
              Final Terms dated 29 September 2016 

 

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH 

Issue of up to 50,000 Five-Year EUR  Altiplano Coupon Lock in Notes (corresponds to 

product no. 3 in the Base Prospectus) at EUR 1,000 each with an aggregate nominal 

amount of up to EUR 50,000,000 relating to the Eurostoxx 50 Index and S&P 500 Index 
(the "Securities") 

under its  Programme for the issuance of Certificates and Notes V 

 

Issue Price: 100 per cent. of the Nominal Amount per Security 

 

WKN/ISIN: DT4YHL / XS1100828786 

 

This document constitutes the Final Terms of the Securities described herein and comprises the 
following parts: 

 

Terms and Conditions (Product Terms) 

Further Information about the Offering of the Securities 

Issue-Specific Summary 

 
These Final Terms have been prepared for the purposes of Article 5 (4) of the Prospectus 
Directive and must be read in conjunction with the Base Prospectus, dated 2 September 
2016 (including the documents incorporated by reference) as amended by the supplement 
dated 19 September 2016 (the "Base Prospectus"). Terms not otherwise defined herein 
shall have the meaning given in the General Conditions set out in the Terms of the 
Securities. Full information on the Issuer and the Securities is only available on the basis of 
the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. A summary of the 
individual issuance is annexed to the Final Terms. 

The Base Prospectus dated 2 September 2016 and any supplements are published 
according to Art. 14 (2) (c) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC, as amended) 
as implemented by the relevant provisions of the EU member states on the Issuer's website 
(www.xmarkets.db.com) under section “Base Prospectus” and the Final Terms, together 
with their translations or the translations of the Summary in the version completed and put 
in concrete terms by the relevant Final on the Issuer's website (www.xmarkets.db.com) on 
the respective product-specific website which can be found by entering the WKN or the 
ISIN of the Security into the search field of the website and (i) in case of admission to 
trading of the Securities on the Luxembourg Stock Exchange, on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu), (ii) in case of admission to trading of the 
Securities on the Borsa Italiana, on the website of Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), (iii) 
in case of admission to trading of the Securities on the Euronext Lisbon regulated market 
or in case of a public offering of the Securities in Portugal, on the website of the 



Portuguese Securities Market Commission (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) 
(www.cmvm.pt), (iv) in case of admission to trading of the Securities on a Spanish stock 
exchange or AIAF, on the website of the Spanish Securities Market Commission (Comisión 
Nacional del Mercado de Valores) (www.cnmv.es).  

  

In addition, the Base Prospectus dated 2 September 2016 shall be available free of charge 
at the registered office of the Issuer, Deutsche Bank AG, Grosse Gallusstrasse 10-14, 60311 
Frankfurt am Main and its London Branch, at Winchester House, 1 Great Winchester Street, 
London EC2N 2DB and its Portuguese branch, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisbon, Portugal. 
  



Terms and Conditions 

The following "Product Terms" of the Securities shall, for the relevant series of Securities, 
complete and put in concrete terms the General Conditions for the purposes of such series of 
Securities. The Product Terms and General Conditions together constitute the "Terms and 
Conditions" of the relevant Securities. 

In the event of any inconsistency between these Product Terms and the General Conditions, these 
Product Terms shall prevail for the purposes of the Securities. 

General Information 
 

Security Type Note / 

Five-Year EUR Altiplano Coupon Lock in Notes 

ISIN XS1100828786 

WKN  DT4YHL 

Common Code 110082878 

Issuer  Deutsche Bank AG, London Branch 

Number of the 
Securities 

up to 50,000 Securities at EUR 1,000 each with an aggregate nominal 
amount of up to EUR 50,000,000 

Issue Price  100 per cent. of the Nominal Amount per Security  

 

Underlying 

 

Underlying  A Basket of assets comprised as follow: 

 
Type of 
Basket 
Constituent  

 

Name of 
Basket 
Constituent  

 

Index 
Sponsor 

 

Reference 
Source  

 

Bloomberg / 
Reuters / 
Security 
Code / ISIN 
of Basket 
Constituent 

Multi 
Exchange 
Index 

EURO 
STOXX 50

®
 

Index 

STOXX 
Limited 

Stoxx Limited Bloomberg 
page: SX5E 
<Index> 

Reuters RIC: 
.STOXX50E 

ISIN: 
EU00096581
45 



Multi 
Exchange 
Index 

S&P 500® 
Index 

Standard & 
Poor's 
Corporation, 
a division of 
The McGraw-
Hill 
Companies, 
Inc 

New York 
Stock 
Exchange 

Bloomberg 
page: SPX 
<Index> 

Reuters RIC: 
.SPX 

ISIN: 
US78378X10
72 

 

Name of Basket 
Constituent 

Relevant 
Basket 
Constituent 
Value 

Reference 
Currency 

Related 
Exchange 

Basket 
Currency 
Exchange 

EURO STOXX 
50

®
 Index 

The official 
closing price of a 
Basket 
Constituent on 
the Reference 
Source 

Euro ("EUR") As defined in 
§5(5)(j) of the 
General 
Conditions 

Not applicable 

S&P 500® Index The official 
closing price of a 
Basket 
Constituent on 
the Reference 
Source 

United States 
Dollars ("USD") 

As defined in 
§5(5)(j) of the 
General 
Conditions 

Not applicable 

 

Product Details  

Settlement Cash Settlement 

Settlement Currency EUR (“Euro”) 

Cash Amount 
 
(a) If a Lock In Event has occurred in respect of any Coupon Observation 
Date,  the Nominal Amount; or 
 
(b) if no Lock In Event has occurred in respect of a Coupon Observation 
Date, and: 
 

(i) if the Performance in respect of each Basket Constituent on the 
Valuation Date is greater than or equal to the Barrier,  the Nominal 
Amount; or 
 
(ii) if the Performance in respect of any Basket Constituent on the 
Valuation Date is less than the Barrier, the product of (i) the 
Nominal Amount and (ii) the difference between (A) and (B), 
where: 

 
(A) is one, and 
 
(B) is an amount equal to the difference between (I) the Strike, 
minus (II) the Performance of the Worst Performing Basket 
Constituent on the Valuation Date, provided that such amount shall 
not be less than zero 



 

Nominal Amount EUR 1,000 per Security 

Initial Reference Level In relation to a Basket Constituent, the Reference Level of this  Basket 
Constituent on the Initial Valuation Date 

Final Reference Level In relation to a Basket Constituent, the Reference Level of this  Basket 
Constituent on the Valuation Date 

Reference Level 
 

In respect of any day an amount (which shall be deemed to be a 

monetary value in the Reference Currency equal to: in respect of each 
Basket Constituent, the price or level of that Basket Constituent on that 
day as determined in the manner described in the column "Relevant 
Basket Constituent Value" in relation to such Basket Constituent under 
"Underlying" above  

 

Strike In respect of each Basket Constituent 100 per cent. of the Initial 
Reference Level of this Basket Constituent. 

 
Barrier In respect of each Basket Constituent, 65 per cent. of the Initial 

Reference Level for such Basket Constituent 

Coupon  

Coupon Payment If a Lock In Event or Coupon Payment Event occurs, Coupon Payment 
applies 

Coupon Amount 

 

 

(a) If a Lock In Event has occurred in respect of a Coupon Observation 
Date, the Coupon Amount will be payable (Coupon Payment) on each 
Security of the Nominal Amount on the first Coupon Payment Date after 
such Coupon Observation Date and on each Coupon Payment Date 
following such Coupon Payment Date, which shall be an amount equal to 
the product of the Nominal Amount and the Coupon Value; or 
 
(b) if no Lock In Event has occurred in respect of a Coupon Observation 
Date, and: 
 

(i) if the Performance of each Basket Constituent in respect of a 
Coupon Observation Date is greater than or equal to the Coupon 
Threshold (a "Coupon Payment Event"), the Coupon Amount will 
be payable (Coupon Payment) on each Security of the Nominal 
Amount on the first Coupon Payment Date immediately following 
such Coupon Observation Date; or 
(ii) if a Coupon Payment Event has not occurred in respect of a                      
Coupon Observation Date, the Coupon Amount will be zero and no 
Coupon Payment will be made 



  

Coupon Observation 
Date 

Each of 

14 November 2017 (the "First Coupon Observation Date"), 
14 November 2018 (the "Second Coupon Observation Date")  
14 November 2019 (the "Third Coupon Observation Date"),  
16 November 2020 (the "Fourth Coupon Observation Date"), and 
15 November 2021 (the "Last Coupon Observation Date") 
 
 

Coupon Value 4.50 per cent 

Lock In Event In respect of a Coupon Observation Date, the  Reference Level  of each 
Basket Constituent on such Coupon Observation Date is above or equal 
to the Lock In Threshold for such Basket Constituent 

Lock In Threshold In respect of each Basket Constituent, 105 per cent. of the Initial 
Reference Level for such Basket Constituent 

Performance In respect of a Basket Constituent and any relevant day, the quotient of 
(a) the Reference Level of such Basket Constituent on such day (as 
numerator), and (b) the Initial Reference Level of such Basket 
Constituent (as denominator) 

Worst Performing 
Basket Constituent 

The Basket Constituent with the lowest Performance in respect of the 
Valuation Date, or, if two or more Basket Constituents have the same 
lowest Performance, such Basket Constituent of the Basket Constituents 
having the same lowest Performance as the Calculation Agent shall 
select in its reasonable discretion 

Coupon Threshold In respect of each Basket Constituent 75 per cent. of the Initial Reference 
Level of such Basket Constituent 

Coupon Payment Date Means the fifth Business Day following the relevant Coupon Observation 
Date or, if such day is not a Business Day the Coupon Payment Date is 
postponed to the next day which is a Business Day.  

Coupon Cessation 
Date 

The Settlement Date 

Relevant Dates 
 

Issue Date 14 November 2016 

Value Date 14 November 2016 

Valuation Date 15 November 2021 



Initial Valuation Date 14 November 2016 

Settlement Date 22 November 2021 or, if such day is not a Business Day, the Settlement 
Date is postponed to the next day which is a Business Day 

 

Further Information 

 

Business Day A day on which the Trans-European Automated Real-time Gross 
Settlement Express Transfer (TARGET2) system is open, and on which 
commercial banks and foreign exchange markets settle payments in the 
Business Day Location(s) specified in the Product Terms and on which 
each relevant Clearing Agent settles payments. Saturday and Sunday 
are not considered Business Days. 

Business Day 
Locations 

London  

Payment Day 
Locations 

London  

Clearing Agent Euroclear Bank S.A./N.V., 1 boulevard Albert II, 1210 Bruxelles, Belgium 

Clearstream Banking Luxembourg S.A., 42 avenue John F. Kennedy, L-
1855 Luxembourg  

Form of Securities Global Security  

Governing Law English law 

 

  



Further Information about the Offering of the Securities 

LISTING AND TRADING  

Listing and Trading Application will be made to list the Securities 
on the Official List of the Luxembourg Stock 
Exchange and to list them on the Regulated 
market of the Luxembourg Stock Exchange, 
which is a regulated market for the purposes 
of Directive 2004/39/EC. 

 

Minimum Trade Size EUR 1,000 (one Security) 

Estimate of total expenses related to admission 
to trading 

EUR 2,335 

 
OFFERING OF SECURITIES  

Investor minimum subscription amount 1 Security 
 
Investor maximum subscription amount 

 
Not Applicable 

 
The Subscription Period Applications to subscribe for the Securities 

may be made over the distribution agent from 
29 September 2016 (inclusively) until 7 
November 2016 (inclusively). 

The Issuer reserves the right for any reason to 
reduce the number of Securities offered. 

 
Cancellation of the Issuance of the Securities The Issuer reserves the right for any reason to 

cancel the issuance of the Securities. 
 
Early Closing of the Subscription Period of the 
Securities 

The Issuer reserves the right for any reason to 
close the Subscription Period early. 

 
Conditions to which the offer is subject: Offers of the Securities are conditional on their 

issue 
 

 
 
Description of the application process: Applications to purchase Securities will be 

made through the office of Deutsche Bank AG 
– Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 
1250-069 Lisboa, Portugal   

 
Description of possibility to reduce 
subscriptions and manner for refunding excess 
amount paid by applicants: 

Not applicable 



 
Details of the method and time limits for paying 
up and delivering the Securities: 

Investors will be notified by the Issuer or the 
relevant financial intermediary of their 
allocations of Securities and the settlement 
arrangements in respect thereof. 

The Securities will be issued on the Issue 
Date and the Securities will be delivered on 
the Value Date against payment to the Issuer 
of the net subscription price. 

 
Manner in and date on which results of the 
offer are to be made public: 

The results of the offer are available free of 
charge from the third business day after the 
Issue Date in the branches of the relevant 
Paying Agent.The results of the offer will be 
filed with the Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliarios in Portugal (the "CMVM") 
and will be published on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) 
and the CMVM (www.cmvm.pt) 

 
Procedure for exercise of any right of pre-
emption, negotiability of subscription rights and 
treatment of subscription rights not exercised: 

Not applicable 

 
Categories of potential investors to which the 
Securities are offered and whether tranche(s) 
have been reserved for certain countries: 

Qualified investors within the meaning of the 
Prospectus Directive and non-qualified 
investors  

The Offer may be made in Portugal to any 
person which complies with all other 
requirements for investment as set out in the 
Base Prospectus or otherwise determined by 
the Issuer and/or the relevant financial 
intermediaries. In other EEA countries, offers 
will only be made pursuant to an exemption 
under the Prospectus Directive as 
implemented in such jurisdictions. 

 
Process for notification to applicants of the 
amount allotted and the indication whether 
dealing may begin before notification is made: 

Each investor will be notified by the relevant 
Distributor of its allocation of Securities after 
the end of the Subscription Period and before 
the Issue Date. 

 
Amount of any expenses and taxes specifically 
charged to the subscriber or purchaser: 

Save for the Issue Price, which includes the 
commissions payable to the Distributors, 
details of which are set out in the section 
below entitled "Fees", the Issuer is not aware 
of any expenses and taxes specifically 
charged to the subscriber or purchaser 

 
Name(s) and address(es), to the extent known Deutsche Bank AG – Sucursal em Portugal, 



to the Issuer, of the placers in the various 
countries where the offer takes place. 

Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal 
(the "Distributor" and together with any other 
entities appointed as a distributor in respect of 
the Securities during the Subscription Period, 
the "Distributors") 

 
Consent to use of Prospectus: The Issuer consents to the use of the 

Prospectus by the following financial 
intermediaries (individual consent): Deutsche 
Bank AG – Sucursal em Portugal, Rua 
Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal 

Individual consent to the later resale and final 
placement of the Securities by the financial 
intermediaries is given in relation to Portugal. 

The subsequent resale or final placement of 
Securities by financial intermediaries can be 
made during the period from 29 September 
2016 (inclusively) until 7 November 2016  
(inclusively) and as long as this Prospectus is 
valid in accordance with Article 9 of the 
Prospectus Directive during the Subscription 
Period. 

FEES  

Fees paid by the Issuer to the distributor  

Trailer Fee Not applicable 

Placement Fee Up to 5.00 per cent. of the Issue Price 

 

SECURITY RATINGS 

 

Rating The Securities have not been rated. 

 

INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS 

INVOLVED IN THE ISSUE 

 

Interests of Natural and Legal Persons involved 
in the Issue 

Save for the Distributors regarding the fees as 
set out under "Fees" above, so far as the 
Issuer is aware, no person involved in the 
issue of the Securities has an interest material 
to the offer. 

  



  
INFORMATION RELATING TO THE UNDERLYING 

Information on the Underlying, on the past and future performance of the Underlying and its 
volatility can be obtained on the Bloomberg or Reuters page as provided for the, or each index, as 
the case may be composing the Underlying, composing the Underlying under ‘Underlying’ in the 
Product Terms above. 

The sponsor of the, or each, index composing the Underlying also maintains an Internet Site at the 
following address where further information may be available in respect of the Underlying 
(including a description of the essential characteristics of the index, comprising, as applicable, the 
type of index, the method and formulas of calculation, a description of the individual selection 
process of the index components and the adjustment rules).  

 

Name of Index Sponsor Website 

Eurostoxx50 Index https://www.stoxx.com/index 

S&P 500® Index www.standardandpoors.com 

 

Index Disclaimer: 

EURO STOXX 50® Index 

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Issuer, other than the licensing of the 

EURO STOXX 50® Index and the related trademarks for use in connection with the Securities. 

STOXX and its Licensors do not: 

 Sponsor, endorse, sell or promote the Securities. 

 Recommend that any person invest in the Securities or any other securities. 

 Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of 

Securities. 

 Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Securities. 

 Consider the needs of the Securities or the owners of the Securities in determining, composing or 

calculating the EURO STOXX 50® Index or have any obligation to do so. 

STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the Securities. Specifically, 

STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all 

warranty about: 

 The results to be obtained by the Securities, the owner of the Securities or any other 

person in connection with the use of the EURO STOXX 50® Index and the data 

included in the EURO STOXX 50® Index; 

 The accuracy or completeness of the EURO STOXX 50® Index and its data; 

 The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the EURO 

STOXX 50® Index and its data; 

 STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or    

interruptions in the EURO STOXX 50® Index or its data; 



 Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or 

indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its 

Licensors knows that they might occur. 

The licensing agreement between the Issuer and STOXX is solely for their benefit and not for the 

benefit of the owners of the Securities or any other third parties. 

 

Index Disclaimer: 

The S&P 500® Index (the "Index") 

"STANDARD & POOR'S", "S&P", "S&P 500" AND "500" ARE TRADEMARKS OF THE MCGRAW-HILL 

COMPANIES, INC. AND HAVE BEEN LICENSED FOR USE BY DEUTSCHE BANK AG. 

The Securities are not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P. "S&P" means Standard & Poor's, a 

division of The McGraw-Hill Companies, Inc. and is referred to as the "Index Sponsor". The Index Sponsor 

has not passed on the legality or suitability of, or the accuracy of adequacy of descriptions and disclosures 

relating to the Securities. The Index Sponsor makes no representation or warranty, express or implied, to 

the owners of the Securities or any member of the public regarding the advisability of investing in Securities 

generally or in the Securities particularly, or the ability of the Index to track general stock market 

performance. The Index Sponsor has no relationship to the Issuer and any of its affiliates ("Deutsche 

Bank") other than the licensing of its Index and the related trademarks for use in connection with the 

Securities, which Index is determined, composed and calculated by the Index Sponsor without regard to 

Deutsche Bank or the Securities. The Index Sponsor has no obligation to take the needs of Deutsche Bank 

or the holders of the Securities into consideration in determining, composing or calculating the Index. The 

Index Sponsor is not responsible for and has not participated in the determination of the timing of, prices at, 

or quantities of the Securities to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the 

Securities are to be converted into cash. The Index Sponsor has no liability in connection with the 

administration, marketing or trading of the Securities. 

THE INDEX SPONSOR DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF 

THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN AND THE INDEX SPONSOR SHALL HAVE NO 

LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS THEREIN. THE INDEX SPONSOR 

MAKES NO WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY DEUTSCHE 

BANK, HOLDERS OF THE SECURITIES, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH 

THE USE OF THE INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. THE INDEX SPONSOR MAKES NO 

EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE WITH RESPECT TO THE 

INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO 

EVENT SHALL THE INDEX SPONSOR HAVE ANY LIABILITY FOR ANY LOST PROFITS OR SPECIAL, 

INCIDENTAL, PUNITIVE, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF NOTIFIED OF THE 

POSSIBILITY THEREOF. 

THE LICENSING AGREEMENT BETWEEN DEUTSCHE BANK AND THE INDEX SPONSOR IS SOLELY 

FOR THEIR BENEFIT AND NOT FOR THE BENEFIT OF THE HOLDERS OF THE SECURITIES OR ANY 

THIRD PARTIES. 

Further Information Published by the Issuer 

The Issuer does not intend to provide any further information on the Underlying. 

 



 

COUNTRY SPECIFIC INFORMATION: 

Portugal 

 

Offers may be made in Portugal to any person which 

complies with all other requirements for investment 

as set out in the Base Prospectus or otherwise 

determined by the Issuer and/or the relevant 

financial intermediaries. In other EEA countries, 

offers will only be made pursuant to an exemption 

under the Prospectus Directive as implemented in 

such jurisdictions. 

 

 



 Annex to the Final Terms 
Issue-Specific Summary  

 
Summaries are made up of disclosure requirements, known as "Elements". These elements are numbered in Sections A – E (A.1 – 
E.7). 
 
This Summary contains all the Elements required to be included in a summary for this type of securities and Issuer. Because some 
Elements are not required to be addressed, there may be gaps in the numbering sequence of the Elements. 
 
Even though an Element may be required to be inserted in the summary because of the type of securities and Issuer, it is possible that 
no relevant information can be given regarding the Element. In this case a short description of the Element is included in the summary 
with the mention of ‘not applicable'. 

 

Element Section A – Introduction and warnings 

A.1 Warning Warning that  

 the Summary should be read as an introduction to the Prospectus,  

 any decision to invest in the Securities should be based on consideration of the 
Prospectus as a whole by the investor, 

 where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before 
a court, the plaintiff investor might, under the national legislation of the Member States, 
have to bear the costs of translating the Prospectus, before the legal proceedings are 
initiated; and  

 in its function as the Issuer responsible for the Summary and the translation thereof as 
well as the dissemination of the Summary and the translation thereof, Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft may be held liable but only if the Summary is misleading, inaccurate 
or inconsistent when read together with the other parts of the Prospectus or it does not 
provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in 
order to aid investors when considering whether to invest in such Securities. 

A.2 Consent to use of 
base prospectus 

 The Issuer consents to the use of the Prospectus for a later resale or final placement 
of the Securities by the following financial intermediaries (individual consent): 
Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, 
Portugal. 

 The subsequent resale or final placement of Securities by financial intermediaries can 
be made during the period from 29 September 2016 (inclusively) until 7 November 
2016 (inclusively) and as long as this Prospectus is valid in accordance with Article 9 
of the Prospectus Directive during the Subscription Period. 

 This consent is not subject to any conditions. 

 In case of an offer being made by a financial intermediary, this financial 
intermediary will provide information to investors on the terms and conditions of 
the offer at the time the offer is made.  

 

Element Section B – Issuer  

B.1 Legal and commercial 
name of the issuer 

The legal and commercial name of the Issuer is Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("Deutsche 
Bank" or "Bank"). 

B.2 Domicile, legal form, 
legislation and country 
of incorporation of the 
issuer 

Deutsche Bank is a stock corporation (Aktiengesellschaft) under German law. The Bank has its 
registered office in Frankfurt am Main, Germany. It maintains its head office at 
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany (telephone +49-69-910-00). 

Deutsche Bank AG, acting through its London branch ("Deutsche Bank AG, London Branch") is 
domiciled at Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, United 
Kingdom. 

B.4b Trends With the exception of the effects of the macroeconomic conditions and market environment, 
litigation risks associated with the financial markets crisis as well as the effects of legislation and 
regulations applicable to financial institutions in Germany and the European Union, there are no 
known trends, uncertainties, demands, commitments or events that are reasonably likely to have 
a material effect on the Issuer’s prospects in its current financial year. 



B.5 Description of the 
Group and the issuer's 
position within the 
Group 

Deutsche Bank is the parent company and the most material entity of Deutsche Bank Group, a 
group consisting of banks, capital market companies, fund management companies, property 
finance companies, instalment financing companies, research and consultancy companies and 
other domestic and foreign companies (the “Deutsche Bank Group” ). 

B.9 Profit forecast or 
estimate  

Not applicable. No profit forecast or estimate is made. 

B.10 Qualifications in the 
audit report on the 
historical financial 
information 

Not applicable; there are no qualifications in the audit report on the historical financial 
information. 



B.12 Selected historical key 
financial information  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The following table shows an overview from the balance sheet of Deutsche Bank AG which has 
been extracted from the respective audited consolidated financial statements prepared in 
accordance with IFRS as of 31 December 2014 and 31 December 2015 as well as from the 
unaudited consolidated interim financial statements as of 30 June 2015 and 30 June 2016. 
 

 
31 December 

2014 

(IFRS, audited) 

30 June 2015 

(IFRS, 

unaudited) 

31 December 

2015 

(IFRS, audited) 

30 June 2016 

(IFRS, 

unaudited) 

Share 

capital (in 

EUR) 

3,530,939,215.36 3,530,939,215.36 3,530,939,215.36 3,530,939,215.36* 

Number 

of 

ordinary 

shares 

1,379,273,131 1,379,273,131 1,379,273,131 1,379,273,131* 

Total 

assets (in 

million 

Euro) 

1,708,703 1,694,176 1,629,130 1,803,290 

Total 

liabilities 

(in million 

Euro) 

1,635,481 1,618,440 1,561,506 1,736,481 

Total 

equity (in 

million 

Euro) 

73,223 75,736 67,624 66,809 

Common 

Equity 

Tier 1 

capital 

ratio
1 

15.2%
 

14.2% 13.2%
 

12.2%
2
 

Tier 1 

capital 

ratio
1 

16.1%
 

14.9% 14.7%
 

14.0%
3
 

*  Source: Issuer’s website under https://www.db.com/ir/en/share-information.htm; 
date: 2 September 2016. 

1
  Capital ratios are based upon transitional rules of the CRR/CRD 4 capital framework; 

2
  The Common Equity Tier 1 capital ratio as of 30 June 2016 on the basis of CRR/CRD 4 

fully loaded was 10.8% (in line with the Management Board’s decision not to propose any 
dividend on common stock for the fiscal year 2016). 

3
     The Tier 1 capital ratio as of 30 June 2016 on the basis of CRR/CRD 4 fully loaded was  

      12.0%. 

 A statement that there 
has been no material 
adverse change in the 

 
There has been no material adverse change in the prospects of Deutsche Bank since 31 
December 2015. 



prospects of the issuer 
since the date of its last 
published audited 
financial statements or 
a description of any 
material adverse 
change 

 A description of 
significant changes in 
the financial or trading 
position of the Issuer 
subsequent to the 
period covered by the 
historical financial 
information 

 

Not applicable. There has been no significant change in the financial position or trading position 
of Deutsche Bank since 30 June 2016. 

B.13 Recent events Not applicable. There are no recent events (since 30 June 2016) particular to the Issuer which 
are to a material extent relevant to the evaluation of the Issuer‘s solvency. 

B.14 Dependence upon other 
entities within the group  

Not applicable; the Issuer is not dependent upon other entities of Deutsche Bank Group. 

B.15 Issuer's principal 
activities 

The objects of Deutsche Bank, as laid down in its Articles of Association, include the transaction 
of all kinds of banking business, the provision of financial and other services and the promotion 
of international economic relations. The Bank may realise these objectives itself or through 
subsidiaries and affiliated companies. To the extent permitted by law, the Bank is entitled to 
transact all business and to take all steps which appear likely to promote the objectives of the 
Bank, in particular: to acquire and dispose of real estate, to establish branches at home and 
abroad, to acquire, administer and dispose of participations in other enterprises, and to conclude 
enterprise agreements. 

Deutsche Bank Group’s business activities are organized into the following five corporate 
divisions: 

Corporate & Investment Banking (CIB); 

Global Markets (GM); 

Deutsche Asset Management (DeAM); 

Private, Wealth & Commercial Clients (PWCC); and 

Non-Core Operations Unit (NCOU). 

The five corporate divisions are supported by infrastructure functions. In addition, Deutsche 
Bank has a regional management function that covers regional responsibilities worldwide. 

The Bank has operations or dealings with existing or potential customers in most countries in 
the world. These operations and dealings include: 

 subsidiaries and branches in many countries; 

 representative offices in other countries; and 

 one or more representatives assigned to serve customers in a large number of 
additional countries. 

B.16 Controlling persons Not applicable. Based on notifications of major shareholdings pursuant to sections 21 et seq. of 
the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG), there are only three 
shareholders holding more than 3 but less than 10 per cent. of the Issuer’s shares. To the 
Issuer’s knowledge there is no other shareholder holding more than 3 per cent. of the shares. 
The Issuer is thus not directly or indirectly owned or controlled. 

B.17 
Credit ratings assigned 
to the issuer or its debt 
securities  

 

Deutsche Bank is rated by Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”), Standard & Poor’s 
Credit Market Services Europe Limited (“S&P”), Fitch Ratings Limited (“Fitch”) and DBRS, Inc. 
(“DBRS”, together with Fitch, S&P and Moody’s, the “Rating Agencies”).  
 
S&P and Fitch are established in the European Union and have been registered in accordance 
with Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 
September 2009, as amended, on credit rating agencies (“CRA Regulation”). With respect to 
Moody’s, the credit ratings are endorsed by Moody’s office in the UK (Moody’s Investors Service 
Ltd.) in accordance with Article 4(3) of the CRA Regulation. With respect to DBRS, the credit 
ratings are endorsed by DBRS Ratings Ltd. in the UK in accordance with Article 4(3) of the CRA 
Regulation.  

At the date of this Base Prospectus, the following long-term and short-term senior debt ratings 
were assigned to Deutsche Bank:  



Rating Agency Long-term Short-term 

Moody’s Baa2 

Outlook 

stable 

P-2 

Outlook 

stable 

S&P BBB+ 

Outlook 

negative 

A-2 

Outlook 

stable 

Fitch A-  

Outlook 

stable 

F1 

Outlook 

stable 

DBRS A (low) 

Outlook 

stable 

R-1 (low) 

Outlook 

stable 
 

 

Element Section C – Securities 

C.1 Type and the class of the securities, 
including any security identification 
number 

Class of Securities  

The Securities will be represented by a global security (the "Global 
Security"). 

No definitive Securities will be issued. 

The Securities will be issued in bearer form. 

Type of Securities 

The Securities are Notes. 

Security identification number(s) of Securities 

ISIN: XS1100828786 

WKN DT4YHL 

Common Code:  110082878 

C.2 Currency  Euro (“EUR”)  

C.5 Restrictions on the free transferability of 
the securities 

Each Security is transferable in accordance with applicable law and any rules 
and procedures for the time being of any Clearing Agent through whose 
books such Security is transferred. 

C.8 Rights attached to the securities, 
including ranking and limitations to 
those rights 

Governing law of the Securities 

The Securities will be governed by, and construed in accordance with, 
English law. The constituting of the Securities may be governed by the laws 
of the jurisdiction of the Clearing Agent. 

Rights attached to the Securities 

The Securities provide holders of the Securities, on redemption, with a claim 
for payment of a cash amount and/or delivery of a physical delivery amount. 
The Securities may also provide holders with an entitlement for the payment 
of a coupon. 

Limitations to the rights 

Under the conditions set out in the Terms and Conditions, the Issuer is 
entitled to terminate and cancel the Securities and to amend the Terms and 



Conditions. 

Status of the Securities 

 
The Securities will constitute direct, unsecured and unsubordinated 
obligations of the Issuer ranking pari passu among themselves and pari 
passu with all other unsecured and unsubordinated obligations of the Issuer 
except for any obligations preferred by law.  

 

C.11 Application for admission to trading, with 
a view to their distribution in a regulated 
market or other equivalent markets with 
indication of the markets in questions 

 

Application will be made to list the Securities on the Official List of the 
Luxembourg Stock Exchange and to quote them on the Regulated Market of 
the Luxembourg Stock Exchange, which is a regulated market for the 
purposes of Directive 2004/39/EC. 

C.15 
A description of how the value of the 
investment is affected by the value of 
the underlying instrument(s), unless the 
securities have a denomination of at 
least EUR 100,000  

 

The Altiplano Coupon Lock In Note is linked to the performance of the Basket 
Constituents. The way this Note works results from the following key features: 

1. Coupon payments  

Coupon Payment is conditional on respect of the following Coupon 
Observation Dates and if: 

a. a Lock In Event has occurred in respect of a Coupon Observation 
Date, the Coupon Amount of 4.50% of the Nominal Amount will be 
payable (Coupon Payment) on each Security of the Nominal Amount 
on the first Coupon Payment Date immediately following such Coupon 
Observation Date and on each Coupon Payment Date following such 
Coupon Payment Date; or 

b. no Lock In Event has occurred in respect of a Coupon Observation 
Date, and if: 

(i) the Performance of each Basket Constituent in respect of a 
Coupon Observation Date is greater than or equal to the Coupon 
Threshold, the Coupon Amount of 4.50% of the Nominal Amount will 
be payable (Coupon Payment) on each Security of the Nominal 
Amount on the first Coupon Payment Date immediately following 
such Coupon Observation Date, or 

(ii) the Performance of any Basket Constituent in respect of a 
Coupon Observation Date is less than the Coupon Threshold, the 
Coupon Amount will be zero and no Coupon Payment will be made. 

2. Redemption at maturity 

Investors will receive a Cash Amount on the Settlement Date which is 
determined depending on the Performance of the Basket Constituents as 
follows: 

a. if a Lock In Event has occurred in respect of any Coupon Observation 
Date, the Nominal Amount;  

b. if no Lock In Event has occurred in respect of any Coupon 
Observation Date, and: 

(i) if the Performance of each Basket Constituent on the Valuation 
Date is greater than or equal to the Barrier,  the Nominal Amount; or 

(ii) if the Performance of any Basket Constituent  on the Valuation 
Date is less than the Barrier  the product of (A) the Nominal Amount 
and (B) the difference between (I) one, and (II) an amount equal to 
the difference between (x) the Strike, minus (y) the Performance of 
the worst performing Basket Constituent on the Valuation Date, 
provided that such amount shall not be less than zero 

The Performance in respect of  a Basket Constituent and any relevant day is 
the quotient of (a) the Relevant Reference Level of such Basket Constituent 
on such day (as numerator), and (b) its Initial Reference Level (as 
denominator). 
 



Coupon 
Observation Date      

 

 
Each of 

14 November 2017 (the "First Coupon 
Observation Date"), 
14 November 2018 (the "Second Coupon 
Observation Date")  
14 November 2019 (the "Third Coupon 
Observation Date"),  
16 November 2020 (the "Fourth Coupon 
Observation Date"), and 
15 November 2021 (the "Last Coupon 
Observation Date") 
 

Coupon Threshold In respect of each Basket Constituent 75 per 
cent. of the Initial Reference Level of such 
Basket Constituent  

Coupon Amount 4.50 per cent 

Coupon Payment 
Date 

Means the fifth Business Day following the 
relevant Coupon Observation Date or, if such 
day is not a Business Day the Coupon Payment 
Date is postponed to the next day which is a 
Business Day.  

Lock in Event 
In respect of a Coupon Observation Date, the  
Reference Level  of each Basket Constituent on 
such Coupon Observation Date is above or 
equal to the Lock In Threshold for such Basket 
Constituent 

Lock in Threshold 
In respect of each Basket Constituent, 105 per 
cent. of the Initial Reference Level for such 
Basket Constituent 

Nominal Amount EUR 1,000 per Security 

Barrier 65 per cent of the Initial Reference Level 

 

Strike 
In respect of each Basket Constituent 100 per 
cent. of the Initial Reference Level of such 
Basket Constituent. 

 

Initial Reference 
Level 

The Reference Level on the Initial Valuation 
Date 

Valuation Date 15 November 2021 

Worst Performing 
Basket Constituent 

The Basket Constituent with the lowest 
Performance in respect of the Valuation  Date, 
or, if two or more Basket Constituents have the 
same lowest Performance, such Basket 
Constituent of the Basket Constituents having 
the same lowest Performance as the Calculation 
Agent shall select in its reasonable discretion 

Performance In respect of a Basket Constituent and any 
relevant day, the quotient of (a) the  Reference 
Level  of such Basket Constituent on such day 
(as numerator), and (b) the Initial Reference 
Level of such Basket Constituent (as 
denominator) 

 

C.16 
The expiration or maturity date of the 
derivative securities – the exercise date 
or final reference date  

Settlement Date: 22 November 2021 or, if such day is not a Business Day, 
the Settlement Date is postponed to the next day which is a Business Day 

Valuation Date: 15 November 2021 (subject to Adjustment) 

C.17 
Settlement procedure of the derivative 
securities  Any cash amounts payable by the Issuer shall be transferred to the relevant 

Clearing Agent for distribution to the Securityholders. 



The Issuer will be discharged of its payment obligations by payment to, or to 
the order of, the relevant Clearing in respect of the amount so paid. 

C.18 
A description of how the return on 
derivative securities takes place  Payment of the Cash Amount to the respective Securityholders on the 

Settlement Date. 

C.19 The exercise price or the final reference 
price of the underlying Final Reference Level: In relation to a Basket Constituent, the Reference 

Level of such Basket Constituent on the Valuation Date 

C.20 
Type of the underlying and where the 
information on the underlying can be 
found  

Type: Multi Exchange Index 

Name: EURO STOXX® 50 Index 

Sponsor or issuer: STOXX Limited  

Bloomberg page: SX5E <Index> 

Reuters RIC: .STOXX50E  

ISIN: EU0009658145 

Information on the historical and ongoing performance of the Underlying and 
its volatility can be obtained on the public website on  
https://www.stoxx.com/index and on the Bloomberg or Reuters page as 
provided for each security or item composing the Underlying 

Type: Multi Exchange Index 

Name: S&P 500® Index 

Sponsor or issuer: Standard & Poor's Corporation, a division of The McGraw-
Hill Companies, Inc 

Bloomberg page: SPX <Index> 

Reuters RIC: .SPX 

ISIN: US78378X1072 

Information on the historical and ongoing performance of the Underlying and 
its volatility can be obtained on the public website on  
www.standardandpoors.com and on the Bloomberg or Reuters page as 
provided for each security or item composing the Underlying 

 

Element Section D – Risks 

D.2 Key information on the key risks that are 
specific and individual to the issuer  Investors will be exposed to the risk of the Issuer becoming insolvent as result 

of being overindebted or unable to pay debts, i.e. to the risk of a temporary or 
permanent inability to meet interest and/or principal payments on time. The 
Issuer's credit ratings reflect the assessment of these risks.  

Factors that may have a negative impact on Deutsche Bank’s profitability are 
described in the following: 

 Recent tepid economic growth, and uncertainties about prospects for 
growth going forward, have affected and continue to negatively 
affect Deutsche Bank’s results of operations and financial condition 
in some of its businesses, while a continuing low interest 
environment and competition in the financial services industry have 
compressed margins in many of its businesses. If these conditions 
persist or worsen, Deutsche Bank’s business, results of operations 
or strategic plans could be adversely affected.  

 The increasing attractiveness of anti-European Union political 

http://www.standardandpoors.com/


movements to voters in a number of countries in the European 
Union could lead to a partial unwinding of European integration. In 
particular, on 23 June 2016, the UK voted in a national referendum 
to withdraw from the European Union. The referendum is not legally 
binding and the point in time when the UK ceases to be a member 
state of the European Union depends on the outcome of the 
negotiations about the withdrawal which will commence when the 
UK formally serves notice to the European Council. Given these and 
other uncertainties in connection with the UK’s withdrawal, it is 
difficult to determine the exact impact on Deutsche Bank. However, 
the developments in the UK or an escalation of political risks in other 
member states of the European Union could undermine the 
confidence in the European Union and its internal market as well as 
the eurozone and could, separately or in combination with each 
other, potentially lead to declines in business levels, write-downs of 
assets and losses across Deutsche Bank’s businesses. Deutsche 
Bank’s ability to protect itself against these risks is limited. 

 Deutsche Bank may be required to take impairments on its 
exposures to the sovereign debt of European or other countries if the 
European sovereign debt crisis reignites. The credit default swaps 
into which Deutsche Bank has entered to manage sovereign credit 
risk may not be available to offset these losses.  

 Deutsche Bank has a continuous demand for liquidity to fund its 
business activities. It may suffer during periods of market-wide or 
firm-specific liquidity constraints, and liquidity may not be available to 
it even if its underlying business remains strong. 

 Regulatory reforms enacted and proposed in response to 
weaknesses in the financial sector, together with increased 
regulatory scrutiny more generally, have created significant 
uncertainty for Deutsche Bank and may adversely affect its business 
and ability to execute its strategic plans. 

 Legislation regarding the recovery and resolution of banks and 
investment firms could, if competent authorities impose resolution 
measures upon Deutsche Bank, significantly affect Deutsche Bank’s 
business operations, and lead to losses for its shareholders and 
creditors. 

 Regulatory and legislative changes require Deutsche Bank to 
maintain increased capital and may significantly affect its business 
model, financial condition and results of operations as well as the 
competitive environment generally. Any perceptions in the market 
that Deutsche Bank may be unable to meet its capital requirements 
with an adequate buffer, or that Deutsche Bank should maintain 
capital in excess of these requirements, could intensify the effect of 
these factors on its business and results. 

 Legislation in the United States and in Germany as well as proposals 
in the European Union regarding the prohibition of proprietary 
trading or its separation from the deposit-taking business may 
materially affect Deutsche Bank’s business model. 

 Other regulatory reforms adopted or proposed in the wake of the 
financial crisis – for example, extensive new regulations governing 
Deutsche Bank’s derivatives activities, bank levies, deposit 
protection or a possible financial transaction tax – may materially 
increase its operating costs and negatively impact its business 
model. 

 Adverse market conditions, historically low prices, volatility and 
cautious investor sentiment have affected and may in the future 
materially and adversely affect Deutsche Bank’s revenues and 
profits, particularly in its investment banking, brokerage and other 
commission- and fee-based businesses. As a result, Deutsche Bank 
has in the past incurred and may in the future incur significant losses 



from its trading and investment activities. 

 Deutsche Bank announced the next phase of its strategy, Strategy 
2020, in April 2015 and gave further details on it in October 2015. If 
Deutsche Bank is unable to implement its strategic plans 
successfully, it may be unable to achieve its financial objectives, or it 
may incur losses or low profitability or erosions of its capital base, 
and its financial condition, results of operations and share price may 
be materially and adversely affected. 

 As part of Strategy 2020, Deutsche Bank announced its intention to 
dispose of Deutsche Postbank AG (together with its subsidiaries, 
“Postbank”). Deutsche Bank may have difficulties disposing of 
Postbank at a favourable price or on favourable terms, or at all, and 
may experience material losses from its holding or disposition of 
Postbank. Deutsche Bank may remain subject to the risks of or other 
obligations associated with Postbank following a disposal.  

 Deutsche Bank may have difficulties selling non-core assets at 
favourable prices or at all and may experience material losses from 
these assets and other investments irrespective of market 
developments. 

 Deutsche Bank operates in a highly and increasingly regulated and 
litigious environment, potentially exposing it to liability and other 
costs, the amounts of which may be substantial and difficult to 
estimate, as well as to legal and regulatory sanctions and 
reputational harm. 

 Deutsche Bank is currently subject to a number of investigations by 
regulatory and law enforcement agencies globally as well as 
associated civil actions relating to potential misconduct. The 
eventual outcomes of these matters are unpredictable, and may 
materially and adversely affect Deutsche Bank’s results of 
operations, financial condition and reputation. 

 Deutsche Bank’s non-traditional credit businesses materially add to 
its traditional banking credit risks. 

 Deutsche Bank has incurred losses, and may incur further losses, as 
a result of changes in the fair value of its financial instruments. 

 Deutsche Bank’s risk management policies, procedures and 
methods leave it exposed to unidentified or unanticipated risks, 
which could lead to material losses. 

 Operational risks may disrupt Deutsche Bank’s businesses.  

 Deutsche Bank’s operational systems are subject to an increasing 
risk of cyber attacks and other internet crime, which could result in 
material losses of client or customer information, damage Deutsche 
Bank’s reputation and lead to regulatory penalties and financial 
losses. 

 The size of Deutsche Bank’s clearing operations exposes it to a 
heightened risk of material losses should these operations fail to 
function properly. 

 Deutsche Bank may have difficulty in identifying and executing 
acquisitions, and both making acquisitions and avoiding them could 
materially harm Deutsche Bank’s results of operations and its share 
price. 

 Intense competition, in Deutsche Bank’s home market of Germany 
as well as in international markets, could materially adversely impact 
Deutsche Bank’s revenues and profitability. 



 Transactions with counterparties in countries designated by the U.S.                   
State Department as state sponsors of terrorism or persons targeted 
by U.S. economic sanctions may lead potential customers and 
investors to avoid doing business with Deutsche Bank or investing in 
its securities, harm its reputation or result in regulatory action which 
could materially and adversely affect its business. 

               

D.6 
Key information on the risks that are 
specific and individual to the securities 
and risk warning to the effect that 
investors may lose the value of their 
entire investment or part of it  

Securities are linked to the Underlying 

Amounts payable periodically or on exercise or redemption of the Securities, 
as the case may be, are linked to the Underlying which may comprise one or 
more Reference Item(s). The purchase of, or investment in, Securities linked to 
the Underlying involves substantial risks. 

The Securities are not conventional securities and carry various unique 
investment risks which prospective investors should understand clearly before 
investing in the Securities. Each prospective investor in the Securities should 
be familiar with securities having characteristics similar to the Securities and 
should fully review all documentation for and understand the Terms and 
Conditions of the Securities and the nature and extent of its exposure to risk of 
loss. 

Potential investors should ensure that they understand the relevant formula in 
accordance with which the amounts payable are calculated, and if necessary 
seek advice from their own adviser(s). 

Risks associated with the Underlying 

Because of the Underlying's influence on the entitlement from the Security, as 
with a direct investment in the Underlying, investors are exposed to risks both 
during the term and also at maturity, which are also generally associated with 
an investment in the respective index in general. 

Currency risks 

Investors face an exchange rate risk if the Settlement Currency is not the 
currency of the investor’s home jurisdiction. 

Early Termination 

The Terms and Conditions of the Securities include a provision pursuant to 
which, where certain conditions are satisfied, the Issuer is entitled to redeem 
the Securities early. As a result, the Securities may have a lower market value 
than similar securities which do not contain any such Issuer's right for 
redemption. During any period where the Securities may be redeemed in this 
way, the market value of the Securities generally will not rise substantially 
above the price at which they may be redeemed or cancelled. The same 
applies where the Terms and Conditions of the Securities include a provision 
for an automatic redemption or cancellation of the Securities (e.g. "knock-out" 
or "auto call" provision). 

Regulatory bail-in and other resolution measures 

If the competent authority determines that the Issuer is failing or likely to fail 
and certain other conditions are met, the competent resolution authority has 
the power to write down, including to write down to zero, claims for payment of 
the principal and any other claims under the Securities respectively, interest or 
any other amount in respect of the Securities, to convert the Securities into 
ordinary shares or other instruments qualifying as common equity tier 1 capital 
(the write-down and conversion powers commonly being referred to as the 
bail-in tool), or to apply other resolution measures including (but not limited to) 
a transfer of the Securities to another entity, a variation of the terms and 
conditions of the Securities or a cancellation of the Securities. 

Risks at maturity 

 
If the performance of any Basket Constituent on the valuation date falls below 
the determined Barrier, the Altiplano Coupon Lock In Note invoves a risk of 
loss depending on the performance of the worst performing Basket Constituent 
in respect of the Valuation Date; in the worst-case scenario, this may result in 
the loss of some or all of the capital invested. At worst, an investor will receive 
0% of the Nominal Amount. If no Lock In Event occurs, and the performance of 



any Basket Constituent on each coupon observation date is below the Coupon 
Threshold, no fixed Coupons will be payable. 

Possible total loss 

Where no minimum cash amount is specified investors may experience a total 
loss of their investment in the Security. 

   
 

Element Section E – Offer 

 

E.2b Reasons for the offer, use of proceeds, 
estimated net proceeds  

Not applicable, making profit and/or hedging certain risks are the reasons for 
the offer. 

E.3 Terms and conditions of the offer  Conditions to which the offer is 
subject: 

The offer of the Securities is 
conditional on their issue 

Number of the Securities: up to 50,000 Securities at EUR 
1,000 each with an aggregate 
nominal amount of up to EUR 
50,000,000 

The Subscription Period: Applications to subscribe for the 
Securities may be made over the 
distribution agent from 29 
September 2016 (inclusively) until 
7 November 2016 (inclusively). 

The Issuer reserves the right for 
any reason to reduce the number 
of Securities offered. 

Cancellation of the Issuance of the 
Securities: 

The Issuer reserves the right for 
any reason to cancel the issuance 
of the Securities.  

Early Closing of the Subscription 
Period of the Securities: 

The Issuer reserves the right for 
any reason to close the 
Subscription Period early.  

Investor minimum subscription 
amount: 

EUR 1,000 (one Security) 

Investor maximum subscription 
amount: 

Not applicable; there is no investor 
maximum subscription amount. 

Description of the application 
process: 

Applications to purchase 
Securities will be made through 
the office of Deutsche Bank AG - 
Sucursal em Portugal, Rua 
Castilho, 20, 1250-069, Lisboa, 
Portugal. 

Description of possibility to reduce 
subscriptions and manner for 
refunding excess amount paid by 
applicants:  

Not applicable; there is no 
possibility to reduce subscriptions 
and therefore no manner for 
refunding excess amount paid by 
applicants. 

Details of the method and time limits 
for paying up and delivering the 
Securities: 

Investors will be notified by the 
Issuer or the relevant financial 
intermediary of their allocations of 
Securities and the settlement 
arrangements in respect thereof. 
The Securities will be issued on 
the Issue Date and the Securities 
will be delivered on the Value Date 
against payment to the Issuer of 
the net subscription price. 

Manner in and date on which results The results of the offer will be filed 



of the offer are to be made public: with the Commission de 
Surveillance du Secteur Financier 
in Luxembourg and the Comissão 
do Mercado de Valores Mobiliarios 
in Portugal (the "CMVM") and will 
be published on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange 
(www.bourse.lu) and the CMVM 
(www.cmvm.pt). 

Procedure for exercise of any right of 
pre-emption, negotiability of 
subscription rights and treatment of 
subscription rights not exercised: 

Not applicable; a procedure for 
exercise of any right of pre-
emption, negotiability of 
subscription rights and treatment 
of subscription rights is not 
planned.  

Categories of potential investors to 
which the Securities are offered and 
whether tranche(s) have been 
reserved for certain countries: 

Qualified investors within the 
meaning of the Prospectus 
Directive and non-qualified 
investors. 

The offer may be made in the 
Portuguese Republic to any 
person who complies with all 
requirements for investment as 
determined by the Issuer and/or 
the relevant financial 
intermediaries. In other EEA 
countries, offers will only be made 
pursuant to an exemption under 
the Prospectus Directive as 
implemented in such jurisdictions.. 

Process for notification to applicants 
of the amount allotted and the 
indication whether dealing may begin 
before notification is made:  

Each investor will be notified by 
the relevant Distributor of its 
allocation of Securities after the 
end of the Subscription Period and 
before the Issue Date 

Issue Price: 100 per cent. of the Nominal 
Amount per Security 

Amount of any expenses and taxes 
specifically charged to the subscriber 
or purchaser:  

Save for the Issue Price, which 
includes the commissions payable 
to the Distributors, details of which 
are set out in Element E.7 below, 
the Issuer is not aware of any 
expenses and taxes specifically 
charged to the subscriber or 
purchaser. 

Name(s) and address(es), to the 
extent known to the Issuer, of the 
placement agents in the various 
countries where the offer takes 
place:  

Deutsche Bank AG - Sucursal em 
Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-
069 Lisboa, Portugal (the 
"Distributor") 

Name and address of the Paying 
Agent:  

Deutsche Bank AG, acting through 
its London branch, Winchester 
House, 1 Great Winchester Street, 
London EC2N 2DB, United 
Kingdom 

Name and address of the Calculation 
Agent:  

Deutsche Bank AG, acting through 
its London branch, Winchester 
House, 1 Great Winchester Street, 
London EC2N 2DB, United 
Kingdom 

 

E.4 Interest that is material to the issue/offer 
including conflicts of interests 

Save for the Distributors regarding the fees, as far as the Issuer is aware, no 
person involved in the issue of the Securities has an interest material to the 
offer. 



E.7 Estimated expenses charged to the 
investor by the issuer or offeror  

Save for the Issue Price (which includes the commissions payable by the 
Issuer to the Distributors of up to 5.00 per cent. of the Issue Price of the 
Securities placed through it), the Issuer is not aware of any expenses charged 
to the investor. 

 



WKN / ISIN:  DT4YHL / XS1100828786 
 

Condições Finais datadas de 29 de setembro de 2016 

 

DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH 

Emissão de até EUR 50.000.000 Five-Year EUR Altiplano Coupon Lock em Notes 

(correspondente ao Produto n.º 3 no Prospeto de Base) a EUR 1.000 cada por referência ao 

Índice Eurostoxx 50 e ao Índice S&P 500 (os "Valores Mobiliários") 

ao abrigo do seu Programa  para a emissão de Certificados e Notes V 

Preço de Emissão: 100 por cento do Valor Nominal por Valor Mobiliário 

WKN/ISIN: DT4YHL / XS1100828786 

Este documento constitui as Condições Finais dos Valores Mobiliários aqui descritos e compreende as 
seguintes partes: 

Termos e Condições (Condições do Produto) 

Informação Adicional sobre a Oferta de Valores Mobiliários 

Sumário referente, especificamente, à Emissão 

Estas Condições Finais foram preparadas para os efeitos do disposto no Artigo 5(4) da “Diretiva dos 
Prospetos” e devem ser lidas em conjunto com o Prospeto de Base datado de 2 de setembro de 
2016 (incluindo os documentos incorporados por referência no Prospeto de Base com as alterações 
introduzidas pelo suplemento datado de 19 de setembro de 2016 (o "Prospeto de Base”)). Os termos 
aqui indicados aos quais não for atribuído um significado terão o significado que lhes é atribuído 
nas Condições Gerais previstas no Termos dos Valores Mobiliários. Informação completa sobre o 
Emitente e os Valores Mobiliários só se encontra disponível na base da combinação destas 
Condições Finais com o Prospeto de Base. Um sumário da emissão individual consta em anexo a 
estas Condições Finais. 

O Prospeto de Base datado de 2 de setembro de 2016 e quaisquer suplementos são publicados, nos 
termos do Artigo 14 (2) (c) da Diretiva dos Prospetos (Diretiva 2003/71/CE, conforme as alterações), 
como implementada pela legislação relevante dos Estados-Membros da União Europeia, no sítio do 
Emitente (www.xmarkets.db.com) na secção “Prospeto de Base” e as Condições Finais, juntamente 
com as traduções das mesmas, ou a tradução do Sumário, na sua versão completa e nos termos 
concretos das relevantes Condições Finais estarão disponíveis no sítio do Emitente (www.x-
markets.db.com), no respetivo sítio específico do produto, que pode ser encontrado, inserindo o 
WKN ou o ISIN do Valor Mobiliário no campo de busca do sítio e (i) no caso de admissão à 
negociação dos Valores Mobiliários na Bolsa de Valores do Luxemburgo, no sítio da Bolsa de 
Valores do Luxemburgo (www.bourse.lu), (ii) no caso de admissão à negociação dos Valores 
Mobiliários na Borsa Italiana, no respetivo sítio (www.borsaitaliana.it), (iii) no caso de admissão à 
negociação dos Valores Mobiliários no mercado regulamentado da Euronext Lisbon ou de oferta 
dos Valores Mobiliários em Portugal, no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(www.cmvm.pt), (iv) no caso de admissão à negociação dos Valores Mobiliários em qualquer uma 
das bolsas de Espanha ou AIAF, no sítio do regulador do mercado de valores mobiliários espanhol, 
a Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).  

Adicionalmente, o Prospeto de Base datado de 2 de setembto de 2016 estará disponível 
gratuitamente na sede do Emitente Deutsche Bank AG, Grosse Gallusstrasse 10-14, 60311 Frankfurt 
am Main e na sua Sucursal em Londres em Winchester House, 1 Great Winchester Street, London 
EC2N 2DB e na sua sucursal em Portugal, na Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal.  

http://www.xmarkets.db.com/
http://www.x-markets.db.com/
http://www.x-markets.db.com/
http://www.cmvm.pt/
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Termos e Condições 

As seguintes "Condições do Produto" dos Valores Mobiliários deverão, relativamente à série de Valores 

Mobiliários em causa, completar e concretizar as Condições Gerais para efeitos desta série de Valores 

Mobiliários. Estas Condições do Produto e as Condições Gerais constituem, em conjunto, os "Termos e 

Condições " dos Valores Mobiliários em causa. 

Caso se verifique alguma incoerência entre estas Condições do Produto e as Condições Gerais, estas 

Condições do Produto prevalecerão para questões relacionadas com os Valores Mobiliários. 

Tipo de Valor Mobiliário Note 

Five-Year EUR Altiplano Coupon Lock in Notes 

ISIN XS1100828786 

WKN  

Código Comum 

DT4YHL 

110082878 

Emitente Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres 

Número de Valores 
Mobiliários 

Até 50.000 Valores Mobiliários, com o Valor nominal unitário de EUR 1.000 e 
valor nominal agregado no montante de EUR 50.000.000 

Preço de Emissão 100 por cento do Valor Nominal por Note 

Subjacente 

Ativo subjacente 

 

Um cabaz de Valores Mobiliários composto pelos seguintes ativos: 

 
Tipo de 
Constituinte 
do Cabaz 

Nome do 
Constituinte 
do Cabaz 

Index 
Sponsor 

Fonte de 
Referência  

Código de 
Segurança 
da 
Bloomberg / 
Reuters / 
ISIN do 
Constituinte 
do Cabaz 

Multi 
Exchange 
Index 

Índice EURO 
STOXX 50

®
  

STOXX 
Limited 

STOXX 
Limited 

Página 
Bloomberg: 
SX5E 
<Index> 

Reuters RIC: 
.STOXX50E 

ISIN: 
EU00096581
45 

Multi 
Exchange 
Index 

Índice S&P 
500®  

Standard & 
Poor's, uma 
divisão da 
The McGraw-
Hill 
Companies, 
Inc. 

Bolsa de 
Valores de 
Nova Iorque 

Bloomberg 
page: SPX 
<Index> 

Reuters RIC: 
.SPX 

ISIN: 
US78378X10
72 
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Nome do 
Constituinte do 
Cabaz 

Valor do 
Constituinte do 
Cabaz 
Relevante 

Unidade 
monetária de 
referência 

Taxa de câmbio Câmbio do 
cabaz 

EURO STOXX 
50

®
 Index 

O preço oficial 
de fecho de um 
Constituinte do 
Cabaz na Fonte 
de Referência 

Euro ("EUR") Tal como 
definido no ponto 
5 (5) (j) das 
Condições 
Gerais 

Não aplicável 

S&P 500® Index O preço oficial 
de fecho de um 
Constituinte do 
Cabaz na Fonte 
de Referência 

United States 
Dollars ("USD") 

Tal como 
definido no ponto 
5 (5) (j) das 
Condições 
Gerais 

Não aplicável 

 

Liquidação Liquidação em numerário  

Unidade monetária 

Valor em Numerário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Nominal 

EUR (“Euro”) 
 

(a) se um Evento Lock In ocorrer relativamente a qualquer Data 

de Observação do Cupão, o Valor Nominal; ou 

 

(b) se nenhum Evento Lock In ocorrer relativamente a uma Data 

de Observação do Cupção, e: 

 

(i) se o Desempenho de cada Constituinte do Cabaz na 

Data de Avaliação for superior ou igual à Barreira, o Valor 

Nominal, ou 

 

(ii) se o Desempenho relativamente a qualquer 

Constituinte do Cabaz na Data de Avaliação for inferior à 

Barreira, o produto de (i) o Valor Nominal e (ii) a diferença 

entre (A) e (B), onde: 

 

(A) é um, e 

 

(B) é um valor igual à diferença entre (I) o Strike, menos 

(II) o Desempenho do Constituinte do Cabaz com Pior 

Desempenho na Data de Avaliação, desde que tal 

montante não seja inferior a zero. 

 
EUR 1.000 por Valor Mobiliário 

 

Valor Inicial de 
Referência  

Relativamente ao Constituinte do Cabaz, o Valor de Referência 
deste Constituinte do Cabaz na Data Inicial de Avaliação 

 

Valor Final de Referência 

 

Relativamente ao Constituinte do Cabaz, o Nível de Referência 
deste Constituinte do Cabaz na Data de Avaliação 

 

Nível de Referência 

 

 

Relativamente a qualquer dia um valor (que será tido como valor 

monetário na Moeda de Referência igual a: por referência a cada 

Constituinte do Cabaz, o preço ou nível do Constituinte do Cabaz 

naquele dia conforme determiando nos termos descritos na 

coluna “Valor do Constituinte do Cabaz Relevante” em relação a 

tal Constituinte do Cabaz nos termos do “Ativo Subjacente” 
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Valor do Nível de 
Referência Relevante 

acima. 

Preço oficial de fecho do Constituinte do Cabaz na Fonte de 
Referência 

 
Strike Relativamente a cada Constituinte do Cabaz, 100 por cento do 

Nível de Referência Inicial deste Constituinte do Cabaz 
 

 

Barreira Relativamente a cada Constituinte do Cabaz, 65 por cento do 
Nível de Referência Inicial de tal Constituinte do Cabaz  

Cupão  

 
Pagamento do Cupão Se ocorrer um Evento Lock In ou um Evento de Pagamento do 

Cupão, aplica-se o Pagamento do Cupão 
 

 

Montante do Cupão (a) Se ocorrer um Evento Lock In, relativamente a uma Data de 
Observação do Cupão, o Montante do Cupão será pago 
(Pagamento do Cupão), por referência a cada Valor Mobiliário 
pelo Montante Nominal na primeira Data de Pagamento do Cupão 
após a respetiva Data de Observação do Cupão e em cada Data 
de Pagamento do Cupão a seguir a tal Data de Pagamento do 
Cupão, que será um montante igual ao produto do Montante 
Nominal pelo Valor do Cupão; ou 
 
(b) se nenhum Evento Lock In ocorrer, relativamente a uma Data 
de Observação do Cupão, e: 
 

(i) se o Desempenho de cada Constituinte do Cabaz, 
relativamente à Data de Observação do Cupão, for 
superior ou igual ao Limiar do Cupão (um "Evento de 
Pagamento do Cupão"), o Montante do Cupão será 
pago (Pagamento do Cupão), por referência a cada Valor 
Mobiliário do Montante Nominal, na primeira Data de 
Pagamento do Cupão imediatamente após essa Data de 
Observação do Cupão; ou 
 
(ii) se um Evento de Pagamento do Cupão não ocorrer 
relativamente à Data de Observação do Cupão, o 
Montante do Cupão será zero e não será efetuado 
nenhum Pagamento do Cupão. 
 

 

  

 
Data de Observação do 
Cupão 

Cada uma das seguintes 
 
14 de novembro de 2017 (a "Primeira Data de Observação do 
Cupão"), 
14 de novembro de 2018 (a "Segunda Data de Observação do 
Cupão")  
14 de novembro de 2019 (a "Terceira Data de Observação do 
Cupão"),  
16 de novembro de 2020 (a "Quarta Data de Observação do 
Cupão"), e 
15 de novembro de 2021 (a "Última Data de Observação do 
Cupão") 
 
 

 

Valor do Cupão 4,50 por cento 
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Evento Lock In Relativamente a uma Data de Observação do Cupão, o Nível de 
Referência de cada Constituinte do Cabaz em determinada Data 
de Observação do Cupão é superior ou igual ao Limiar Lock In 
para tal Constituinte do Cabaz 
 

 

Limiar Lock In Relativamente a cada Constituinte do Cabaz, 105 por cento do 
Nível de Referência Inicial para tal Constituinte do Cabaz 
 

 

Desempenho Relativamente a um Constituinte do Cabaz e em qualquer dia 
relevante, o quociente de (a) o Valor do Nível de Referência 
Relevante de tal Constituinte do Cabaz num concreto dia 
(numerador) e (b) o Nível de Referência Inicial de tal Constituinte 
do Cabaz (denominador) 

 

   
Constituinte do Cabaz 
com Pior Desempenho 
 

O Constituinte do Cabaz com pior Desempenho relativamente à 
Data de Avaliação, ou, se dois ou mais Constituintes do Cabaz 
tiverem o mesmo pior Desempenho, tal Constituinte do Cabaz 
dos Constituintes do Cabaz com o pior Desempenho, devendo o 
Agente de Cálculo escolher discricionária e razoavelmente. 
 

 

Limiar do Cupão Relativamente a cada Constituinte do Cabaz, 75 por cento do 
Nível de Referência Inicial de tal Constituinte do Cabaz 
 

 

Data de Pagamento do 
Cupão 

Significa o Quinto Dia Útil a seguir à respetiva Data de 
Observação do Cupão ou, se tal dia não for um Dia Útil, o Dia de 
Pagamento do Cupão é adiado para o Dia Útil seguinte. 
 

 

Data de Cessação do 
Cupão 
 

O Dia de Liquidação 

 

Datas Relevantes  

 
Data de Emissão 14 de novembro de 2016 

 
Data Valor 14 de novembro de 2016 

 
Data de Avaliação 15 de novembro de 2021 

 
Data de Avaliação Inicial 14 de novembro de 2016 

 
Data de Liquidação 22 de novembro de 2021 ou, se esse dia não for um Dia Útil, a 

Data de Liquidação é adiada para o Dia Útil seguinte 
 

 

Informação Adicional  

 
Dia Útil Um dia em que a o Sistema de Transferências Automáticas 

Transeuropeias de Liquidação por Bruto em Tempo real 
(TARGET2) (ou qualquer sucessor de aqui para a frente) esteja 
aberto, e em que os bancos comerciais e mercados de câmbio 
estrangeiros liquidem pagamentos na(s) Localização(ões) dos 
Dias Úteis especificados nas Condições do Produto. 
 

 

Localização do Dia Útil Londres 

 
Localização do Dia de 
Pagamento 

Londres 

 
Agente de Compensação Euroclear Bank, S.A./N.V., 1 boulevard Albert II, 1210 Bruxelles, 

Bélgica 
 
Clearstream Banking Luxembourg S.A., 42 avenue John F. 
Kennedy, L-1855, Luxemburgo 
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Forma dos Valores 
Mobiliários 
 

Global Security 

 

Lei Aplicável Lei Inglesa 
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Informação Adicional sobre a Oferta dos Valores Mobiliários 

COTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO 

Cotação e a Negociação: 

 

Foi solicitada a cotação dos Valores Mobiliários, que 
será feita na Lista Oficial da Bolsa de Valores do 
Luxemburgo, e a sua cotação no mercado 
Regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo, 
o qual é um mercado regulamentado para efeitos da 
Diretiva 2004/39/CE. 

Montante Mínimo da Operação: 
 
Estimativa de despesas totais relacionadas com a 
admissão à negociação 

EUR 1.000 (um Valor Mobiliário) 

EUR 2.335 

OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS  

Montante mínimo de subscrição por investidor 1 Valor Mobiliário 

Montante máximo de subscrição por investidor Não aplicável 

O Período de Subscrição: Os pedidos de subscrição de Valores Mobiliários 
podem ser feitos junto do agente de distribuição 
desde 30 setembro de 2016 até, e incluindo, 7 de 
novembro de 2016. 

O Emitente reserva-se o direito de, por qualquer razão 
reduzir o número de Valores Mobiliários oferecido. 

Cancelamento da emissão de Valores Mobiliários: O Emitente reserva-se ao direito de, por qualquer 
razão, cancelar a emissão de Valores Mobiliários. 

Encerramento antecipado do Período de 
Subscrição de Valores Mobiliários: 

O Emitente reserva-se ao direito de, por qualquer 
razão encerrar antecipadamente o Período de 
Subscrição. 

Condições a que a oferta está sujeita: A oferta de Valores Mobiliários está condicionada à 
sua emissão. 

Descrição do processo de subscrição: O processo de aquisição de Valores Mobiliários será 
efectuado através da sucursal do Deutsche Bank AG 
– Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 
Lisboa, Portugal 

Descrição da possibilidade de reduzir as 
subscrições e forma de reembolso do montante 
pago em excesso pelos subscritores: 

Não aplicável 

Detalhes do método e prazo de pagamento e 
entrega de Valores Mobiliários: 

Os Investidores serão informados pelo Emitente ou 
pelo relevante intermediário financeiro das suas 
alocações de Valores Mobiliários e liquidação dos 
mesmos. 

Os Valores Mobiliários serão emitidos na Data de 
Emissão e os Valores Mobiliários serão entregues 
contra pagamento ao Emitente do preço líquido de 
subscrição. 
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Forma e data da publicação dos resultados da 
oferta: 

Os resultados da oferta estão gratuitamente 
disponíveis a partir do terceiro dia útil após a Data de 
Emissão nos escritórios do Agente de Liquidação 
relevante. Os resultados da oferta serão enviados 
para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
em Portugal (a "CMVM") e serão publicados no site 
da Bolsa de Valores do Luxemburgo (www.bourse.lu) 
e no da CMVM (www.cmvm.pt). 

Procedimento para exercício de qualquer direito de 
preferência, negociação ou subscrição de direitos 
e tratamento de direitos de subscrição não 
exercidos: 

Não Aplicável 

Categorias de potenciais investidores de Valores 
Mobiliários oferecidos e reservas de tranche(s) em 
certos países: 

Investidores qualificados segundo conceito da Diretiva 
dos Prospetos e investidores não qualificados. 

A Oferta pode ser feita em Portugal a qualquer 
pessoa que cumpra todos os requisitos para o 
investimento, tal como descrito no Prospeto de Base 
ou, por outra forma, determinado pelo Emitente e/ou 
pelos intermediários financeiros relevantes. Noutros 
países do EEE as ofertas são apenas efectuadas 
através da isenção prevista na Directiva dos 
Prospetos, tal como implementado nessas jurisdições. 

Processo de notificação de investidores do 
montante atribuído e indicação da possibilidade de 
negociação pré-notificação: 

Cada investidor será notificado pelo Distribuidor 
relevante da sua alocação de Valores Mobiliários 
após o Período de Subscrição e antes da Data de 
Emissão. 

Montante de quaisquer despesas e impostos 
especificamente cobrados ao subscritor ou 
comprador: 

Com exceção do Preço de Emissão, que inclui as 
comissões a pagar aos Distribuidores, cujos detalhes 
constam da secção abaixo intitulada “Comissões”, o 
Emissor não tem conhecimento de qualquer despesas 
e taxas cobradas especificamente ao subscritor ou 
adquirente. 

Nomes(s) e morada(s), na medida em que sejam 
conhecidas do Emitente, dos distribuidores nos 
diversos países onde a oferta tem lugar: 

Deutsche Bank AG – Sucursal em Portugal, Rua 
Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal (o 
"Distribuidor" e juntamente com quaisquer outras 
entidades nomeadas como distribuidor dos Valores 
Mobiliários durante o Período de Subscrição, os 
"Distribuidores") 

Consentimento para uso do Prospeto: O Emitente consente no uso do Prospeto pelos 
seguintes intermediários financeiros (consentimento 
individual): Deutsche Bank AG – Sucursal em 
Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, 
Portugal. 

O consentimento individual para a revenda e 
colocação final dos Valores Mobiliários pelos 
intermediários financeiros é prestado com relação 
Portugal. 

A revenda subsequente ou a colocação final de 
Valores Mobiliários por intermediários financeiros 
pode ser feita durante o período entre 29 de setembro 
de 2016 (inclusivamente) e 7 de novembro de 2016 
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(inclusivamente), contanto que o Prospeto seja válido 
de acordo com o disposto no artigo 9 da Directiva dos 
Prospetos, durante o Período de Subscrição. 

COMISSÕES  

Comissões pagas pelo Emitente ao distribuidor:  

Trailer Fee Não aplicável 

Comissão de Colocação Até 5,00 por cento do Preço de Emissão 

 

RATING DOS VALORES MOBILIÁRIOS  

Rating: Os Valores Mobiliários não foram objecto de rating. 

INTERESSES DAS PESSOAS SINGULARES E 

COLECTIVAS ENVOLVIDAS NA EMISSÃO 
 

Interesses das Pessoas Singulares e Coletivas 
Envolvidas na emissão 

À excepção dos Distribuidores relativamente às 
comissões devidas, conforme descrito em 
“Comissões” supra, tanto quanto é do conhecimento 
do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na emissão 
de Valores Mobiliários tem interesse material na 
oferta. 
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INFORMAÇÕES SOBRE ATIVO SUBJACENTE 
 
Informações sobre o Ativo Subjacente, sobre o desempenho passado e o desempenho futuro do Ativo 
Subjacente e a sua volatilidade podem ser obtidas nas páginas da Bloomberg ou da Reuters conforme 
indicado para cada índice que componha o "Ativo Subjacente", nas Condições do Produto supra. 
 
O Index Sponsor que companha o Ativo Subjacente manterá um sítio no seguinte endereço eletrónico onde 
estará disponível informação adicional relativamente ao Ativo Subjacente (incluindo a descrição das 
características essenciais do índice, compreendendo, se aplicável, o tipo de índice, o método e as formas 
de cálculo, uma descrição do processo de seleção individual dos componentes do índice e as regras de 
ajustamento). 
 

Nome do Index Sponsor Website 

Eurostoxx50 Index https://www.stoxx.com/index 

S&P 500® Index https://www.standardandpoors.com 

 

 

Informação sobre o Índice: 

Índice EURO STOXX 50®  

A STOXX e os seus licenciantes (os “Licenciantes”) não têm relação com o Emitente, para além do 
licenciamento do Índice EURO STOXX 50 ® e das marcas relacionadas, para o uso em conexão com os 
Valores Mobiliários. 

A STOXX e os seus Licenciantes não: 

 Patrocinam, apoiam, vendem ou promovem os Valores Mobiliários. 

 Recomendam que qualquer pessoa invista nos Valores Mobiliários ou em quaisquer outros valores 
mobiliários. 

 Têm qualquer responsabilidade relativamente a ou tomam qualquer decisão no que respeita ao 
timing, montante ou preço dos Valores Mobiliários. 

 Têm qualquer responsabilidade relativamente à administração, gestão ou comercialização dos 
Valores Mobiliários. 

 Consideram as necessidades dos Valores Mobiliários ou dos titulares dos Valores Mobiliários na 
determinação, composição ou cálculo do Índice EURO STOXX 50 ®, ou têm qualquer obrigação de 
o fazer. 

A STOXX e os seus Licenciantes não terão qualquer responsabilidade conexa com os Valores 
Mobiliários. Em particular, a STOXX e os seus Licenciantes não prestam qualquer garantia, 
expressa ou implícita, e negam expressamente prestar quaisquer garantias relativas a: 

 Resultados a ser obtidos pelos Valores Mobiliários, pelo titular dos Valores Mobiliários 
ou qualquer outra pessoa relacionados com o uso do Índice EURO STOXX 50 ® e aos 
dados incluídos no Índice EURO STOXX 50 ®. 

 Exatidão ou completude do Índice EURO STOXX 50 ® e dos seus dados. 
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 A comerciabilidade e adequação para um fim ou uso particular do Índice EURO STOXX 
50 ® e dos seus dados. 

 A STOXX e os seus Licenciantes não terão qualquer responsabilidade relativamente a 
erros, omissões ou interrupções no Índice EURO STOXX 50 ® ou nos seus dados. 

 Em nenhuma circunstância a STOXX ou os seus Licenciantes serão responsáveis por 
quaisquer lucros cessantes ou danos ou perdas indirectos, punitivos, especiais ou 
consequentes, ainda que a STOXX ou os seus Licenciantes tenham conhecimento de 
que tais danos possam ocorrer. 

O contrato de licença entre o Emitente e a STOXX visa apenas beneficiar as duas partes e não 
beneficiar os titulares dos Valores Mobiliários ou quaisquer outros terceiros. 

 

Isenção de Responsabilidade do Índice: 

 

O Índice S&P 500® (o "Índice") 

 

"STANDARD & POOR'S", "S&P", "S&P 500" E "500" SÃO MARCAS REGISTADAS DE MCGRAW-HILL 

COMPANIES, INC. E É PERMITIDO O USO A DEUTSCHE BANK AG. 

 

Os Valores Mobiliários não são responsabilidade, endossados, vendidos ou promovidos por S&P. "S&P" 

significa Standard & Poor's, uma divisão da The McGraw-Hill Companies, Inc. e é referido como "Index 

Sponsor". O Index Sponsor não assumiu a legalidade e a adequação de, ou a precisão e exatidão das 

descrições e informações relativamente aos Valores Mobiliários. O Index Sponsor não representa ou 

assegura, expressa ou implicitamente, os titulares dos Valores Mobiliários ou qualquer membro do público 

relativamente à conveniência de investir em Valores Mobiliários em geral ou nestes Valores Mobiliários em 

particular, ou a capacidade do Índice reproduzir o desempenho geral do mercado. O Index Sponsor não 

tem qualquer relação com o Emitente nem com qualquer uma das suas afiliadas (“Deutsche Bank”), para lá 

do licenciamento do seu Índice e das marcas registadas licenciadas para uso em conexão com os Valores 

Mobiliários, cujo Índice é determinado, composto e calculado pelo Index Sponsor, sem levar em 

consideração o Deutsche Bank ou os Valores Mobiliários. O Index Sponsor não tem obrigação de tomar em 

consideração as necessidades do Deutsche Bank ou dos titulares dos Valores Mobiliários, aquando da 

determinação, composição e cálculo do Índice. O Index Sponsor não é responsável por e não participou na 

determinação da cronologia, dos preços e das quantidades de Valores Mobiliários a emitir ou na 

determinação ou cálculo da equação pela qual os Valores Mobiliários são convertidos em numerário. O 

Index Sponsor não tem qualquer responsabilidade em relação com a administração, publicidade ou 

negociação dos Valores Mobiliários. 

 

O INDEX SPONSOR NÃO GARANTE A PRECISÃO E/OU COMPLETUDE DO ÍNDICE OU DE 

QUAISQUER OUTROS DADOS ALI INCLUÍDOS E NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER 

ERROS, OMISSÕES OU INTERRUPÇÕES. O INDEX SPONSOR NÃO GARANTE, EXPRESSA OU 

IMPLICITAMENTE, QUAISQUER RESULTADOS A SEREM OBTIDOS PELO DEUTSCHE BANK, 

TITULARES DOS VALORES MOBILIÁRIOS OU QUALQUER OUTRA PESSOA OU ENTIDADE, EM 

RELAÇÃO COM O USO DO ÍNDICE OU DE QUAISQUER DADOS ALI INCLUÍDOS. O INDEX SPONSOR 

NÃO CONCEDE QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, E EXPRESSAMENTE 

REJEITA QUAISQUER GARANTIAS DE VENDIBILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADO USO 

OU PROPÓSITO EM RELAÇÃO AO ÍNDICE OU A QUAISQUER DADOS LÁ INCLUÍDOS. SEM EXCLUIR 

NADA DO QUE FOI ESTABELECIDO, EM NENHUM CASO DEVERÁ O INDEX SPONSOR TER 

QUALQUER RESPONSABILIDADE POR QUALQUER LUCRO CESSANTE OU DANOS ESPECIAIS, 

INCIDENTAIS, PUNITIVOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, MESMO SE AVISADO DESSA 

POSSIBILIDADE. O ACORDO DE LICENCIAMENO ENTRE DEUTSCHE BANK E O INDEX SPONSOR 

APENAS APROVEITA ÀS PARTES E NÃO AOS TITULARES DOS VALORES MOBILIÁRIOS OU 

QUAISQUER TERCEIROS. 
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Informação Adicional Publicada pelo Emitente 

O Emitente não pretende prestar qualquer informação adicional sobre os Ativos Subjacentes.  

 

INFORMAÇÃO ESPECÍFICA DO PAÍS 

 

Portugal As ofertas podem ser realizadas em Portugal junto 
de qualquer pessoa que cumpra todos os outros 
requisitos de investimento em conformidade com o 
Prospeto Base ou com as determinações do 
Emitente e / ou dos intermediários financeiros 
relevantes. Em outros países do EEE, as ofertas só 
poderão ser realizadas ao abrigo de uma isenção 
nos termos da Diretiva do Prospeto conforme 
implementado em tais jurisdições.  
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Anexo às Condições Finais 

Resumo Condições Específicas 

Os resumos são compostos por regras de divulgação conhecidas por “Elementos”. Estes elementos estão numerados nas secções A – 
E (A.1 – E.7).  

Este resumo inclui todos os Elementos exigidos num resumo para este tipo de Valores Mobiliários e Emitente. Dado que alguns 
Elementos não terão que ser tratados, poderá haver lacunas na sequência da numeração dos Elementos.  

Ainda que seja necessário inserir um Elemento no resumo por causa do tipo de Valores Mobiliários e de Emitente, é possível que 
nenhuma informação relevante venha a ser dada relativamente ao Elemento. Nesse caso, é incluído no resumo uma breve descrição 
do Elemento com a menção de ’não aplicável’. 

 

Elemento Secção A – Introdução e avisos 

A.1 Aviso Aviso de que: 

 O resumo deve ser lido como introdução ao Prospeto; 

 Qualquer decisão de investimento em Valores Mobiliários por parte 
do investidor deve basear-se na análise do Prospeto como um todo; 

 Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativamente 
à informação contida no Prospeto, o investidor queixoso poderá ter 
que pagar os custos de tradução do Prospeto antes do início do 
processo em justiça, de acordo com a legislação nacional em vigor 
no Estado Membro da UE; e 

 Nas suas funções enquanto Emitente responsável pelo Resumo, e 
pela tradução do mesmo, bem como a sua divulgação, Deutsche 
Bank Aktiengesellschaft pode ser considerado responsável mas 
apenas se o Resumo for inconclusivo, incorrecto ou inconsistente 
quando lido juntamente com as outras partes do Prospeto ou se não 
fornecer informações pertinentes, após a sua leitura juntamente 
com as outras partes do Prospetto, que possam ajudar os 
investidores a tomar uma decisão quando ponderam a possibilidade 
de investir ou não nos referidos Valores Mobiliários. 

 

A.2 Autorização para uso do Prospeto de 
Base 

 O Emitente autoriza a utilização do Prospeto no âmbito de uma 
revenda posterior ou colocação final dos Valores Mobiliários por 
parte dos seguintes intermediários financeiros (autorização 
individual): Deutsche Bank AG – Sucursal em Portugal, Rua 
Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal  

 A revenda subsequente ou a colocação final dos Valores Mobiliários 
por parte de intermediários financeiros poderá ter lugar desde, 
inclusive, 29 de setembro de 2016, até, inclusive, 7 de novembro de 
2016, desde que o Prospeto de Base seja válido de acordo com o 
artigo 9.º da Directiva dos Prospetos, durante o Período de 
Subscrição. 

 Este consentimento não está sujeito a quaisquer condições. 

 No caso de um intermediário financeiro apresentar uma oferta, 
o intermediário financeiro deverá fornecer informação aos 
investidores sobre as condições gerais da oferta no momento 
em que a oferta é apresentada. 

 

  Elemento Secção B – Emitente 

B.1 Denominação jurídica e 
comercial do Emitente. 

Denominação jurídica e comercial do Emitente é Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“Deutsche 
Bank“ ou “Banco“). 

B.2 Morada, forma legal, 
país de incorporação, 
legislação, país da 
incorporação. 

O Deutsche Bank é uma sociedade cotada em bolsa (Aktiengesellschaft) sujeita à legislação 
alemã. O Banco tem sede em Frankfurt am Main, Alemanha. A morada da sede é Taunusanlage 
12, 60325 Frankfurt am Main, Alemanha (telefone +49-69-910-00). 

Deutsche Bank AG, agindo por meio da sua sucursal em Londres ("Deutsche Bank AG, 
London Branch") tem domicílio em Winchester House, 1 Great Winchester Street, London 
EC2N 2DB, United Kingdom. 

B.4b Tendências Salvo no que diz respeito aos efeitos das condições macroeconómicas e do ambiente de 
mercado, aos riscos de litigância associados à crise dos mercados financeiros, bem como aos 
efeitos da legislação e regulações aplicáveis às instituições financeiras na Alemanha e na União 
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Europeia, não existem tendências conhecidas, incertezas, exigências, compromissos ou 
eventos que razoavelmente possam ter um efeito material nas perspetivas do Emitente no 
exercício social corrente. 

B.5 Descrição do grupo e 
da posição do Emitente 
no interior do grupo 

O Deutsche Bank é a sociedade matriz e a mais relevante do Grupo Deutsche Bank, um grupo 
de empresas composto por bancos, empresas de mercados de capital, empresas de gestão de 
fundos, empresas de financiamento imobiliário, empresas de financiamento de prestações, 
empresas de pesquisa e de consultoria e outras empresas a nível nacional e estrangeiras (o 
"Grupo Deutsche Bank"). 

B.9 Previsões de lucros ou 
estimativas. 

Não aplicável. Não foram feitas previsões de lucros ou estimativas. 

B.10 Reservas no relatório 
de auditoria sobre a 
informação financeira 
histórica. 

Não aplicável; não há quaisquer reservas no relatório de auditoria sobre a informação financeira 
histórica. 
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B.12 Informação financeira 
histórica principal 
seleccionada. 

A tabela seguinte contém uma visão geral do balanço do Deutsche Bank AG, o qual foi extraído 
das respetivas contas consolidadas auditadas, preparadas de acordo com as normas IFRS por 
referência a 31 de dezembro de 2014 e a 31 de dezembro de 2015, assim como com as contas 
consolidadas interinas não-auditadas por referência a 30 de junho de 2015 e a 30 de junho de 
2016. 

 

* Fonte: Página do Emitente correspondente a https://www.db.com/ir/en/share-information.htm à data de 2 de setembro de 
2016. 

1 Os rácios de capital baseiam-se no quadro legal transitório da CRR/CRD 4. 

2 O rácio de capital Common Equity Tier 1 à data de 30 de junho de 2016 com base na CRR/CRD 4 completa foi de 10,8% 
(em linha com a decisão do Conselho de Administração de não propor quaisquer dividendos relativamente a ações 
ordinárias para o ano fiscal de 2016). 

3 O rácio de capital Tier 1 à data de 30 de junho de 2016 com base na CRR/CRD 4 completa foi de 12,0%. 

 31 de 
dezembro de 

2014 
(IFRS, 

auditado) 
 

30 de junho 
de 2015 
(IFRS, n/ 
auditado) 

31 de 
dezembro  
de 2015 
(IFRS, 

auditado) 
 

30 de junho 
de 2016 
(IFRS, n/ 
auditado) 

Capital 
Social (em 
Eur) 

3.530.939.215
,36 

3.530.939.2
15,36 

3.530.939.2
15,36 

3.530.939.2
15,36* 

N.º de ações 
ordinárias 1.379.273.131 1.379.273.1

31 
1.379.273.1
31 

1.379.273.1
31* 

Ativos Totais 
(em milhões 
de Eur) 

1.708.703 1.694.176 1.629.130 1.803,290 

Passivo 
Total (em 
milhões de 
Eur) 

1.635.481 1.618.440 1.561.506 1.736,481 

Capital Total 
(em milhões 
de Eur) 

73.223 75.736 67.624 66.809 

Rácio de 
Capital Core 
Tier 1 /Rácio 
de Capital 
Common 
Equity Tier 1 
1
 

15,2% 14.2% 13,2% 12,2%
2
 

Rácio de 
Capital Tier 
1 

1
 

16,1% 14,9% 14,7% 14,0%
3
 

 Declaração em como 
não houve nenhuma 
alteração material 
adversa no Prospeto do 
Emitente desde a data 
de publicação da sua 
última audotira 
financeira ou a 
descrição de qualquer 
alteração material 
adversa 

Não houve qualquer alteração material adversa nas perspectivas do Deutsche Bank desde 31 
de dezembro de 2015. 

 

 Descrição de 
alterações significativas 
relativamente à 
situação financeira ou 
comercial do Emitente 
subsequentemente ao 
período coberto pela 
informação de histórico 
financeiro 

Não aplicável. Não ocorreu qualquer alteração substancial adversa na posição financeira ou 
comercial do Deutsche Bank desde 30 de junho de 2016.  

B.13 Acontecimentos 
recentes  

Não aplicável. Não ocorreram acontecimentos recentes (desde 30 de junho de 2016) que 
tenham afetado o Emitente e que sejam significativos para a avaliação da sua solvência. 

B.14 Dependência de 
entidades dentro do 

Não aplicável, o Emitente não depende de outras entidades do Grupo Deutshe Bank. 
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grupo. 

B.15 Principais actividades 
do Emitente. 

O objeto social do Deutsche Bank, como definido nos seus Estatutos, inclui a prossecução de 
todos os tipos de negócio bancário, a prestação de serviços financeiros e outros serviços e a 
promoção de relações económicas internacionais. O Banco poderá prosseguir este objeto por si 
ou através de sociedades subsidiárias ou afiliadas. Nos limites permitidos pela lei, o Banco tem 
o direito de prosseguir todos os negócios e tomar todos os passos suscetíveis de promover os 
objetivos do Banco, em especial: adquirir e alienar ativos imobiliários, estabelecer sucursais 
nacionais e no estrangeiro, adquirir, administrar e alienar participações noutras sociedades e 
celebrar acordos empresariais. 

As atividades comerciais do Grupo Deutsche Bank encontram-se estruturadas nas seguintes 
cinco divisões: 

 Banca Empresarial e de Investimento (Corporate & Investment Banking, [CIB]) 

 Mercados Globais (Global Markets, [GM]) 

 Gestão de Ativos Deutsche (Deutsche Asset Management, [DeAM]); 

 Fortunas Privadas e Clientes Comerciais (Private, Wealth & Commercial Clients 
[PWCC]); e 

 Unidade de Operações não Centrais (Non-Core Operations Unit [NCOU]). 

As cinco divisões são suportadas por funções de infraestrutura. Além disso, o Deutsche Bank 
tem uma função de gestão regional que cobre responsabilidades regionais em todo o mundo. 

O Banco tem operações ou contactos com clientes existentes ou potenciais na maioria dos 
países do mundo. Estas operações ou contatos incluem: 

 subsidiárias ou agências em vários países; 

 escritórios de representação em outros países; e 

 um ou mais representantes destacados para servir clientes num largo número de 
países adicionais. 

B.16 Entidades 
controladoras 

Não aplicável. Baseado em notificações de acionistas maioritários nos termos das secções 21 e 
seguintes do German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG), existem 
apenas três acionistas detendo mais do que 3 mas menos do que 10 por cento das ações do 
Emitente. Do conhecimento do Emitente, não consta a existência de outro acionista detendo 
mais do que 3 por cento das ações. O Emitente não está assim diretamente ou indiretamente 
detido ou controlado. 

B.17 Credit ratings atribuídos 
ao emitente e aos seus 
Valores Mobiliários 

O Deutsche Bank é classificado pela Moody’s Investors Service, Inc. (“Moody’s”), Standard & 
Poor’s Credit Market Services Europe Limited (“S&P”), Fitch Ratings Limited (“Fitch”) e DBRS, 
Inc. (“DBRS”, juntamente com Fitch, S&P e Moody’s, as “Agências de Rating”). 

A S&P e a Fitch estão estabelecidas na União Europeia e estão registadas de acordo com o 
Regulamento (CE) Nº 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Concelho de 16 setembro de 
2009, conforme alterada, relativa às agências de notação de risco (“CRA Regulation”). 
Relativamente à Moody’s, as notações de risco são validadas nos escritórios da Moody’s no 
Reino Unido (Moody’s Investors Service Ltd.) de acordo com o Artigo 4(3) da CRA Regulation. 
Relativamente à DBRS, as notações de rating são validadas pela DBRS Ratings Ltd. no Reino 
Unido de acordo com o Artigo 4(3) da CRA Regulation. 

À data Prospeto de Base, os seguintes ratings de dívida sénior de longo e curto prazo foram 
atribuídos ao Deutsche Bank: 

 

Agência de Rating Longo Período de Vigência Curto Período de Vigência 

Moody’s 
Baa2 

Perspetiva 

Estável 

P-2 

Perspetiva 

Estável 

S&P 
BBB+ 

Perspetiva 

Negativa 

A-2 

Perspetiva 

Estável 

Fitch 
A- 

Perspetiva 

Estável 

F1  

Perspetiva 

Estável 
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DBRS 
A (baixo) 

Perspetiva 

Estável  

R-1 (baixo) 

Perspetiva 

Estável 
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Elemento Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Tipo e classe de 
Valores Mobiliários, 
incluindo quaisquer 
número de 
identificação de 
segurança. 

Classes de Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários são representados por um Valor Mobiliário Global (“Valor Mobiliário 
Global”). 

Nenhum Valor Mobiliário definitivo será emitido. 

Os Valores Mobiliários serão emitidos ao portador.  

Tipo de Valores Mobiliários  

Os Valores Mobiliários são Notes. 

Número(s) de identificação de segurança dos Valores Mobiliários 

ISIN: XS1100828786 

WKN:  DT4YHL 

Código Comum: 110082878 

C.2 Unidade monetária Euro ("EUR") 

C.5 Restrições em relação 
à transferibilidade livre 
dos Valores 
Mobiliários. 

Cada Valor Mobiliário é transferível de acordo com a legislação em vigor e quaisquer regras 
e procedimentos aplicáveis ao Agente de Compensação através dos quais o Valor 
Mobiliário seja transferido.  

C.8 Direitos relacionados 
com os Valores 
Mobiliários, incluindo 
classificação e 
limitações e esses 
direitos 

Legislação aplicável aos Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários serão regulados e constituídos de acordo com o direito inglês. A 
constituição dos Valores Mobiliários será gerida pela legislação da jurisdição do Agente de 
Compensação. 

Direitos relacionados com os Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários dão aos titulares dos Valores Mobiliários, no momento do 
reembolso, o direito a receber um pagamento de um montante em numerário e/ou à entrega 
física do montante. Os Valores Mobiliários também podem conceder aos respetivos titulares 
o direito ao pagamento de um cupão. 

Limitações aos direitos 

Ao abrigo dos termos e condições dos Valores Mobiliários, o Emitente tem o direito a 
terminar e cancelar os Valores Mobiliários e a alterar os termos e condições dos Valores 
Mobiliários. 

Estatuto dos Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários constituirão obrigações directas, não garantidas e obrigações não 
subordinadas para o Emitente classificadas pari passu entre as mesmas e pari passu 
relativamente às outras obrigações não garantidas e não subordinadas do Emitente à 
excepção de quaisquer obrigações preferidas por lei. 

C.11 Pedido para admissão 
à comercialização, 
com vista a 
distribuição em 
mercado 
regulamentado ou em 
outros mercados 
equivalentes com 
indicação dos 
mercados em questão. 

O pedido será realizado para cotar os Valores Mobiliários no Mercado Regulamentado da 
Bolsa de Valores do Luxemburgo, que é um mercado regulamentado para os efeitos da 
Directiva 2004/39/CE. 

C.15 Descrição de como o 
valor do investimento é 
afetado pelo valor 
do(s) instrumento(s) 
do(s) ativo(s) 
subjacente(s), a 
menos que os Valores 
Mobiliários tenham a 
denominação de pelo 
menos EUR 100.000. 

A Altiplano Coupon Lock In Note está ligada ao desempenho dos Constituintes do Cabaz. A 
forma como esta Note funciona resulta das seguintes características:  

1. Pagamentos de Cupão 
O Pagamento do Cupão é condicional em relação às seguintes Datas de Observação do 
Cupão e se: 
 

a) o Evento Lock In tiver ocorrido em relação a uma Data de Observação do 
Cupão, o Montante do Cupão de 4,50% do Montante Nominal será pagável 
(Pagamento do Cupão) por referência a cada Valor Mobiliário do Montane 
Nominal na primeira Data de Pagamento do Cupão imediatamente após tal Data 
de Observação do Cupão e em cada Data de Pagamento do Cupão após tal Dta 
de Pagamento do Cupão; ou 
 
b) não ocorreu qualquer Evento Lock In relativamente a uma Data de Observação 
do Cupão, e se:  
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(i) o Desempenho de cada Constituinte do Cabaz em relação a uma 
Data de Observação do Cupão for superior ou igual ao Limiar do 
Cupão, o Montante do Cupão de 4,00% do Montante Nominal será 
pagável (Pagamento do Cupão) por referência a cada Valor Mobiliário 
do Montante Nominal na primeira Data de Pagamento do Cupão 
imediatamente após tal Data de Observação do Cupão; ou 
(ii) o Desempenho da qualquer Constituinte do Cabaz em relação a 
uma Data de Observação do Cupão for inferior ao Limiar do Cupão, o 
Montante do Cupão será de zero e não será feito qualquer Pagamento 
do Cupão. 

2. Reembolso na maturidade 
Os investidores irão receber um Montante em Numerário na Data de Liquidação que é 
determinado em função do Desempenho dos Constituintes do Cabaz conforme se detalha:  

(a) se um Evento Lock In tiver ocorrido em relação a qualquer Data de 
Observação do Cupão, o Montante Nominal; 
(b) se não tiver ocorrido qualquer Evento Lock In em relação a cada Data de 
Observação do Cupão e: 

(i) se o Desempenho de qualquer Constituinte do Cabaz na Data de 
Avaliação for superior ou igual à Barreira, o Montante Nominal; ou  
(ii) se o Desempenho de qualquer Constituinte do Cabaz na Data de 
Avaliação for inferior à Barreira, o produto do (A) Montante Nominal e 
(B) a diferença entre (I) um, e (II) um montante igual à diferença entre 
(x) o Strike, menos (y) o Desempenho do Constituinte do Cabaz com 
pior desempenho na Data de Avaliação, desde que tal montantante não 
seja inferior a zero. 

O Desempenho em relação a um Constituinte do Cabaz em qualquer dia relevante 
corresponde ao quociente de (a) Nível de Referência Relevante do Constituinte do Cabaz 
em tal dia (numerador), e (b) o seu Nível de Referência Inicial (denominador).  
 

Data de Observação do Cupão Cada uma: 
 
14 de novembro de 2017 (a “Primeira 
Data de Observação do Cupão”), 
14 de novembro de 2018 (a “Segunda 
Data de Observação do Cupão”), 
14 de novembro de 2019 (a “Terceira 
Data de Observação do Cupão”), 
16 de novembro de 2020 (a “Quarta 
Data de Observação do Cupão”), 
15 de novembro de 2021 (a “Última 
Data de Observação do Cupão”) 
 

Limiar do Cupão Em relação a cada Constituinte do 
Cabaz, 75 por cento do Nível de 
Referência Inicial de tal Constituinte do 
Cabaz 

Montante do Cupão 4,50 por cento 

Data de Pagamento do Cupão Significa o quinto Dia Útil seguinte à 
relevante Data de Observação do 
Cupão, ou se tal dia não for um Dia Útil, 
essa Data de Pagamento do Cupão é 
adiada para o Dia Útil seguinte; e a Data 
de Liquidação 

Evento Lock In Relativamente à Data de Observação do 
Cupão, o Nível de Referência de cada 
Constituinte do Cabaz na respetiva Data 
de Observação do Cupão é superior ou 
igual ao Limiar Lock In para tal 
Constituinte do Cabaz. 

Limiar Lock In Relativamente a cada Constituinte do 
Cabaz, 105 por cento do Nível de 
Referência Inicial para tal Constituinte do 
Cabaz 

Montante Nominal EUR 1.000 por Valor Mobiliário 

Barreira 65 por cento do Nível de Referência 
Inicial 

Strike Relativamente a cada Constituinte do 
Cabaz, 100 por cento do Nível de 
Referência Inicial para tal Constituinte do 
Cabaz 

Nível de Referência Inicial O Nível de Referência na Data Inicial de 
Avaliação 

Data de Avaliação 15 de novembro de 2021 

Constituinte do Cabaz com Pior 
Desempenho 

O Constituinte do Cabaz com o Pior 
Desempenho em relação à Data de 
Avaliação ou, se dois ou mais 



WKN / ISIN:  DT4YHL / XS1100828786 
 

Constituintes do Cabaz tiverem o mesmo 
pior Desempenho, o Constituinte do 
Cabaz de entre os Constituintes do 
Cabaz com o pior Desempenho, 
conforme escolhido pelo Agente de 
Cálculo na sua margem de razoável 
discrição. 

Desempenho Relativamente a um Constituinte do 
Cabaz em qualquer dia relevante, o 
quecioente de (a) o Nível de Referência 
em tal dia (numerador) e (b) o Nível de 
Referência Inicial de tal Constituinte do 
Cabaz (denominador). 

 

C.16 Data de vencimento ou 
maturidade dos 
valores mobiliários 
derivados – a data de 
exercício ou data de 
referência final 

Data de Liquidação: 22 de novembro de 2021, ou, se tal data não for um Dia Útil, a Data de 
Liquidação é adiada para o Dia Útil seguinte. 

Data de Avaliação: 15 de novembro de 2021 (sujeito a Alteração). 

C.17 Procedimento de 
liquidação dos valores 
mobiliários derivados 

Quaisquer montantes pecuniários a pagar pelo Emitente deverão ser transferidos para o 
Agente de Compensação relevante para efeitos de distribuição junto dos Titulares de 
Valores Mobiliários 

O Emitente estará desonerado das suas obrigações de pagamento pelo pagamento ao, ou 
à ordem do Agente de Compensação em relação ao montante assim pago. 

C.18 Descrição da forma 
como o retorno dos 
derivados dos valores 
mobiliários ocorre 

O Pagamento do Montante em Numerário aos respetivos Titulares dos Valores Mobiliários 
relevantes na Data de Liquidação. 

C.19 O preço de exercício 
ou o preço de 
referência final do ativo 
subjacente 

Nível de Referência Final: em relação a um Constituinte do Cabaz, o Nível de Referência de 
tal Constituinte do Cabaz na Data de Avaliação 

C. 20 Tipo de ativo 
subjacente e onde a 
informação sobre o 
ativo subjacente pode 
ser encontrada 

Tipo: Multi Exchange Index 

Nome: EURO STOXX® 50 Index 

Index Sponsor: STOXX Limited 

Página da Bloomberg: SX5E <Index> 

Reuters RIC: .STOXX50E 

ISIN: EU0009658145 

Informação sobre o desempenho histórico e atual do Ativo Subjacente e a sua volatilidade 
pode ser obtida no endereço electrónico público https://www.stoxx.com/index e na página 
da Bloomberg ou da Reuters tal como previsto para cada valor mobiliário ou item que 
componha o Ativo Subjacente. 

Tipo: Multi Exchange Index 

Nome: S&P 500® Index 

Index Sponstor:  Standard & Poor's, uma divisão da The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Página da BLoomberg: SPX <Index> 

Reuters RIC: .SPX 

ISIN: US78378X1072 

Informação sobre o desempenho histórico e atual do Ativo Subjacente e a sua volatilidade 
pode ser obtida no endereço electrónico público https://www.standardandpoors.com e na 
página da Bloomberg ou da Reuters tal como previsto para cada valor mobiliário ou item 

https://www.stoxx.com/index
http://www.standardandpoors.com/
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Elemento Secção D – Riscos 

D.2 Informação essencial sobre os 
principais riscos específicos e 
individuais da Emitente. 

Os Investidores estarão expostos ao risco do Emitente se tornar insolvente em 
consequência de estar sobreendividado ou de ser incapaz de pagar as dívidas, 
i.e. com incapacidade temporária ou permanente efectuar o pagamento pontual 
de juros e/ou capital. A notação de risco de crédito do Emitente reflecte a 
análise desses riscos.  
 
Os factores que poderão ter um impacto negativo na rentabilidade do Deutsche 
Bank são descritos abaixo:  

 
• O crescimento económico tépido recente, e as incertezas quanto às 

expectativas para um maior crescimento afetaram e continuam a 
afetar negativamente os resultados das operações do Deutsche Bank 
e a condição financeira em alguns dos seus negócios, enquanto um 
ambiente de juros baixos e a concorrência na indústria de serviços 
financeiros tem comprimido as margens em muitos dos seus 
negócios. Se estas condições persistirem ou se agravarem, os 
resultados das operações ou planos estratégicos do Deutsche Bank 
poderão ser negativamente afetados. 

• A crescente atração que os movimentos políticos anti União Europeia 
exercem sobre os eleitores em diversos países da União Europeia 
poderá levar a um retrocesso parcial da integração europeia. Em 
particular, em 23 de junho de 2016, o Reino Unido votou num 
referendo nacional para sair da União Europeia. O referendo não é 
legalmente vinculativo e o exato momento em que o Reino Unido 
deixa de ser um estado membro da União Europeia depende do 
resultado das negociações sobre a saída que se iniciarão depois de o 
Reino Unido notificar formalmente o Conselho Europeu. Atentas estas 
e outras incertezas relacionadas com a saída do Reino Unido, é difícil 
determinar o impacto exato sobre o Deutsche Bank. No entanto, os 
desenvolvimentos no Reino Unido ou um escalonamento dos riscos 
políticos noutros estados membros da União Europeia podem minar a 
confiança na União Europeia e no seu mercado interno, assim como 
na zona euro, e poderão, de forma separada ou em articulação uns 
com os outros, conduzir potencialmente a queda dos níveis de 
negócios, redução de ativos e perdas ao longo dos negócios do 
Deutsche Bank. A capacidade de o Deutsche Bank se proteger 
destes riscos é limitada. 

• O Deutsche Bank pode ser obrigado a reconhecer imparidades nas 
suas exposições à divida soberana de países Europeus ou outros se 
a crise da dívida soberana Europeia se reacender. Os credit default 
swaps que o Deutsche Bank celebrou para gerir o risco de crédito 
soberano poderão não estar disponíveis para compensar estas 
perdas.  

• O Deutsche Bank tem uma necessidade contínua de liquidez 
destinada ao financiamento das suas atividades de negócio. O 
Deutsche Bank poderá atravessar dificuldades em períodos de 
limitação generalizada de liquidez e poderá ter indisponibilidade de 
liquidez, mesmo que o seu negócio subjacente se mantenha sólido. 

• As reformas regulatórias aprovadas e propostas em resposta às 
fraquezas do setor financeiro, em conjunto com o aumento da 
fiscalização regulatória em termos gerais, têm criado significante 
incerteza para o Deutsche Bank e poderá afetar adversamente o seu 
negócio e a sua capacidade de executar os seus planos estratégicos. 

• A legislação relativa à recuperação e resolução de instituições de 
crédito e sociedades financeiras pode, se medidas de resolução 
vierem a ser impostas ao Deutsche Bank, afetar significativamente as 
suas operações de negócio e conduzir a perdas para os seus 
credores. 

• As reformas regulatórias e legislativas requerem que o Deutsche 
Bank mantenha um nível acrescido de capital e poderão afetar 

que componha o Ativo Subjacente. 
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significativamente o modelo de atividade, as condições financeiras e 
o resultado das operações do Deutsche Bank, bem como geralmente 
o ambiente concorrencial. Quaisquer perceções no mercado de que o 
Deutsche Bank possa não ter capacidade para cumprir os seus 
requisitos de capital com uma segurança adequada ou que o 
Deutsche Bank deveria cumprir requisitos de fundos próprios 
adicionais, poderiam intensificar o efeito de tais fatores na atividade e 
resultados do Deutsche Bank.  

• A legislação nos Estados Unidos e na Alemanha, assim como as 
propostas na União Europeia relativamente à proibição de transações 
por conta própria ou à sua separação do negócio de aceitação de 
depósitos poderão afetar materialmente o modelo de negócio do 
Deutsche Bank. 

• Outras reformas regulatórias adotadas ou propostas no início da crise 
financeira – por exemplo, novas regulações extensas de atividades 
derivadas do Deutsche Bank, taxas bancárias, proteção dos 
depósitos ou um possível imposto de transação – poderão aumentar 
materialmente e ter um impacto negativo no modelo de negócio do 
Deutsche Bank. 

• As condições de mercado adversas, preços historicamente baixos, 
volatilidade e um sentimento de cautela dos investidores têm afetado 
e poderão, no futuro, afetar material e adversamente o volume de 
negócios e os resultados do Deutsche Bank, em particular na sua 
atividade de banca de investimento, intermediação e outras 
atividades baseadas em comissões e taxas. Consequentemente, o 
Deutsche Bank incorreu, no passado, e poderá voltar a incorrer no 
futuro, em perdas significativas nas suas atividades negociais e de 
investimento. 

• O Deutsche Bank anunciou a próxima fase da sua estratégia 
Estratégia 2020, em abril de 2015 e deu mais detalhes em outubro de 
2015. Caso o Deutsche Bank não tenha capacidade de implementar 
os seus planos estratégicoscom sucesso, poderá não ter capacidade 
para alcançar os seus objetivos financeiros ou poderá incorrer em 
perdas ou baixa rentabilidade ou perdas no seu capital de base, na 
sua condição financeira e resultados operacionais e o seu preço por 
ação poderá ser afetado material e adversamente. 

• Como parte da Estratégia 2020, o Deutsche Bank anunciou a sua 
intenção de alienar o Deutsche Postbank AG (em conjunto com as 
suas subsidiárias, “Postbank”). O Deutsche Bank poderá ter 
dificuldades na alienação do Postbank por um preço favorável ou em 
condições favoráveis, ou em qualquer circunstância, e poderá sofrer 
perdas materiais resultantes da sua participação ou alienação do 
Postbank. O Deutsche Bank poderá continuar a estar sujeito aos 
riscos de outras obrigações associadas ao Postbank após uma 
alienação.  

• O Deutsche Bank poderá ter dificuldades em vender ativos conexos a 
preços favoráveis ou a qualquer preço e poderá sofrer perdas 
materiais resultantes destes ativos e outros investimentos 
independentemente dos desenvolvimentos do mercado.  

• O Deutsche Bank opera num mercado cada vez mais e 
crescentemente regulamentado e num ambiente litigioso, expondo-se 
potencialmente a responsabilidade e a outros custos, cujos 
montantes poderão ser substanciais e difíceis de estimar, assim como 
as sanções legais e regulatórias e o prejuízo reputacional. 

• Presentemente, o Deutsche Bank está sujeito a uma série de 
investigações por agência de âmbito regulatório e legal em termos 
globais, assim como ações civis associadas relativas a potencial má 
conduta. Os eventuais resultados dessas questões são imprevisíveis, 
e podem afetar materialmente e adversamente os resultados 
operacionais, condição financeira e reputação do Deutsche Bank. 

• Os negócios de crédito não tradicionais do Deutsche Bank adicionam-
se materialmente aos seus riscos de crédito bancário tradicional. 

• O Deutsche Bank incorreu em perdas e poderá incorrer em perdas 
adicionais, como resultado de alterações no justo valor dos seus 
instrumentos financeiros. 

• As políticas de gestão de risco do Deutsche Bank, procedimentos e 
métodos deixam o Deutsche Bank exposto a riscos não identificados 
e não antecipados, os quais poderão conduzir a perdas materiais. 

• Os riscos operacionais poderão interromper as atividades do 
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Deutsche Bank. 

• Os sistemas operacionais do Deutsche Bank estão sujeito a um risco 
crescente de ataques cibernéticos e outros crimes na internet, os 
quais poderão resultar em perdas materiais de informações de 
consumidores ou clientes, danificar a reputação do Deutsche Bank e 
conduzir a penalidades regulatórias e perdas financeiras. 

• As dimensões das operações de compensação do Deutsche Bank 
expõem-no a um risco mais elevado de perdas materiais, caso estas 
operações não funcionem devidamente. 

• O Deutsche Bank pode ter dificuldade em identificar e celebrar 
aquisições, e tanto efetuar aquisições bem como evitá-las poderia 
prejudicar substancialmente os resultados das operações do Banco e 
o preço das suas ações. 

• A concorrência aguerrida no mercado doméstico do Deutsche Bank, 
na Alemanha, assim como nos mercados internacionais, pode ter um 
impacto adverso em termos materiais sobre as suas receitas e 
rendibilidade. 

• As transações com parceiros em países designados pelo 
Departamento de Estado dos EUA como patrocinadores do terrorismo 
ou entidades visadas pelas sanções económicas dos EUA pode levar 
os potenciais clientes e investidores a evitarem fazer negócio com o 
Deutsche Bank ou a investirem nos seus Valores Mobiliários, 
prejudicar a sua reputação ou resultar em ações regulatórias que 
poderiam afetar o seu negócio material e adversamente. 

 

D.6 Informação-chave quanto aos riscos 
específicos e individualizados para 
os valores mobiliários e aviso de 
risco para o caso do investidores 
poderem perder o valor ou o todo o 
investimento ou parte dele 

Os Valores Mobiliários estão associados ao Ativo Subjacente 

Os montantes pagáveis periodicamente ou aquando do exercício ou reembolso 
dos Valores Mobiliários, consoante os casos, estão associados aos Ativos 
Subjacentes, o qual poderá contemplar um ou mais Ativo(s) de Referência. A 
compra ou o investimento em Valores Mobiliários associados ao Ativo 
Subjacente envolve riscos substanciais.  

Os Valores Mobiliários não são Valores Mobiliários convencionais e acarretam 
vários riscos de investimento próprios que os potenciais investidores devem 
compreender bem antes de investirem nesses Valores Mobiliários. Cada 
potencial investidor nos Valores Mobiliários deve estar familiarizado com Valores 
Mobiliários que possuam características semelhantes a estes Valores 
Mobiliários e deve estudar integralmente toda a documentação relevante e 
compreender os Termos e Condições dos Valores Mobiliários e a natureza e 
amplitude da sua exposição ao risco de perda. 

Os investidores potenciais devem assegurar que compreendem a fórmula 
relevante de acordo com a qual são calculados os valores a pagar, e, se 
necessário obter aconselhamento junto dos seus próprios consultores. 

Riscos associados ao Ativo Subjacente 

Devido à influência do Ativo Subjacente nos direitos inerentes ao Valor 
Mobiliário, tal como aconteceria por via do investimento direto no Ativo 
Subjacente, os investidores estão expostos a riscos durante o período de 
vigência e também na Data de Maturidade, os quais normalmente estão 
associados a um investimento no respetivo índice em geral.  

Riscos de Câmbio 

Os investidores enfrentam os riscos de taxa de câmbio se a Moeda de 
Liquidação não for a moeda da jurisdição da residência do investidor. 

Reembolso Antecipado 

Os Termos e Condições dos Valores Mobiliários incluem uma disposição 
segundo a qual, sempre que certas condições estiverem satisfeitas, o Emitente 
tem direito a reembolsar antecipadamente esses Valores Mobiliários. 
Consequentemente, os Valores Mobiliários poderão ter um valor de mercado 
inferior ao de valores mobiliários semelhantes, mas que não prevêem esse 
direito do Emitente ao reembolso. Durante qualquer período em que os Valores 
Mobiliários possam ser reembolsados por esta via, o valor de mercado dos 
Valores Mobiliários, como regra geral, não aumentará substancialmente acima 
do preço a que poderão ser reembolsados ou cancelados. O mesmo se aplica 
quando os Termos e Condições dos Valores Mobiliários incluírem uma 
disposição referente ao reembolso ou cancelamento automático dos Valores 
Mobiliários (por exemplo, "knock-out" ou disposição "auto call"). 

Bail-in regulatório e outras medidas de resolução 
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Se a autoridade competente determinar que o emitente está a incumprir ou é 
capaz de incumprir e certas condições se verificarem, a autoridade de resolução 
competente tem o poder de reduzir, incluindo a redução a zero, ações para o 
pagamento de capital, juro ou qualquer outro montante por referência aos 
Valores Mobiliários, para converter os Valores Mobiliários em ações ordinárias 
ou outros instrumentos que se qualifiquem como common equity tier 1 capital 
(os poderes de redução e conversão comummente referidos como medidas bail-
in), ou aplicar outras medidas de resolução incluindo (mas não só) uma 
transferência dos Valores Mobiliários para outra entidade, uma alteração dos 
termos e condições dos Valores Mobiliários ou um cancelamento dos Valores 
Mobiliários. 

Riscos na maturidade 
Se o desempenho do Constituinte do Cabaz na data de avaliação estiver abaixo 
à Barreira determinada, a Altiplano Coupon Lock In Note acarreta um risco de 
perda dependendo do desempenho do Constituinte do Cabaz com pior 
desempenho em relação à Data de Avaliação; no cenário mais pessimista, tal 
poderá resultar na perda de algum ou todo o capital investido. Na pior das 
hipóteses, um investidor receberá 0% do Montante Nominal. Se nenhum Evento 
Lock In ocorrer, e o desempenho do Constituinte do Cabaz em cada uma das 
datas de observação do cupão for inferior ao Limiar do Cupão, nenhuns Cupões 
fixos serão pagáveis.  
 
Possível perda total 
Se não se especificar nenhum montante em numerário, os investidores podem 
sofrer uma perda total do seu investimento nos Valores Mobiliários. 

 

Elemento Secção E – Oferta 

E.2b Razões da oferta, destino das 
receitas, receitas líquidas estimadas 

Não aplicável, a realização de lucros e/ou a cobertura (‘hedging’) de certos riscos 
são as razões da oferta. 

E.3 Termos e condições da oferta. Condições a que a oferta está 
sujeita: 

A Oferta de Valores Mobiliários 
está sujeita à sua Emissão 

Número de Valores Mobiliários: Até 50.000 Valores Mobiliários a 
EUR 1.000 cada um, com um 
valor nominal agregado de até 
EUR 50.000.000. 

Período de Subscrição: Os pedidos de subscrição dos 
Valores Mobiliários poderão ser 
feitos através do Distribuidor 
desde, e incluindo, 29 de 
setembro de 2016, até, e 
incluindo, 7 de novembro de 
2016. 

O Emitente reserva o direito de, 
por qualquer razão, alterar o 
número de Valores Mobiliários 
oferecidos. 

Cancelamento da Emissão de 
Valores Mobiliários: 

O Emitente reserva-se o direito 
de, por qualquer razão, cancelar a 
emissão de Valores Mobiliários. 

Encerramento antecipado do 
Período de Subscrição dos 
Valores Mobiliários: 

O Emitente reserva-se o direito 
de, por qualquer razão, encerrar o 
Período de Subscrição 
antecipadamente.  

Valor mínimo de subscrição para 
o investidor: 

EUR 1.000 (um Valor Mobiliário). 

Valor Máximo de subscrição para 
o investidor: 

Não aplicável; não há um máximo 
de subscrição para o investidor. 

Descrição do processo de pedido: Pedidos de compra dos Valores 
Mobiliários serão feitos através do 
escritório do Deutsche Bank AG – 
Sucursal em Portugal, Rua 
Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, 
Portugal. 

Descrição da possibilidade de Não aplicável; não há 
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reduzir as subscrições e forma de 
reembolso do montante em 
excesso pago pelos requerentes:
  

possiblidade de reduzir as 
subscrições e, como tal, não há 
maneira de compensar o 
montante em excesso pago pelos 
interessados. 

Detalhes relativos ao método e 
período de vigência de 
pagamento e entrega dos Valores 
Mobiliários: 

Os investidores serão notificados 
pelo Emitente ou pelo 
intermediário financeiro das suas 
atribuições de Valores Mobiliários 
e das respectivas formas de 
pagamento. Os Valores 
Mobiliários serão emitidos na 
Data de Emissão e os Valores 
Mobiliários serão entregues na 
Data Valor contra o pagamento à 
Emitente do preço líquido de 
subscrição.  

Forma e data em que os 
resultados da oferta são tornados 
públicos: 

Os resultados da oferta serão 
submetidos junto da Comission 
de Surveillance du Secteur 
Financier no Luxembourg e na 
Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários em Portugal (a 
“CMVM”) e serão divulgados no 
site da Bolsa de Valores do 
Luxemburgo (www.bourse.lu). 

Procedimento para o exercício de 
qualquer direito de preferência, 
negociação dos direitos de 
subscrição e tratamento dos 
direitos de subscrição não 
exercidos: 

Não aplicável, o procedimento de 
exercício de qualquer direito de 
preempção, negociação ou 
direitos de subscrição e 
tratamento de subscrição não 
está previsto. 

Categorias de potenciais 
investidores a quem os Valores 
Mobiliários são oferecidos e se 
foram reservadas tranches para 
alguns países: 

Investidores qualificados, na 
aceção da Diretiva dos Prospetos 
e investidores não qualificados. 

A oferta poderá ser feitas na 
República Portuguesa a qualquer 
pessoa que cumpra todos os 
requisitos de investimento 
determinados pelo Emitente e/ou 
os intermediários financeiros 
relevantes. Noutros países do 
EEE, as ofertas só serão feitas na 
sequência de uma isenção ao 
abrigo da Directiva dos 
Prospetos, conforme 
implementada nessas jurisdições. 

Processo de notificação dos 
requerentes do valor concedido e 
indicação se a negociação poderá 
ter início antes da notificação:  

Cada investidor será notificado 
pelo Distribuidor da sua alocação 
de Valores Mobiliários após o 
término do Período de Subscrição 
e antes da Data de Emissão. 

Preço de Emissão: 100 por cento do Valor Nominal 
por Note 

Valor de quaisquer despesas e 
impostos especificamente a cargo 
do subscritor ou comprador:  

Exceto quanto ao Preço de 
Emissão, que inclui as comissões 
pagáveis aos Distribuidores, cujos 
detalhes que são descritos no 
Elemento E.7 abaixo, o Emitente 
não tem conhecimento de 
quaisquer despesas ou taxas 
especificamente cobradas ao 
subscrtor ou comprador. 

Nome(s) e morada(s), na medida 
em que sejam conhecidos do 
Emitente, dos agentes de 

Deutsche Bank, AG – Sucursal 
em Portugal, Rua Castilho, 20, 
1250-069 Lisboa, Portugal (o 
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colocação nos vários países onde 
a oferta tem lugar: 

 

Nome e morada do Agente de 
Pagamento: 

“Distribuidor”) 

 

 

O Deutsche Bank AG, atuando 
através da sua Sucursal de 
Londres, Winchester House, 1 
Great Winchester Street, London 
EC2N 2DB, Reino Unido 

Nome e morada do Agente de 
Cálculo:  

Deutsche Bank AG,Sucursal em 
Londres, Winchester House, 1 
Great Winchester Street, London 
EC2N 2DB, Reino Unido 

 

E.4 Interesse material na emissão/oferta 
incluindo conflitos de interesses. 

Exceptuando os Distribuidores relativamente às comissões, tanto quanto é do 
conhecimento do Emitente, ninguém envolvido na emissão dos Valores 
Mobiliários tem qualquer interesse material na oferta. 

E.7 Despesas estimadas a cobrar ao 
investidor pelo Emitente ou pelo 
oferente. 

Com exceção do Preço de Emissão (que inclui as comissões pagáveis pelo 
Emitente aos Distribuidores de até 5,00 por cento do Preço de Emissão dos 
Valores Mobiliários colocados através dele), o Emitente não tem conhecimento 
de quaisquer despesas cobradas ao investidor. 

 


