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Objective & Investment Policy
The primary objective of the Fund is to provide sophisticated investors with an 
opportunity to seek capital appreciation by offering exposure to a variety of 
different Cryptocurrencies and Tokens. “Cryptocurrencies and Tokens” means: (a) all 
digital assets designed to work as a medium of exchange that use cryptography to 
secure the transactions and regulate the generation of units, (b) all blockchain-
based digital tokens, whether issued electronically on a smart contract standard, 
used as an "access token" that provides benefits to its holders outside of its market 
value, designed to represent an identifiable asset or otherwise and (c) all other 
peer-to-peer electronic digital assets represented on a decentralized network. Its 
goal is to outperform the Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI). It is an actively 
managed long-only fund that invests 80% of its assets amongst the top 10 protocols 
by market cap and up to 20% in smaller protocols and Initial Coin Offerings (ICOs).

Investors
The Shares may not be directly offered, sold or delivered to in Brazil or to or for Brazilian 
residents or to any entity organized under the laws of Brazil, except under circumstances 
in compliance with applicable Brazilian laws, rules and regulations. The Shares will be 
generally offered to sophisticated investors for whom such investments do not constitute 
a significant portion of their investment program and who fully understand and are 
willing to assume the risks involved in the Fund ́s program, including investors who are 
neither citizens nor residents of the United States.
The Shares have not been and will not be registered under the Securities Act, nor has the 
Fund been registered under the 1940 Act and may not directly or indirectly be offered, 
sold or delivered in the United States or to or for the account of a U.S. Person. See 
Schedule A attached to the Subscription Agreement and Initial Subscription Form for the 
definition of "U.S. Person."

Genesis Block Fund Ltd.
July 2022

Subscriptions & Redemptions

Initial Investment $100,000

Additional Subscription Minimum $10,000

Redemption Minimum $10,000

Subscription Daily - NAV calculation in T+ 1 business day

Redemption Daily - NAV calculation in T+ 5 business days

Redemption Payment 5 business day after NAV is published

Payment Instructions

Receiving Bank Routing Number 322286803

Receiving Bank Name Silvergate Bank

Receiving Bank Address 4250 Executive Square Suite 300 La Jolla, CA 92037

Beneficiary Name Genesis Block Fund LTD.

Beneficiary Address Rua: Joaquim Floriano, 1120 cj. 62 São Paulo SP Brazil

Beneficiary Account Number 5090002592

General Information

Investment Manager BLP Digital Gestora de Recursos Ltda.

Administrator MG Stover

Custodian Fidelity Digital, Coinbase Prime, and Gemini

Auditor KPMG

Type of Fund Open-end fund incorporated in Cayman

ISIN KYG3832A1085

CUSIP g38332A 108

Bloomberg Ticker GENBLOC KY

GIIN ZX3C31.99999.SL.136

Fees

Management Fee 2.00% p.a.

Performance Fee 20% over 6M Libor with High Water Mark

This material is for informational purposes only and is not intended to provide specific investment advice for you and should not be relied upon for that purpose. You should not act or rely on any information provided herein without seeking 
the advice of a professional. No information provided in this document constitutes a solicitation, offer or recommendation to buy or sell shares of any investment fund to be managed or sponsored by BLP Digital Gestora de Recursos Ltda. Or 
its affiliates nor should it be construed as such in any jurisdiction where such a solicitation, offer or recommendation would be illegal.

This letter may contain assumptions, estimates, illustrations and indicative values (the “information”) which may be amended at anytime thereby impacting on the outcome of the presented business. Although collected from reliable and 
selected sources, BLP Digital Gestora de Recursos Ltda. Does not ensure the accuracy, updating, precision, adequacy or veracity of the information provided herein. No representation is made that any transaction can be affected at the 
values provided herein and neither BLP Digital Gestora de Recursos Ltda. Nor any of its directors, officers or employees accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of any information contained 
herein. The past is not a guarantee for future performance. Any performance figures presented herein are gross of taxes. Investment funds performance is not guaranteed by fund administrators or fund managers, by Fundo Garantidor de 
Crédito – FGC or by any capital protection mechanism. Investors must note that an investment in any investment fund to be man-aged or sponsored by BLP Digital Gestora de Recursos Ltda. Will be subject to risks. The value of investments 
may fall as well as rise and investors may not get back the amounts invested. Before making an investment decision, please read the relevant offering documents, the funds’ bylaws and other offering materials in their entirety.

Performance

Year to date -54,09%

Best Month 58.85%

Worst Month -39,20%

Positive Months 27

Negative Months 28

Inception 22/12/2017

* Gross of Fees
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Genesis Fund

NAV:
$ 22,531,710

2022 
Acum. 12 months 24 months Since 

Inception

2021 2022 

Ago Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul

Genesis Block 
Fund -54,09% -37,25% 203,99% 80,62% 28,79% -9,27% 44,33% -1,01% -18,14% -24,00% 9,96% 8,98% -20,11% -24,96% -39,20% 38,26%



Política de Investimentos
A política de investimento do Fundo consiste em investir preponderantemente em criptomoedas e 
Tokens (conforme definido a seguir), por meio de ações classe B do portfolio "Crypto Segregated
Account" do fundo "Genesis Block Fund Ltd", constituído e em funcionamento nas Ilhas Cayman 
("Fundo Investido"). Criptomoedas e Tokens significa (a) todos os ativos digitais criados para funcionar 
como meio de troca que usem criptografia para tornar segura a transação e regular a criação de 
unidades, (b) todos os tokens digitais baseados no sistema blockchain, emitidos eletronicamente ou em 
formato padrão (smart contracts), usados como tokens de acesso que confiram benefícios a seus 
titulares, criado para representar ativos, e (c) todos os demais ativos eletrônicos transacionais sem 
intermediários (peer-to-peer) criados em um rede descentralizada que incluem Bitcoin, Litecoin, Ether, 
Ripple e tokens digitais emitidos no contexto de uma oferta inicial (inicial coin offerings).

Objetivo
O objetivo do Fundo é obter rentabilidade superior à taxa do 
Certificado de Depósito Interbancário - CDI a longo prazo. O Fundo 
poderá investir seus recursos não aplicados no Fundo Investido em 
quaisquer outros ativos financeiros permitidos pela regulamentação e 
legislação aplicáveis.

Público-alvo
O Fundo tem como público alvo exclusivamente investidores 
profissionais, conforme definição do Artigo 9º-A da Instrução CVM nº 
539, de 13 de novembro de 2013 e alterações.

BLP DIGITAL 100 FIM
Resumo do Fundo | Julho de 2022

PL Atual R$ 24.711.024
PL Médio 12 meses: 
R$ 43.876.648

2022 
Acum.

12
meses

24
meses

Desde
início

2021 2022

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

BLP Digital 100 FIM -57,57% -40,99% 115,81% 79,67% 24,07% -3,13% 39,07% -1,47% -15,53% -26,89% -2,69% 8,25% -16,96% -27,98% -32,15% 35,77%

CDI 6,52% 9,45% 12,12% 28,90% 0,42% 0,46% 0,49% 0,59% 0,77% 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03%

Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. 
Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são 
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar 
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Mais informações sobre o índice CDI utilizado, podem ser obtidas no endereço www.b3.com.br. A Administração e Custódia é feita por BNY MELLON 
SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 02.201.501/0001-61, com sede na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ. Fone: (11) 2172-
2628 . SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. A gestão é feita por BLP Gestora de Recursos Ltda., CNPJ: 09.360.012/0001-00. Rua 
Joaquim Floriano, 1120 – cj. 62, São Paulo - SP, CEP 04534-004, Fone: (11) 4118-8670, e-mail contato@blpasset.com.br, site: www.blp.com. A BLP não comercializa nem distribui quotas de fundos de 
investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Consulte a lista de distribuidores no site da Gestora. (*) Descrição do Tipo ANBIMA - Multimercados Investimento do Exterior: Fundos que investem em 
ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% do patrimônio líquido. Estes fundos seguem o disposto no art. 101 da Instrução nº 555 da CVM.

Performance

Retorno ano -57,57%

Melhor mês 61,20%

Pior mês -34,30%

Meses positivos 26

Meses negativos 29

Meses acima Benchmark 26

Meses abaixo Benchmark 29
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Distribuição dos Retornos

Distribuição dos Retornos

Investimento inicial R$ 10.000,00

Movimentação mínima R$ 10.000,00

Saldo mínimo R$ 10.000,00

Aplicação Diariamente, cotização dia seguinte

Resgate Diariamente, cotização 5 dias úteis

Liquidação do resgate 5 dias úteis da cotização

Horário de movimentação até 14 horas

Dados Bancários

Razão Social BLP Digital 100 FIM IE

CNPJ 29.236.318/0001-58

Banco BNY Mellon (017)

Agência 0001

Conta Corrente 5383-0

Informações Gerais

Início do fundo 22/12/2017

Gestor BLP Gestora de Recursos Ltda.

Administrador e Custodiante BNY Mellon

Auditor KPMG

Classe CVM/ANBIMA Multimercados

Tipo ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior (*)

Código ANBIMA 465194

Remuneração

Benchmark CDI

Taxa de administração mín.: 2,00% a.a.

Taxa de custódia mín.: 0,001%

Taxa de performance 20% do excedente ao CDI com marca d´agua

Tributação Longo Prazo
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Política de Investimentos
A política de investimento do FUNDO consiste em investir até 40% (quarenta por cento) do seu 
patrimônio em criptomoedas e tokens, mediante a aquisição, pelo FUNDO, de ações classe B do 
portfólio "Crypto Segregated Account“, do fundo de investimento "Genesis Block Fund Ltd", constituído 
e em funcionamento nas Ilhas Cayman ("Fundo Investido"). 

Objetivo
O objetivo do Fundo é obter rentabilidade superior à taxa do Certificado de Depósito Interbancário - CDI 
a longo prazo. O FUNDO poderá investir seus recursos não aplicados no Fundo Investido em quaisquer 
outros ativos financeiros permitidos pela regulamentação e legislação aplicáveis.

Público-alvo
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores 
qualificados, assim definidos na regulamentação em vigor da 
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), doravante denominados 
COTISTAS, que busquem o objetivo de investimento, conheçam e 
aceitem assumir os riscos descritos no Regulamento.

BLP DIGITAL 40 FIM
Resumo do Fundo | Julho de 2022

Distribuição dos Retornos

Investimento inicial R$ 1.000,00

Movimentação mínima R$ 1.000,00

Saldo mínimo R$ 1.000,00

Aplicação Diariamente, cotização dia seguinte

Resgate Diariamente, cotização dia seguinte

Liquidação do resgate 4 dias úteis da cotização

Horário de movimentação até 14 horas

Dados Bancários

Razão Social BLP Digital 40 FIM

CNPJ 42.870.532/0001-20

Banco BNY Mellon (017)

Agência 0001

Conta Corrente 5295-7

Informações Gerais

Início do fundo 18/10/2021

Gestor BLP Gestora de Recursos Ltda.

Administrador e Custodiante BNY Mellon

Auditor KPMG

Classe CVM/ANBIMA Multimercados

Tipo ANBIMA Multimercados Investimento no Exterior (*)

Código ANBIMA 617611

Remuneração

Benchmark CDI

Taxa de administração mín.: 1,75% a.a.

Taxa de custódia mín.: 0,001%

Taxa de performance 20% do excedente ao CDI com marca d´agua

Tributação Longo Prazo

Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. 
Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são 
adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar 
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Mais informações sobre o índice CDI utilizado, podem ser obtidas no endereço www.b3.com.br. A Administração e Custódia é feita por BNY MELLON 
SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 02.201.501/0001-61, com sede na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ. Fone: (11) 2172-
2628 . SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. A gestão é feita por BLP Gestora de Recursos Ltda., CNPJ: 09.360.012/0001-00. Rua 
Joaquim Floriano, 1120 – cj. 62, São Paulo - SP, CEP 04534-004, Fone: (11) 4118-8670, e-mail contato@blpasset.com.br, site: www.blp.com. A BLP não comercializa nem distribui quotas de fundos de 
investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Consulte a lista de distribuidores no site da Gestora. (*) Descrição do Tipo ANBIMA - Multimercados Investimento do Exterior: Fundos que investem em 
ativos financeiros no exterior em parcela superior a 40% do patrimônio líquido. Estes fundos seguem o disposto no art. 101 da Instrução nº 555 da CVM.

Performance

Retorno ano -25,15%

Melhor mês 12,94%

Pior mês -12,72%

Meses positivos 3

Meses negativos 7

Meses acima Benchmark 7

Meses abaixo Benchmark 3
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PL Atual R$ 1.780.140
PL Médio 12 meses: 
R$ 1.940.116

2022 
Acum.

9
meses Desde

início

2021 2022

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

BLP Digital 40 FIM -25,15% -30,25% -26,39% - - - -0,03% -6,81% 11,25% 0,47% 3,52% 7,07% 10,59% -12,77% 12,94%

CDI 6,52% 7,34% 8,21% - - - 0,59% 0,77% 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03%



Política de Investimentos
A política de investimento do FUNDO consiste em investir até 20% (vinte por cento) do seu 
patrimônio em Criptomoedas e Tokens (conforme definidos no Parágrafo Segundo do presente 
artigo), mediante a aquisição, pelo FUNDO, de ações classe B do portfólio "Crypto Segregated
Account" do fundo de investimento "Genesis Block Fund Ltd", constituído e em funcionamento nas 
Ilhas Cayman ("Fundo Investido").

Objetivo
O objetivo do FUNDO é obter rentabilidade superior à taxa do Certificado de Depósito Interbancário 
- CDI a longo prazo. O FUNDO poderá investir seus recursos não aplicados no Fundo Investido em 
quaisquer outros ativos financeiros permitidos pela regulamentação e legislação aplicáveis.

Público-alvo
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores em 
geral, assim definidos na regulamentação em vigor da Comissão de 
Valores Mobiliários ("CVM"), doravante denominados COTISTAS, que 
busquem o objetivo de investimento, conheçam e aceitem assumir os 
riscos, descritos no Regulamento.

BLP DIGITAL 20 FIM
Resumo do Fundo | Julho de 2022

Distribuição dos Retornos

Investimento inicial R$ 100,00

Movimentação mínima R$ 100,00

Saldo mínimo R$ 100,00

Aplicação Diariamente, cotização dia seguinte

Resgate Diariamente, cotização dia seguinte

Liquidação do resgate 4 dias úteis da cotização

Horário de movimentação até 14 horas

Dados Bancários

Razão Social BLP Digital 20 FIM

CNPJ 21.065.857/0001-60

Banco BNY Mellon (017)

Agência 0001

Conta Corrente 5453-4

Informações Gerais

Início do fundo 29/10/2018

Gestor BLP Gestora de Recursos Ltda.

Administrador e Custodiante BNY Mellon

Auditor KPMG

Classe CVM/ANBIMA Multimercados

Tipo ANBIMA Multimercados Estratégia Específica (*)

Código ANBIMA 480592

Remuneração

Benchmark CDI

Taxa de administração mín.: 1,48% a.a.

Taxa de custódia mín.: 0,002%

Taxa de performance 20% do excedente ao CDI com marca d´agua

Tributação Longo Prazo

Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de 
impostos. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Este 
fundo de cotas aplica em fundo de investimento que pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem 
resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para 
cobrir o prejuízo do fundo. Mais informações sobre o índice CDI utilizado, podem ser obtidas no endereço www.b3.com.br.A Administração e Custódia é feita por BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 02.201.501/0001-61, com sede na Av. Presidente Wilson, nº 231, 11º andar, Rio de Janeiro/RJ. SAC: sac@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219. 
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512. A gestão é feita por BLP Gestora de Recursos Ltda., CNPJ: 09.360.012/0001-00. Rua Joaquim Floriano, 1120 – 2º andar 62, São Paulo - SP, CEP 04534-
004, Fone: (11) 4118-8670, e-mail contato@blpasset.com.br, site: www.blp.com. A BLP não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Consulte a lista de 
distribuidores no site da Gestora. (*) Descrição do Tipo ANBIMA - Multimercados Estrat. Específica: Fundos que adotam estratégias de investimento ou possuam características específicas tais como 
condomínio fechado, não regulamentados pela Instrução nº 555 da CVM, fundos que investem apenas em ações de uma única empresa ou outros que venham a surgir.

Performance

Retorno ano -10,04%

Melhor mês 10,17%

Pior mês -7,09%

Meses positivos 26

Meses negativos 19

Meses acima Benchmark 26

Meses abaixo Benchmark 19
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PL Atual R$ 10.185.226
PL Médio 12 meses: 
R$ 13.694.629

2022 
Acum.

12
meses

24
meses

Desde
início

2021 2022

Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul

BLP Digital 20 FIM -10,04% -1,04% 32,63% 65,18% 4.87% -0.34% 8.26% 0.10% -2.89% -5.21% 0.37% 1.95% -3.13% -4,99% -6,08% 7,30%

CDI 6,52% 9,45% 12,12% 22,32% 0,42% 0,46% 0,49% 0,59% 0,77% 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03%


