financiamento. Pago sobre o valor nocional com
base no benchmark de depósito overnight mais um
spread máximo de 2,5% aa.
Não aplicável

Por quanto tempo devo segurá-lo e posso sacar meu dinheiro mais cedo?
Os CFDs são destinados à negociação de curto prazo, em alguns casos intradiários, e geralmente não são adequados para investimentos
de longo prazo. Não há período de detenção recomendado e sem período de cancelamento. Você pode abrir e fechar um CFD em um
par de FX a qualquer momento durante o horário de negociação do mercado de cada CFD. As posições abertas podem ser mantidas,
desde que haja margem suficiente em sua conta.

Como posso reclamar?
Se desejar fazer uma reclamação, você pode enviá-la por e-mail para support@pure.com. Para obter mais detalhes, consulte nosso
Procedimento de tratamento de reclamações .
Se você não estiver satisfeito com nossa resposta final à sua reclamação, pode encaminhá-la ao Financial Ombudsman Service
(Local na rede Internet: http://www.financialombudsman.gov.cy)
Alternativamente, você pode enviar sua reclamação para CySEC : https://www.cysec.gov.cy.

Outra informação relevante
Recomendamos que você analise os Documentos Legais da Empresa antes de abrir uma conta de negociação conosco
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