
  
NOTIFICAÇÃO AOS DETENTORES DOS VALORES MOBILIÁRIOS  

pelo 
Deutsche Bank AG, Sucursal em Portugal 

(o “Emitente”) 
e 

Deutsche Bank AG London Branch 
(o “Agente de Cálculo”) 

 
Nos termos do 

Deutsche Bank AG   Programme for Certificates, Warrants and Notes  
(o “Programa”) 

por referência à emissão de: 
 

ISIN Nome do Produto Ativo Subjacente 

XS0460776288 
Até ao máximo de EUR 50.000.000 Notes por 

referência a um Cabaz de Ações 
Cabaz de Ações 

 
(Referida como “Valores Mobiliários”) 

 
Constituinte do Cabaz 
Afetado:  Ações ordinárias da E.ON SE (DE000ENAG999) 
 
Evento:      E.ON SE (DE000ENAG999) anunciou uma cisão segundo o qual os 

acionistas atuais receberão 0,10 ações ordinárias da Uniper SE (ISIN: 
DE000UNSE018) por cada ação ordinária que detenham na E.ON SE. 

 
Data de Efeito:  12 de setembro de 2016 
 
 
 
Os termos iniciados com maiúscula na presente notificação e que não são definidos pela presente 
terão o significado que lhes é atribuído na circular de oferta, condições finais aplicáveis ou no 
prospeto relativos aos Valores Mobiliários. 
 
O Agente de Cálculo, por este meio, notifica os detentores dos Valores Mobiliários da ocorrência 
do supra mencionado Evento relativo ao Constituinte do Cabaz Afetado. Este Evento trata-se de 
um Evento de Ajustamento, nos termos do disposto na Secção 6, parágrafo 5, do Programa dos 
Valores Mobiliários. 
 
Com efeitos a partir da Data de Efeito, o Agente de Cálculo incluiu ações ordinárias da Uniper SE 
no mesmo Cabaz Constituinte que a E.ON SE. Deste modo, o Constituinte do Cabaz original 
composto por ações ordinárias da E.ON SE, desde a Data de Efeito, é composto quer pelas ações 
ordinárias da E.ON SE, quer pelas ações ordinárias da Uniper SE, na medida de 1 ação ordinária 
da E.ON SE para 0,10 acções ordinárias da Uniper SE. Assim, com efeitos a partir da Data de 
Efeito, o Agente de Cálculo interveio no sentido de ajustar, adequadamente, o Nível de Referência 
(ou o Valor do Nível de Referência Relevante, conforme aplicável). 
 
Ainda, o Agente de Cálculo efetuou determinadas alterações e ajustes aos termos relevantes, na 
media em que seja necessário tomar em consideração o supra mencionado Evento. A presente 
notificação integra e deve ser lida em conjunto com as Condições dos Valores Mobiliários 
dispostos na circular de oferta, condições finais aplicáveis ou no prospeto aplicáveis e no Prospeto 
Base. Perante qualquer inconsistência entre as Condições de qualquer Valor Mobiliário ou 
qualquer notificação anterior relativa a um Valor Mobiliário e os termos da presente notificação, os 
termos da presente notificação prevalecerão. 
 
Se não é o beneficiário ultimo dos Valores Mobiliários, ou se recentemente alienou os Valores 
Mobiliários, por favor reenvie esta notificação para o beneficiário último ou adquirente relevante 
respetivamente. 
 
Deutsche Bank AG, London Branch 
 
7 de outubro de 2016 


