
Código

Classe
do ativo

MBFP08

Nome Fluxos de 
Pagamento 08

Recebíveis

Fluxos de 
Pagamento 08

Oportunidade exclusiva com unidades limitadas e rentabilidade 
superior aos investimentos tradicionais.

Comprar agora

Vencimento estimado
2 meses Ago/2022

Sua renda fixa digital com retorno 
previsto de 18,2%  ao ano* e curto prazo 

Taxa zero

Compre o token 
MBFP08 com 

taxa zero antes 
da abertura do 

mercado 
secundário.

Isenção tributária

Os investimentos 
em tokens com 

ganho de capital 
de até 35 mil 

reais são isentos 
de tributação.

Alta liquidez 

É possível comprar 
e vender seus 

tokens a qualquer 
momento através 

do mercado 
secundário a partir 

do dia 
21/08/2022.

Curto prazo 

Vencimento 
estimado em 
menos de 2 
meses, em 

agosto de 2022.

Alto retorno

Diversifique com 
tokens que 

rendem mais que 
investimentos 

tradicionais, com 
retornos acima 

do CDI.  

Baixo risco
Ativos analisados 
com o máximo de 

critérios por 
especialistas, 

selecionando apenas 
empresas com 

alto rating.

Valor mínimo
R$ 100

Retorno estimado
18,2% ao ano*

https://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/


É uma forma digital de investir em ativos reais. Tudo acontece por meio da tecnologia 
blockchain, que transforma o ativo real em digital para você negociar de forma transparente, 
acessível e a qualquer hora do dia. 

O que são tokens

Garanta agora o MBFP08

Invista de onde estiver a partir de R$ 100
1º Acesse sua conta pelo app;

2º Clique em Ativos na barra inferior e na “Lista de ativos”, selecione 
a categoria Tokens;

3º Dentro da categoria, procure por “MBFP08”;

4º No campo “Escolha o valor de compra” coloque a quantidade em 
reais ou a quantidade de tokens que você quer investir e clique em 
“Continuar”. O valor mínimo é R$ 100 ou 1 token;

5º Por último, é só verificar os dados e “Confirmar compra”.

Comprar agora

Conheça mais 
detalhes do produto

Sobre os tokens e o 
contrato inteligente

Compre agora

Comprar agoraSaber maisSaber mais

https://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/
https://etherscan.io/token/0xf108f940ce3f5a3ad50bade60389e793d943d971#readContract
https://www.mercadobitcoin.com.br/conta/login/
https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Lamina-tecnica-MBFP08.pdf
 https://www.mercadobitcoin.com.br/wp-content/uploads/2022/06/Lamina-tecnica-MBFP08-2.pdf


É uma forma digital de investir em ativos reais. Tudo acontece por meio da tecnologia 
blockchain, que transforma o ativo real em digital para você negociar de forma transparente, 
acessível e a qualquer hora do dia. 

O que são tokens

Garanta agora o MBFP08

Invista de onde estiver a partir de R$ 100
1º Acesse sua conta pelo app;

2º Clique em Ativos na barra inferior e na “Lista de ativos”, selecione 
a categoria Tokens;

3º Dentro da categoria, procure por “MBFP08”;

4º No campo “Escolha o valor de compra” coloque a quantidade em 
reais ou a quantidade de tokens que você quer investir e clique em 
“Continuar”. O valor mínimo é R$ 100 ou 1 token;

5º Por último, é só verificar os dados e “Confirmar compra”.

Comprar agora

Conheça mais 
detalhes do produto

Sobre os tokens e o 
contrato inteligente

Compre agora

Comprar agoraSaber maisSaber mais

Converse com um especialista 

*Essa não é uma recomendação de investimento. 
Não constituem garantia de retorno por parte do MB Tokens 

ou Bolt e/ou por qualquer empresa de seus grupos.

Matheus Steinke
(11) 94913-0056

Karoline Torres
(11) 96425-0075

Weslen Gonsalves
(11) 96425-0051

Ainda não tem o app do MB? Baixe agora!

https://conteudo.mercadobitcoin.com.br/e3t/Ctc/W2+113/d10f6B04/VWsBrm3g30lYW5Lfclp74g3NsW8rPchQ4L93z9N5r_RQm7SPMtV5X_Kf7CgZNNW5rdh7T723_j7Vn_tGP4txsLMW2yk6Kq5HlyxrW7sxy_W7-5m7vW2p2tnj8qx64wW8tB8_x54zFKHN4Hb0ksT9mWgW1kRZ8r6t9fn-W8pq-Jx7l2J-sW4Nzf5r1gWhMsN65mZ2pSChJ0W8MM1X21QBxqdW6v9y0q6pmMsfW241g7B2_VPbMW2y5Z839m18ZFW1C3nBt3ZfLggW81LNkQ7M5nR5V8pWcl5r72J6W5yxNcd2_FLJkW2rJbCt69KxvLW24ZSmH6P3lDKN4Bx62B5KqGHW89QYbF43MFsFW1kNhr24QPZ1XV3HfDQ5pbjpvW6TsPSj5QS8sfW266rCv6VJLFkW7483Ys13btLZW3vpPgD8lW1YHW4jR9V136V7qvW2zq5xr6KrYh9W96jHM-7c8sWzN48HZVGpsK8wW1m9xXp25VKJCW48XFy35V6p2PW3wDFs47JyycKW8N4vZn7KvM1BW8HBkYQ6bGJYvN47nmsnyB2fRW3Wm2T-8YPcBrW5hLXD1179vgKVSPylc5CpnQGW6P-P8t2-flK6W6kgVFd1PbHJZVsdx3X1GZg1ZW5d4Jll4H8TJNW7ngdb91GC7dGW8-84yT1XKkXSW30Pxhs6L6bdjN7lr4gL4kwmh31nt1
https://apps.apple.com/BR/app/id1439360986?mt=8

