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Este documento fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Não é material promocional. As
informações são exigidas por lei para ajudá-lo a entender a natureza, riscos, custos, ganhos e perdas potenciais deste produto
e para ajudá-lo a compará-lo com outros produtos.
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O que é este produto?
Tipo:

Títulos Mobiliários Negociáveis.

Objetivos e pontos
fundamentais:

O objetivo deste produto é fornecer duas vezes o valor do desempenho diário das ações da Amazon.com,
Inc. Os títulos da ETP buscam acompanhar o Índice NYSE Leveraged 2x AMZN (o Índice), que oferece
exposição a duas vezes o desempenho diário da ação da Amazon.com, Inc. (o Título Componente). A
exposição do título do ETP ao Título Componente é gerenciada para fornecer duas vezes o retorno (ganho
ou perda) do Título Componente diariamente, líquido de taxas e despesas.
Por exemplo, se o Título Componente aumentar em 1% ao longo de um dia, então o ETP (e o índice que ele
procura rastrear) deverá aumentar em 2%. No entanto, se o Título Componente cair 1% ao longo de um dia,
então o ETP (e o índice que procura acompanhar) deverá cair 2%. Em ambos os casos excluindo taxas e
custos de financiamento.
As obrigações de pagamento do Emitente relativas a cada série de títulos ETP serão financiadas pela venda
dos títulos do componente detidos na conta de margem (a conta de margem), juntamente com qualquer
dinheiro recebido periodicamente em relação aos Títulos Componente (por exemplo pela forma de
dividendos). Cada série de títulos ETP é garantida por uma quantia da componente segurança do Índice
aplicável ao qual a série relevante de títulos do ETP se relaciona (os ativos de garantia).
Manter este produto por mais de um dia deve resultar em um retorno que é diferente de duas vezes o retorno
do Título Componente sobre esse período de manutenção. Essa diferença, chamada de "Efeito de
Composição", é causada pelo reequilíbrio de alavancagem diária do produto e ampliada por mais
alavancagem e períodos de manutenção mais longos. A composição pode ter um impacto positivo ou negativo
no retorno do produto, mas tende a ter um impacto negativo quanto maior a volatilidade da segurança do
componente.
Você pode negociar este produto na Bolsa de Valores de Londres a seu próprio critério. Você pode optar por
vender seus títulos de ETP antes do vencimento, de acordo com seus objetivos de investimento. Você deve
estar ciente de que os títulos de ETP podem não ser vendidos prontamente e o valor dos títulos de ETP pode
ser substancialmente menor do que o preço que você pagou por eles. Os títulos da ETP não são remunerados
e não são protegidos como principal e você pode perder parte ou todo o seu investimento.
Esta série de títulos de ETP tem uma data de vencimento programada de 5 de dezembro de 2067.
Os títulos de ETP podem ser resgatados antes da data de vencimento prevista, se: (1) o emissor resgata
todos os títulos de ETC na série após cinco dias corridos do aviso escrito para você; (2) você opta por resgatar
toda ou parte de sua participação nos títulos de ETP; (3) um evento de inadimplência ocorre; ou (4) ocorre
um evento de resgate obrigatório. Uma descrição detalhada dos eventos de resgate antecipado pode ser
encontrada no prospecto nos Termos e Condições dos Títulos de ETP.

Investidor de
varejo
pretendido:

Os títulos de ETP destinam-se a investidores sofisticados que (i) são capazes de monitorizar o seu
investimento nos títulos de ETP de forma frequente (intra-dia); (ii) compreender o risco de retornos diários
compostos e o aumento do risco de investimento em produtos alavancados; e (iii) pode se arriscar a perder
seu investimento.

Quais são os riscos e o que posso receber em troca?
1

2

3

4

5

6

Menor risco

7
Maior risco

O indicador de risco pressupõe que você mantenha seu
investimento por 1 dia. O risco real pode variar
significativamente se você mantiver seu investimento por
um período de tempo maior, pois poderá perder seu
investimento. Você pode não conseguir vender seu
investimento com facilidade ou pode ter que vender a um
preço que tenha um impacto significativo sobre o valor
recebido.

Indicador de risco
O indicador de risco resumido é um guia para o nível
de risco deste produto comparado a outros produtos.
Isso mostra como é provável que o produto perca
dinheiro devido a movimentos nos mercados.
Classificamos este produto como classe 6 de 7, que é
uma classe de alto risco.
Isso classifica a volatilidade potencial do desempenho
futuro em um nível alto e condições de mercado ruins
provavelmente afetarão a capacidade de você receber
um retorno positivo do seu investimento.

O valor do título de ETP depende do preço da ação reagindo a fatores econômicos ou caindo por longos períodos.
Este produto não inclui nenhuma proteção contra o desempenho futuro do mercado para que você possa perder
parte ou todo o seu investimento.
Cenários
Um (1) dia
(período de retenção recomendado)

Cenários
Cenário de estresse

O que você pode receber de volta
depois dos custos

$

8,972

$

-10.28%
9,695

Retorno médio a cada ano
Cenário desfavorável

O que você pode receber de volta
depois dos custos

-3.05%

Retorno médio a cada ano
Cenário moderado

O que você pode receber de volta
depois dos custos

$

10,022
0.22%

Retorno médio a cada ano
Cenário favorável

O que você pode receber de volta
depois dos custos

$

10,361
3.61%

Retorno médio a cada ano

Esta tabela mostra o dinheiro que você pode receber de volta durante o período de manutenção recomendado, sob diferentes
cenários, supondo que você invista $ 10.000.
Os cenários mostrados ilustram como seu investimento poderia ser executado. Você pode compará-los com os cenários de outros
produtos.
Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base em evidências do passado e não são um indicador
exato. O que você recebe irá variar dependendo de como o mercado funciona e quanto tempo você mantém o investimento.
O cenário de estresse mostra o que você pode receber em circunstâncias extremas de mercado.
Os números apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que você paga ao seu
consultor ou distribuidor. Os números não levam em conta sua situação fiscal pessoal, o que também pode afetar o quanto você
recebe de volta.

O que acontece se a Leverage Shares plc não puder pagar?
Se deixarmos de efetuar um pagamento no vencimento, o administrador (Link Corporate Trustees (UK) Limited) pode fazer cumprir
a garantia dos ativos de garantia. Uma vez que o fiduciário tenha aplicado o título, ele poderá vender os ativos de garantia e o uso
dos recursos dessa venda para pagar a quantia devida a você pelos títulos de ETP. O produto de tal venda pode não ser suficiente
para cobrir todos os valores devidos a você sob os títulos de ETP.

Quais são os custos?
Custos ao longo do tempo
A Redução no Rendimento ilustra o impacto que os custos totais que você paga podem ter no retorno do investimento. Os
custos totais levam em conta custos pontuais, contínuos e incidentais.
Os valores mostrados aqui são os custos cumulativos do próprio produto, por três diferentes períodos de manutenção, e você
assume que investiu $ 10.000. Os números são estimativas e podem mudar no futuro.
A pessoa que o vender ou aconselhar sobre este produto poderá cobrar outros custos. Nesse caso, essa pessoa fornecerá
informações sobre esses custos e mostrará o impacto que todos os custos terão no seu investimento ao longo do tempo.
Investimento 10.000
Custos Totais
Impacto no retorno por ano

Se você retirar após 1 ano

$198
1,98%

Composição dos custos
A tabela abaixo mostra:
* O impacto de cada ano dos diferentes tipos de custos no retorno de investimento que você pode obter no final do período de
manutenção recomendado.
*O

que as diferentes categorias de custo significam.
Custos de entrada

0,00%

O impacto dos custos que você paga ao inserir seu investimento - por
exemplo, Imposto de Selo a 0,50%.

Custos de saída

0,00%

O impacto dos custos de sair do seu investimento.

Custos de transação da
carteira

0,00%

O impacto dos custos do gerente de portfólio na compra e venda de
investimentos subjacentes no portfólio da Companhia.

Custos únicos

Custos contínuos

1,75%

Outros custos em
andamento

O impacto dos gastos necessariamente incorridos na operação da
Companhia. Isso inclui a taxa de administração anual paga ao Coordenador
e o custo da alavancagem utilizada.

Comissão de desempenho

0,00%

Não há taxa de performance.

Juros transportados

0,00%

Não há juros transportados.

Custos incidentais

Por quanto tempo devo segurá-lo e posso retirar meu dinheiro cedo?
Período mínimo de manutenção recomendado:

1 dia

Período de retenção recomendado: Um (1) dia. Manter este produto por mais de um dia pode resultar em um retorno que é
diferente de duas vezes o retorno do Índice sobre esse período de manutenção. O efeito de composição pode ter um impacto
positivo ou negativo no retorno do produto, mas tende a ter um impacto negativo quanto maior a volatilidade do índice.

Como posso reclamar?
Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato com a Leverage Shares plc:
Endereço:
Website:
E-mail:

https://leverageshares.com/
info@leverageshares.com

Outras informações relevantes.
Para obter informações mais detalhadas sobre o emissor de títulos da ETP, como o prospecto, bem como o relatório anual e
semestral mais recente, pode ser obtido gratuitamente on-line em https://leverageshares.com. Esses documentos estão
disponíveis em inglês. Para mais detalhes sobre os títulos de ETP, consulte o prospecto, que está disponível em
https://leverageshares.com.

