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B. Sumário 
 
 
1. Aviso 
 
O presente sumário deve ser lido como uma introdução ao prospecto. O investidor deve basear cada decisão de 
investimento nos títulos relevantes na análise da globalidade do prospecto. Na circunstância de qualquer 
pretensão baseada na informação contida no presente prospecto ser requerida em tribunal, pode ser exigido ao 
investidor queixoso, ao abrigo da legislação nacional dos estados da Área Económica Europeia, que suporte os 
custos de tradução do prospecto antes do início do processo. As pessoas que assumem responsabilidade pelo 
sumário, incluindo a tradução, ou as pessoas que promoveram a sua publicação podem apenas ser 
responsabilizadas se o sumário for enganoso, impreciso ou inconsistente quando lido em conjunto com outras 
partes do prospecto. 
 
 
2. Factores de risco dos títulos 
 
2.1 Factores de risco comuns aos vários tipos de certificados descritos no presente prospecto base 
 
Risco de perda total do capital investido 
 
Os certificados são instrumentos financeiros que têm associado um risco elevado.  O investidor fica exposto ao 
risco de perda de parte ou da totalidade do capital investido. Tendo em conta que este tipo de instrumento 
apresenta sempre direitos com duração limitada, os direitos inerentes aos certificados podem perder valor 
de forma irreversível.  
 
Os custos de transacção e de financiamento poderão aumentar o risco de perda de capital para além do preço 
dos certificados. 
 
Certificados sem pagamento regular de dividendos 
 
Um certificado não confere ao seu titular qualquer direito a receber juros ou dividendos e como tal não proporciona 
ao titular qualquer rendimento regular. Por este motivo, qualquer perda no valor do certificado, não será 
compensada por outros rendimentos gerados pelo certificado. 
 
Alterações do preço do certificado durante o período até maturidade 
 
Durante  o prazo do certificado, o respectivo preço poderá apresentar alterações desfavoráveis ao investidor em 
resultado de mudanças das condições de mercado (volatilidade, taxas de juro, dividendos esperados do activo 
subjacente e outros factores de influência tidos em consideração no modelo de avaliação utilizado pela Entidade 
Emitente). O preço calculado pela Entidade Emitente com base no seu modelo de avaliação poderá divergir de 
forma significativa das estimativas de outros agentes de mercado. Mas os preços determinados pela Entidade 
Emitente são muito importantes para o pricing dos certificados. Consulte também “Mercado secundário em 
certificados”. 
 
Risco cambial 
 
Os certificados cuja denominação ou activo subjacente são expressos numa moeda que não a moeda de 
reembolso estão sujeitos a risco cambial. Isto também se aplica, com algumas limitações, aos certificados com 
“cobertura Quanto”.  Os certificados com “cobertura Quanto” só não  estão sujeitos a variações cambiais entre a 
moeda de reembolso e a moeda do activo subjacente na data de maturidade. Em caso de venda em mercado 
secundário antes da data de maturidade, os titulares ficarão potencialmente  sujeitos a risco cambial. 
 
Sistemas de negociação electrónica 
 
Em condições normais de mercado, a Entidade Emitente tem intenção de divulgar regularmente preços de compra 
e de venda dos certificados. No entanto, a Entidade Emitente não assume qualquer responsabilidade jurídica 
perante os titulares dos certificados, no sentido de publicar tais preços ou que esses preços sejam razoáveis ou 
que sejam aceites pelo mercado. Por este facto, os titulares dos certificados não devem fazer depender a sua 
decisão de poderem vender os certificados num determinado momento ou a um determinado preço durante o 
prazo de vida do certificado. Assim, pode existir um impacto negativo na liquidez dos certificados, o que poderia 
aumentar a volatilidade dos preços do certificado. 
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Negociação restrita em mercado secundário se o sistema de negociação electrónica estiver indisponível 
 
A negociação em mercado secundário pode ainda ser restringida ou mesmo suspensa, caso os sistemas de 
negociação electrónica utilizados pela Entidade Emitente não estejam disponíveis. 
 
Riscos associados à estimativa do valor do activo subjacente se o mercado em que é negociado se 
encontra encerrado, enquanto a negociação de certificados em mercado secundário está disponível 
 
Se o mercado doméstico em que o activo subjacente aos certificados é negociado estiver encerrado mas que seja 
possível  a negociação dos certificados, a Entidade Emitente tem de estimar o preço do activo subjacente. Uma 
estimativa deste género poderá revelar-se exacta, muito alta ou muito baixa quando o mercado doméstico reabrir 
a negociação do activo subjacente. 
 
Transacções de cobertura de riscos efectuadas pela Entidade Emitente 
 
Com o objectivo de fazer cobertura dos riscos inerentes aos certificados, a Entidade Emitente realiza, de forma 
regular, transacções no activo subjacente, em derivados indexados ao activo subjacente, em outros activos ou 
derivados que influenciam o preço do activo subjacente ou cujos preços ou volatilidades apresentem um 
comportamento equivalente ao preço ou à volatilidade do activo subjacente. O mesmo é aplicável aos factores 
relevantes para determinar o valor em relação a cobertura Quanto. 
 
Em geral, tais operações de cobertura podem potencialmente ampliar ou despoletar variações no preço ou na 
volatilidade do activo subjacente que, por seu lado, poderão influenciar o preço do certificado. 
 
Risco de incumprimento pela Entidade Emitente dos certificados 
 
Os certificados constituem responsabilidades contratuais gerais e não garantidas da Entidade Emitente, que 
concorrem entre si e com outras responsabilidades existentes não subordinadas e não garantidas. Se a Entidade 
Emitente ficar numa situação de insolvência, o titular dos certificados pode sofrer uma perda, potencialmente a 
perda total do capital investido, independentemente da evolução favorável dos outros factores determinantes para 
o valor do certificado, tais como  a evolução do activo subjacente. Como valores mobiliários ao portador, os 
certificados não estão cobertos pela protecção de garantias de depósito.  
 
Potenciais conflitos de interesse 
 
A Entidade Emitente, as empresas associadas (se aplicável) ou outras empresas pertencentes ou associadas ao 
Citigroup, Inc. (as “Empresas”) podem negociar activamente no activo subjacente, outros instrumentos ou 
derivados, opções ou forwards sobre o activo subjacente negociados em bolsa, ou podem emitir outros títulos ou 
derivados indexados ao activo subjacente. As Empresas podem ainda estar envolvidas na aquisição de novas 
acções ou outros instrumentos, ou de empresas individuais incluídas em índices ou cabazes de acções, ou podem 
actuar como consultores financeiros para as entidades supra mencionadas, ou trabalhar em conjunto com as 
mesmas em actividades de banca comercial.  As actividades acima descritas podem resultar em conflitos de 
interesse ou podem influenciar o preço do activo subjacente ou outros títulos indexados ao activo subjacente. 
 
Efeitos das perturbações de mercado na data de maturidade ou na negociação em mercado secundário 
 
Caso se verifiquem perturbações de mercado que afectem o activo subjacente na data de maturidade dos 
certificados, a Entidade Emitente tem o direito de adiar a data de cálculo para o preço de referência do activo 
subjacente.  Deste facto poderá resultar um risco adicional para o titular dos certificados se o activo subjacente 
apresentar uma evolução desfavorável durante o período de adiamento ou, se aplicável, se a taxa de câmbio para 
a conversão em euros tiver um comportamento desfavorável, uma vez que estas evoluções terão impacto sobre o 
preço do certificado.  
 
As perturbações de mercado no sentido do presente prospecto e definidas nas condições definitivas (“Final Terms 
of the Offering”) dizem respeito a qualquer suspensão ou restrição significativa da negociação no activo 
subjacente, nos seus componentes ou em determinados derivados indexados ao activo subjacente, em 
determinados mercados organizados. 
 
Adiamento do reembolso na data de maturidade em consequência de motivos de força maior ou risco 
político 
 
Na eventualidade da Entidade Emitente ou o respectivo agente pagador não reunir as condições físicas ou legais 
necessárias para cumprir, em Frankfurt am Main, Alemanha, ou no local indicado para esse efeito, as suas 
responsabilidades inerentes aos certificados nos termos legais (p.ex. em resultado de motivos de força maior ou 
em resultado de uma moratória ou proibição legal imposta em consequência de certos eventos políticos), é adiado 
o prazo dessa obrigação até à data em que a Entidade Emitente ou o respectivo agente pagador estiver, efectiva 
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e legalmente capaz de cumprir as suas obrigações nos locais supracitados.  Em resultado desse adiamento, os 
titulares dos certificados não têm o direito de exigir quaisquer direitos contra os activos da Entidade Emitente ou 
do respectivo agente pagador , localizados em Frankfurt am Main ou em qualquer outro local. 
 
No caso de qualquer dos eventos acima descritos afectar apenas o agente pagador  e não a Entidade Emitente, 
então a Entidade Emitente deverá, por solicitação dos titulares dos certificados, cumprir as suas obrigações 
inerentes aos mesmos em Frankfurt am Main em vez de no local do agente pagador.  
 
Variação do preço do certificado em resultado de ajustamento ou substituição do activo subjacente 
 
Nos casos descritos nos Final Terms of the Offering, a Entidade Emitente reserva-se o direito de substituir o activo 
subjacente. Uma substituição deste tipo não alterará apenas o preço do certificado na data de maturidade. Tal 
substituição afectará também o preço do certificado ao longo do prazo do certificado uma vez que os factores 
determinantes nos quais a Entidade Emitente se baseia para determinar o preço do certificado também serão 
alterados. 
 
Também pode dar-se o caso de impossibilidade de ajustamento do activo subjacente às alterações ocorridas.  
Nesse caso, existe o risco de os certificados se extinguirem sem qualquer valor ou de serem reembolsados 
antecipadamente ao valor justo de mercado. 
 
Ajustamento do preço durante o prazo de maturidade de acordo com o perfil de reembolso na data de 
maturidade em função da diminuição do prazo de maturidade remanescente 
 
Em geral, o impacto dos factores determinantes para o cálculo do preço do certificado diminui à medida que se 
aproxima a data de maturidade. No entanto,  esta redução no impacto não ocorre de forma consistente ou linear 
até à data da maturidade, mas sim apresentar acelerações (desacelerações) temporárias. Mesmo que preço do 
activo subjacente suba (desça) poderá ocorrer uma redução (aumento) no valor do certificado em resultado dos 
outros factores determinantes para o cálculo do valor do certificado. Dado que a maturidade do certificado é 
sempre limitada, o investidor não pode confiar numa recuperação do preço   em momentos mais favoráveis.  
 
2.2. Factores de risco específicos aos diferentes tipos de certificado 
 
2.2.1 Discount Certificates 
 
Os discount certificates descritos no presente Prospecto Base garantem ao investidor o direito de receber um 
montante correspondente ao mínimo entre o Montante Máximo (Cap) estipulado nos Final Terms of the Offering e 
o preço de referência do activo subjacente tal como determinado pela bolsa de valores relevante no último dia do 
prazo de maturidade, em cada caso multiplicado pelo rácio. Como tal, os discount certificates apresentam o risco 
de, na data de maturidade, o titular não participar na totalidade da performance positiva do activo subjacente uma 
vez que o reembolso está limitado pelo Cap (montante máximo). 
 
 
2.2.2 Discount Certificates Plus 
 
Os elementos adicionais são aplicáveis aos discount certificates plus, i.e. ou seja discount certificates com 
característica adicional - uma barreira inferior (definida nos Final Terms of the Offering):  
 
Se o preço do activo subjacente descer até ou abaixo da barreira inferior durante o prazo de maturidade, o 
investidor fica exposto ao risco equivalente a um investimento directo no activo subjacente, o que poderia 
significar uma perda total do capital investido. Contudo, o investidor abdica ainda do direito ao pagamento de 
quaisquer dividendos relativos ao activo subjacente. Estas consequências ocorrem ainda que a barreira inferior 
seja atingida ou ultrapassada em resultado de perturbações de mercado ou ainda se a barreira inferior foi atingida 
apenas num curto período ou uma única vez desde o início do período de avaliação. 
 
A inclusão da barreira inferior nas características do certificado oferece uma possibilidade adicional de receber o 
montante máximo (Cap) no final do prazo de maturidade, de acordo com os Final Terms of the Offering. Esta 
possibilidade adicional é incorporada no cálculo dos preços pela Entidade Emitente e um discount certificate plus 
tem normalmente um preço mais elevado do que um discount certificate com características idênticas mas sem a 
característica plus (barreira inferior). Se o activo subjacente descer até ou abaixo da barreira inferior, o discount 
certificate plus torna-se num discount certificate normal sem a característica de barreira inferior. 
 
 
Risco de queda acentuada do preço dos discount certificates plus quando o preço do activo subjacente se 
aproxima da barreira inferior 
 
Em termos genéricos,  o preço de um discount certificate plus evolui na mesma direcção que o activo subjacente. 
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No entanto, os movimentos dos preços não se verificam necessariamente em paralelo. Se, por exemplo, o preço 
do activo subjacente se aproxima da barreira inferior e a Entidade Emitente assumir que existe uma probabilidade 
elevada que a mesma seja atingida, tal influenciará negativamente o preço do discount certificate plus, e este  
apresentará uma queda mais rápida em comparação com o preço do activo subjacente. A intensidade das 
oscilações e variações de preço do certificado dependem de diversos factores, tal como reflectido no modelo de 
avaliação utilizado pela Entidade Emitente, mas são influenciadas em especial pela volatilidade do activo 
subjacente e o prazo de maturidade remanescente do certificado. 
 
A intensidade de uma queda de preço e a distância face à barreira inferior ( medida em unidades de preço do 
activo subjacente) em que a mesma ocorre também depende de um factor conhecido como “gap risk”, 
característico da volatilidade. Este diz respeito ao risco de uma diferença acentuada entre o preço de fecho do 
activo subjacente no dia anterior e o preço de abertura no dia de negociação seguinte ou ao risco de saltos 
descontínuos intra-diários. Estes gaps são estimados para o futuro e reflectidos pela Entidade Emitente no cálculo 
do preço do certificado. Quanto mais elevado o gap risk maior a distância da barreira inferior a partir da qual o 
preço dos certificados começam a reflectir uma maior ou mais acelerada queda no preço.  
 
Risco de que a barreira inferior seja atingida ou ultrapassada quando o titular dos certificados não tem 
possibilidade de os vender devido ao horário de negociação regular do mercado secundário 
 
O titular dos certificados está exposto ao risco de uma variação acentuada dos respectivos preços em resultado 
de a barreira inferior ter sido atingida ou ultrapassada num momento distinto do horário regular de negociação dos 
certificados. Tal risco pode ocorrer se o horário durante o qual os certificados podem ser negociados (através da 
Entidade Emitente ou através das bolsas de valores em que os mesmos estão admitidos à negociação) não 
coincidir com o horário de negociação regular do activo subjacente, que é utilizado como base para determinar se 
o preço do activo subjacente desceu até ou abaixo da barreira inferior. 
 
Transacções de cobertura de risco efectuadas pela Entidade Emitente 
 
É possível que, em resultado da abertura/aumento de posições de cobertura ou fecho de posições existentes para 
cobertura de riscos inerentes aos certificados, a Entidade Emitente possa, de facto, ampliar o movimento do preço 
do activo subjacente aos certificados de forma significativa e que esse facto possa resultar em que a barreira 
inferior seja atingida pela primeira vez, resultando na correspondente queda acelerada do preço do certificado. 
Quanto mais o preço do activo subjacente se aproximar da barreira inferior e mais elevada fôr a volatilidade do 
activo subjacente, maior o risco de que a barreira inferior seja atingida ou ultrapassada pela primeira vez. 
 
2.2.3. Bonus Certificates 
 
No caso dos Bonus Certificates o valor de reembolso, na data de maturidade, é baseado no preço de referência 
do activo subjacente no final do período de avaliação, multiplicado pelo rácio, e quando aplicável, convertendo a 
moeda em que o activo subjacente é denominado na moeda do certificado e sem considerar quaisquer 
pagamentos de dividendos relacionados com o activo subjacente. Ao contrário do que acontece num investimento 
directo no activo subjacente, é estabelecido nos Final Terms of the Offering dos bonus certificates uma barreira 
inferior e uma barreira superior para o preço do activo subjacente. Se, durante o período de avaliação, o preço do 
activo subjacente não  descer até ou abaixo da barreira inferior ou subir até ou acima da barreira superior no final 
do período de avaliação, o valor do certificado na data de maturidade corresponde à barreira superior multiplicada 
pelo rácio (designado nível de bónus), independentemente da performance do activo subjacente. 
 
Risco de  perda da diferença entre nível de bónus e a barreira inferior quando a barreira inferior é atingida 
ou ultrapassada pela primeira vez 
 
Se o preço do activo subjacente descer até ou abaixo da barreira inferior durante o prazo de maturidade, o 
investidor fica exposto ao mesmo risco semelhante a um investimento directo no activo subjacente, o que poderia 
significar uma perda total do capital investido. No entanto, o titular do bonus certificate abdica do possível 
pagamento de quaisquer dividendos relativos ao activo subjacente. 
 
Se, durante o horário de negociação normal do activo subjacente ou a qualquer momento do período de 
avaliação, o valor de referência do activo subjacente descer até ou abaixo da barreira inferior, os certificados 
serão reembolsados, na data de maturidade, ao valor de referência do activo subjacente, multiplicado pelo rácio. 
Neste caso não existirá o pagamento do nível de bónus ou qualquer outro.. Esta situação é aplicável mesmo nos 
casos em que o preço do activo subjacente desça até ou abaixo da barreira inferior em resultado de perturbações 
de mercado ou mesmo que a barreira inferior tenha sido atingida durante um curto período de tempo ou uma 
única vez desde o início do período de avaliação. 
 
Risco de queda acentuada do preço dos bonus certificates se o preço do activo subjacente se aproxima 
da barreira inferior 
 
Em termos genéricos, o preço de um bonus certificate evolui na mesma direcção que o activo subjacente. No 
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entanto, os movimentos dos preços não se verificam necessariamente em paralelo, se por exemplo,  o preço do 
activo subjacente se aproximar da barreira inferior e a Entidade Emitente assumir que existe uma probabilidade 
elevada que a mesma seja atingida, tal influenciará negativamente o preço do bonus certificate, que apresentará 
uma queda mais rápida em comparação com o preço do activo subjacente. A intensidade das oscilações e 
variações do preço do certificado dependem de diversos factores tal como reflectido no modelo de avaliação 
utilizado pela Entidade Emitente, mas são influenciadas em especial pela volatilidade do activo subjacente e o 
prazo de maturidade remanescente do certificado. 
 
A intensidade de uma queda de preço e a distância face à barreira inferior (medida em unidades de preço do 
activo subjacente) em que a mesma ocorre também depende de um factor conhecido como “gap risk” 
característico da volatilidade. Este diz respeito ao risco de uma diferença acentuada entre o preço de fecho do 
activo subjacente no dia anterior e o preço de abertura no dia de negociação seguinte ou ao risco de saltos 
descontínuos intra-diários. Estes gaps são estimados para o futuro e reflectidos pela Entidade Emitente no cálculo 
do preço do certificado. Quanto mais elevado o gap risk maior a distância da barreira inferior a partir da qual o 
preço dos certificados começam a reflectir uma maior ou mais acelerada queda no preço. 
  
Risco de que a barreira inferior seja atingida ou ultrapassada quando o titular dos certificados não tem 
possibilidade de os vender devido ao horário de negociação regular no mercado secundário 
 
O titular dos certificados está exposto ao risco de uma variação acentuada dos respectivos preços em resultado 
de a barreira inferior ter sido atingida ou ultrapassada num momento distinto do horário regular de negociação dos 
certificados. Tal risco pode ocorrer se o horário durante o qual os certificados podem ser negociados (através da 
Entidade Emitente ou através das bolsas de valores em que os mesmos estão admitidos à negociação) não 
coincidir com o horário de negociação regular do activo subjacente, que é utilizado como base para determinar se 
o preço do activo subjacente desceu até ou abaixo da barreira inferior. 
 
Transacções de cobertura de risco efectuadas pela Entidade Emitente 
 
É possível que, em resultado da abertura/aumento de posições de cobertura ou fecho de posições existentes para 
cobertura de riscos inerentes aos certificados, a Entidade Emitente possa, de facto, ampliar o movimento do preço 
do activo subjacente aos certificados de forma significativa e que tal possa resultar em que a barreira inferior seja 
atingida pela primeira vez, resultando na correspondente queda acelerada do preço do certificado. Quanto mais o 
preço do activo subjacente se aproximar da barreira inferior e mais elevada fôr a volatilidade do activo subjacente, 
maior o risco de que a barreira inferior ser atingida ou ultrapassada pela primeira vez. 
 
 
2.2.4 Capped Bonus Certificates 
 
Se os Final Terms of the Offering dos bonus certificates também definirem um montante máximo de reembolso 
(Cap), tornando-os, em geral, com preços mais favoráveis do que os bonus certificates sem a característica Cap, 
o montante de reembolso na maturidade é limitado ao montante máximo definido  pelo Cap.  Para além e 
adicionalmente aos riscos gerais associados aos bonus certificates, no caso dos capped bonus certificates existe 
o risco de o investidor não participar totalmente na performance positiva do activo subjacente, dado que o 
rendimento é limitado ao Cap estipulado. 
 
 
2.2.4 Reverse Bonus Certificates 
 
No caso dos reverse bonus certificates, o reembolso, data de maturidade, depende da evolução do preço do 
activo subjacente entre a data de referência inicial e a data de cálculo, e quando aplicável, da conversão da 
moeda em que o activo subjacente é denominado na moeda de reembolso do certificado e sem ter em 
consideração quaisquer pagamentos de dividendos relativos aos activo subjacente. Em termos genéricos, os 
investidores em reverse bonus certificates participam positivamente na evolução negativa do preço do activo 
subjacente e participam negativamente numa evolução positiva do preço do activo subjacente (participação 
inversa). Ou seja, na data de maturidade, quanto mais baixo o preço de avaliação do activo subjacente, maior o 
montante de reembolso (sujeito a um Cap). Pelo contrário, na data de maturidade, quanto mais elevado o preço 
de avaliação do activo subjacente, menor o montante de reembolso. No caso de uma participação proporcional 
(taxa de participação correspondente a 100%) na evolução do preço do activo subjacente, significa que, se o preço 
do activo subjacente subir 100% ou mais, não ocorre nenhum pagamento em dinheiro na data de reembolso e o 
investidor sofre uma perda total do capital investido. Além disso, os Final Terms of the Offering dos reverse bonus 
certificates definem uma barreira superior para o preço do activo subjacente. Esta barreira superior é definida 
acima do preço do activo subjacente na data de emissão. Se o preço do activo subjacente nunca subir até ou 
acima da barreira superior durante o período de observação definido, o montante de reembolso na data de 
maturidade é baseado pelo menos no montante definido como performance bonus, tal como definido nos Final 
Terms of the Offering, e se aplicável, tendo em consideração a conversão da moeda em que o activo subjacente é 
denominado na moeda do certificado. 
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Se os Final Terms of the Offering definirem um Cap para os reverse bonus certificates, o montante de reembolso, 
na data de maturidade, continua dependente da performance do activo subjacente durante o prazo de maturidade 
mas sujeito ao montante máximo definido pelo Cap. Se na data de maturidade o preço do activo subjacente 
descer abaixo do valor do Cap, para o cálculo do montante de reembolso a performance negativa do activo 
subjacente só é considerada até ao nível do Cap pré-definido. No caso dos reverse bonus certificates sem Cap 
definido e com uma participação proporcional (taxa de participação de 100%) na performance negativa do activo 
subjacente, o montante máximo de reembolso é naturalmente limitado em resultado da estruturação dos reverse 
bonus certificates, dado que o preço do activo subjacente só pode descer até zero e a participação positiva numa 
tal descida de preço corresponde a uma subida de 100% no valor do certificado. 
 
Risco de queda acentuada do preço dos reverse bonus certificates quando o preço do activo subjacente 
se aproxima da barreira superior 
 
Em termos genéricos, o preço de um reverse bonus certificate evolui na direcção oposta ao verificado no preço do 
activo subjacente. No entanto, os movimentos dos preços em sentido contrário não se verificam necessariamente 
em paralelo. Por exemplo, se preço do activo subjacente se aproxima da barreira superior e a Entidade Emitente 
assumir que existe uma probabilidade elevada que a mesma seja atingida, esta estimativa influenciará 
negativamente o preço do reverse bonus certificate, que apresentará uma queda mais rápida em comparação com 
o movimento do preço do activo subjacente. A intensidade das oscilações e das variações do preço do certificado 
dependem de diversos factores, tal como reflectido no modelo de avaliação utilizado pela Entidade Emitente, mas 
são influenciadas em especial pela volatilidade do activo subjacente e o prazo remanescente do certificado. 
 
A intensidade de uma variação de preço e a distância face à barreira superior ( medida em unidades de preço do 
activo subjacente) em que a mesma ocorre também depende de um factor conhecido como “gap risk”, 
característico da volatilidade. Este diz respeito ao risco de uma diferença acentuada entre o preço de fecho do 
activo subjacente no dia anterior e o preço de abertura no dia de negociação seguinte ou ao risco de saltos 
descontínuos intra-diários. Estes gaps são estimados para o futuro e reflectidos pela Entidade Emitente no cálculo 
do preço do certificado. Quanto mais elevado o gap risk maior a distância da barreira superior a partir da qual o 
preço dos certificados começam a reflectir uma maior ou mais acelerada queda no preço do certificado.  
 
Risco de que a barreira superior seja atingida ou ultrapassada quando o titular dos certificados não tem 
possibilidade de os vender devido ao horário de negociação regular do mercado secundário 
 
O titular dos certificados está exposto ao risco de uma variação acentuada dos respectivos preços em resultado 
de a barreira superior ter sido atingida ou ultrapassada num momento distinto do horário regular de negociação 
dos certificados. Tal risco pode ocorrer se o horário durante o qual os certificados podem ser negociados (através 
da Entidade Emitente ou através das bolsas de valores em que os mesmos estão admitidos à negociação) não 
coincidir com o horário de negociação normal do activo subjacente, que é utilizado como base para determinar se 
o preço do activo subjacente desceu até ou abaixo da barreira inferior. 
 
Transacções de cobertura de risco efectuadas pela Entidade Emitente 
 
É possível que, em resultado da abertura/aumento de posições de cobertura ou fecho de posições existentes para 
cobertura de riscos inerentes aos certificados, a Entidade Emitente possa, de facto, ampliar o movimento do preço 
do activo subjacente aos certificados de forma significativa e que tal que possa resultar em que a barreira superior 
seja atingida pela primeira vez, resultando na correspondente queda acelerada do preço do certificado. Quanto 
mais o preço do activo subjacente se aproximar da barreira superior e mais elevada fôr a volatilidade do activo 
subjacente, maior o risco de que a barreira superior ser atingida ou ultrapassada pela primeira vez. 
 
 
3. Factores de risco relativos à Entidade Emitente 
 
Risco da Entidade Emitente não fornecer cotações ou fornece-las apenas de forma limitada 
 
A intenção voluntária da Entidade Emitente de disponibilizar preços de compra ou de venda tem uma  importância 
fundamental para os titulares dos certificados que pretendam beneficiar da possibilidade de vender os títulos em 
qualquer momento anterior à data de maturidade. Assim, um dos maiores riscos a que o investidor está sujeito é 
que a Entidade Emitente cancele ou limite a sua intenção voluntária de disponibilizar preços. Nessa circunstância, 
e como pior cenário, a única alternativa para os investidores seria esperar pelo data de maturidade do certificado. 
O mesmo acontece caso a admissão à negociação em bolsa de valores seja suspensa antecipadamente. 
 
Risco de interrupção na compensação e liquidação dos títulos ou interrupção de negociação em bolsa 
 
Nos casos em que os certificados são vendidos pela Entidade Emitente, ou através de uma bolsa de valores, ou 
no caso de transferência dos mesmos para a conta da Entidade Emitente como pré-requisito de pedido de 
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exercício, a Entidade Emitente não terá capacidade de liquidar a entrega dos títulos sem o suporte de outras 
entidades, tais como, centrais de valores ou bolsas de valores. Caso a capacidade dessas instituições fornecerem 
os respectivos serviços de compensação e de liquidação seja prejudicada, e durante o período de interrupção, a 
Entidade Emitente não poderá aceitar pedidos de exercício ou entregar títulos. Esta situação também se aplica 
caso tais interrupções se verifiquem no banco depositário do titular do certificado. 
 
Riscos legais associados aos títulos emitidos 
 
Caso vários investidores adquiram os títulos da Entidade Emitente em oferta pública ou em bolsa de valores (e 
relativamente aos quais um prospecto foi publicado em data posterior a 7 de Julho de 2005, inclusive, de acordo 
com a implementação da Directiva Europeia dos Prospectos 2003/71/CE) e posteriormente exerçam o direito de 
revogar a intenção de compra ao abrigo do Artigo 16 (2) da Directiva, argumentando que informações relevantes 
incluídas no prospecto estavam incorrectas ou incompletas ou que essas informações ocorreram após a data de 
publicação do prospecto e deveriam ser incluídas num suplemento, a solidez financeira da Entidade Emitente 
pode ser prejudicada. 
 
Além disso, a solidez financeira da Entidade Emitente pode ser prejudicada em resultado de pretensões baseadas 
na responsabilidade do conteúdo do prospecto (“prospectus liability”) se factos materiais tiverem sido omitidos por 
negligência ou incorrectamente descritos no prospecto da Entidade Emitente e se tal negligência tenha causado 
danos ou perdas a um número elevado de investidores. 
 
De acordo com o Regulamento da Comissão (CE) No. 809/2004, que implementa a Directiva 2003/71/CE em 
relação à informação contida nos prospectos, a informação financeira auditada dos últimos dois anos deverá ser 
preparada e apresentada de forma consistente com os princípios a adoptar nos próximos relatórios financeiros 
anuais a publicar pela Entidade Emitente. Se, apesar de realizados os melhores esforços, for impossível à 
Entidade Emitente prever ou implementar periodicamente tais alterações futuras, então existe a possibilidade de 
os investidores cancelarem as transacções ou levantar processos com base na responsabilidade do conteúdo do 
prospecto. Além disso, é possível que uma oferta pública a decorrer ou que a admissão à negociação dos títulos 
em questão sejam suspensas se os requisitos para um admissão à negociação contínua já não se verifiquem. Em 
resultado disso, a Entidade Emitente poderia sofrer perdas resultantes de processos de indemnizações 
compensatórias requeridos por investidores ou os investidores poderiam perder o valor intrínseco do seus títulos 
de investimento. 
 
A Entidade Emitente concedeu empréstimos a diversas empresas Russas e Cazaquistãs nos sectores da energia, 
da engenharia, do petróleo e de serviços financeiros. O valor total destes empréstimos é aproximadamente de 
EUR 3 mil milhões. A Entidade Emitente cobriu o risco inerente ao não cumprimento das responsabilidades 
contratuais inerentes a esses empréstimos através da emissão de obrigações, que incluem provisões em que a 
Entidade Emitente só é obrigado a realizar pagamentos aos obrigacionistas na medida em que receber 
pagamentos dos credores. Se as cláusulas contratuais das obrigações exigirem, de forma não esperada, que a 
Entidade Emitente tenha de efectuar os pagamentos aos obrigacionistas, mesmo que os correspondentes 
pagamentos não tenham sido recebidos dos credores, então a Entidade Emitente poderá ser confrontada com 
problemas de liquidez. As explicações sobre a responsabilidade pelo conteúdo do prospecto e com o direito de 
cancelamento de intenções pelos investidores, como descrito nos dois primeiros parágrafos acima, também se 
aplicam mutatis mutandis às obrigações. 
 
Risco de liquidez apesar do contrato de controlo e de transferência de lucros (prejuízos) 
 
A Entidade Emitente e o Citicorp Deutschland GmbH celebraram um contrato de controlo e de transferência de 
lucros (prejuízos), descrito em detalhe na Parte F, subsecções 6.1 e 6.2. 
 
O lucros deverão ser transferidos para o Citicorp Deutschland GmbH e os prejuízos deverão ser compensados por 
esta empresa. 
 
De acordo com §§ 301 et seq do German Stock Corporation Act ("AktG"), a obrigação de transferência de lucros 
ou a compensação de prejuízos ocorre apenas após a aprovação dos relatórios financeiros anuais para o ano 
fiscal relevante. Se, durante o ano fiscal, a Entidade Emitente sofrer constrangimentos de liquidez, então – e 
apesar do contrato de controlo e de transferência de lucros (prejuízos) – a Entidade Emitente poderá não ter 
condições para cumprir, atempadamente ou de todo, as responsabilidades associadas aos títulos emitidos. 
 
Intermediação de transacções para outras empresas do Grupo e distribuição de trabalho entre sociedades 
do Citigroup 
 
A grande maioria das comissões de intermediação recebidas pela Entidade Emitente e uma das suas fontes de 
receitas mais importante são rendimentos resultantes de acordos de transferência de preços (transfer pricing 
arrangements), que a Entidade Emitente recebe pela intermediação de transacções dos seus clientes e as várias 
empresas do Citigroup Inc. 
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Se o Grupo Citigroup decidir que as responsabilidades em questão devem ser redistribuídas entre outras 
empresas do Grupo, então a Entidade Emitente poderia perder uma fonte de rendimentos significativa. 
 
Riscos de negociação por conta própria relacionados com títulos derivados emitidos pela Entidade 
Emitente 
 
Os riscos mais importantes associados à negociação de warrants e/ou à emissão de outros instrumentos 
derivados por parte da Entidade Emitente são os riscos de liquidação e/ou de substituição associados às suas 
contrapartes (nomeadamente os bancos ou corretores dos clientes finais) na compensação e liquidação dos 
negócios e os riscos que permanecem após a cobertura de risco de posições em aberto, resultantes da emissão 
dos títulos. 
 
De modo a fazer a cobertura das posições em aberto resultantes dos títulos emitidos, a Entidade Emitente 
executará operações de cobertura, que estão associadas aos vários parâmetros de risco do modelo de avaliação 
utilizado pela Entidade Emitente. No melhor cenário, a Entidade Emitente poderá, em grande medida, fechar as 
posições de risco em aberto resultantes dos títulos emitidos, mas não terá possibilidade de as encerrar totalmente 
ou de fazer transacções simétricas para todas as posições em aberto. 
 
Se uma contraparte da Entidade Emitente entrar em incumprimento, e se essa contraparte for simultaneamente 
um dos distribuidores importantes, compensando e liquidando um elevado número de transacções diárias com a 
Entidade Emitente, então existe o risco que as transacções de cobertura, efectuadas pela Entidade Emitente de 
forma a eliminar/reduzir o risco resultante de transacções nos seus próprios títulos com essa contraparte, não 
serão encerradas tal como esperado em virtude do incumprimento da contraparte, mas pelo contrário ficarão em 
aberto e existindo ainda a necessidade de as mesmas serão fechadas. 
 
Da mesma forma, uma situação de incumprimento por parte de uma contraparte, com a qual a Entidade Emitente 
tenha efectuado um número significativo de operações de cobertura, poderia expor a Entidade Emitente aos riscos 
de substituição das operações de cobertura. 
 
Riscos no negócio de crédito 
 
A carteira de crédito da Entidade Emitente consiste maioritariamente em empréstimos a clientes internacionais, 
nos sectores industrial e de serviços financeiros e com notação de rating de primeira qualidade. A carteira de 
crédito está centrada num número limitado de entidades. Se alguma das principais entidades a quem a Entidade 
Emitente concedeu empréstimos não cumprir as suas obrigações, então as provisões ou os empréstimos em 
default poderiam aumentar significativamente. 
 
Os empréstimos concedidos a empresas Russas e Cazaquistãs nos sectores da energia, engenharia, petrolífero e 
de serviços financeiros, no montante aproximado de 3 mil milhões de Euros, foram financiados através da 
emissão de obrigações no mercado de capitais. A Entidade Emitente re-financiou o risco de as obrigações 
contratuais inerentes a esses empréstimos não sejam cumpridas (em especial o pagamento dos juros e 
reembolso do capital) através da emissão de obrigações, que incluem provisões em que a Entidade Emitente só é 
obrigada a realizar pagamentos aos obrigacionistas na medida em que receber pagamentos dos credores. Ver 
igualmente a secção “Riscos legais associados aos títulos emitidos” relativamente aos riscos legais associados às 
obrigações emitidas supra. 
 
Riscos de variação de taxas de juro 
 
A exposição da Entidade Emitente a variações de taxas de juro é um risco de médio/longo prazo e afecta 
principalmente posições em títulos líquidos, cujo risco associado não foi coberto através de operações como os 
swaps de taxa de juro. Esses títulos podem ser vendidos num curto espaço de tempo. Um risco significativo 
resultante de variação das taxas de juro poderia surgir no caso da evolução das taxas não ser acompanhada e 
controlada de forma precisa e permanente, o que poderia resultar no risco de uma decisão de cobertura do risco 
de taxa de juro não ser tomada atempadamente. 
 
Risco operacional 
 
A Entidade Emitente sub-contratou diversas funções que são essenciais à gestão e controlo das suas transacções 
e os riscos daí resultantes para outras entidades, quer dentro e fora do Grupo Citigroup. Caso essas empresas 
não cumpram das suas obrigações contratuais, tal poderia prejudicar a capacidade da Entidade Emitente cumprir 
as suas próprias obrigações de forma atempada. 
 
Riscos fiscais 
 
As notificações fiscais, feitas à Entidade Emitente e/ou à empresa absorvida em 2003 (Salomon Brothers AG) em 
resultado de uma fusão, são geralmente provisórios e sujeitos a uma auditoria pelas autoridades fiscais alemãs ou 
a decisões nos tribunais relevantes em matérias concretas. As reservas estão geralmente associadas a pontos 
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essenciais para a Entidade Emitente, tais como o reconhecimento fiscal dos despesas incorridas na cobertura do 
risco de opções previamente vendidas e o reconhecimento fiscal dos custos na utilização de dívida para financiar 
activos circulantes. 
 
Riscos gerais do negócio 
 
Os riscos gerais do negócio da Entidade Emitente incluem todos e quaisquer riscos que não sejam considerados 
como riscos de mercado, riscos de contraparte e riscos de liquidez, tais como: 

• Risco de liquidação 
Risco de que uma transacção seja processada de forma incorrecta ou de que uma transacção seja   
executada de forma distinta das intenções ou expectativas da gestão. 

• Risco de informação 
Risco de que informação gerada, recebida, transmitida ou armazenada dentro ou fora das instalações  
da Entidade Emitente deixe de estar acessível. Além disso, essa informação poderá ser de qualidade 
deficiente, ter sido incorrectamente utilizada ou ter sido obtida de forma imprópria. O risco de 
informação inclui também riscos associados aos sistemas utilizados para processar informação. 

• Risco de reputação 
Risco de que o relacionamento da Entidade Emitente com os seus clientes seja prejudicado em caso 
de fraca qualidade dos serviços ou caso as transacções sejam executadas de forma incorrecta. Este 
risco também inclui o risco de estabelecer negócios com contrapartes cujas actividades ou práticas não 
estejam de acordo com os critérios éticos da Entidade Emitente. 

• Risco de Recursos Humanos 
A Entidade Emitente tem uma grande necessidade de profissionais e gestores altamente qualificados e 
experientes. O risco de recursos humanos engloba o risco de elevada rotação de pessoal e o risco de 
que a Entidade Emitente não consiga manter um número significativo de pessoal qualificado, bem 
como o risco de que os seus colaboradores possam, de forma intencional ou por negligência, violar as 
leis em vigor ou os princípios éticos da empresa. 

• Riscos legais e regulamentares  
A Entidade Emitente encara como riscos legais todos e quaisquer riscos resultantes de contratos 
celebrados e da legislação aplicável. Os riscos regulamentares resultam do enquadramento legal em 
que a Entidade Emitente desenvolve as suas actividades. 

 
4. Informação Financeira Seleccionada acerca da Entidade Emitente  
 
O auditor oficial do Emitente e do seu Gerente Comanditado com responsabilidade individual é a firma 
 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Marie-Curie-Str. 30 
D-60439 Frankfurt am Main, Alemanha 
 
As contas anuais e o relatório de gestão relativos ao ano fiscal compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de 
Dezembro de 2005 ou entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2004 foram auditados pelo auditor oficial da 
Entidade Emitente e certificados com uma opinião sem reservas. 
 
As contas anuais para os anos fiscais de 2005 e 2004 foram elaboradas de acordo com as prescrições da 
respectiva Lei Bancária Alemã (Kreditwesengesetz), o Código Alemão das Acções(Aktiengesetz) do Código 
Comercial Alemão (Handelsgesetzbuch) e do Regulamento da Contabilidade das Instituições Financeiras. 
 
O Balaço à data de 31 de Dezembro de 2005 e a Demonstração de Resultados para o ano fiscal de 2005 são 
apresentados nas páginas 13 a 16. 
O Balaço à data de 31 de Dezembro de 2004 e a Demonstração de Resultados para o ano fiscal de 2004 são 
apresentados nas páginas 17 a20. 
 
A Entidade Emitente apresenta informação financeira semestral não auditada para os primeiros seis meses do 
ano 2006. O Balanço à data de 30 de Junho de 2006 (30 Junho de 2005) e a Demonstração de Resultados 
relativa aos primeiros seis meses de 2006 (primeiros seis meses de 2005) foram preparados sob responsabilidade 
da Entidade Emitente de acordo com “German Accounting Standards”. As informações financeiras semestrais são 
apresentadas nas páginas 26 a 29. 
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5. Órgãos de gestão da Entidade Emitente 
 
A Entidade Emitente é uma sociedade em comandita por acções (KGaA), incorporada segundo as leis da 
Alemanha. O Gerente Comanditado e único sócio comanditado é o Citigroup Global Markets Management AG, 
Frankfurt am Main. O único accionista é o Citicorp Deutschland GmbH, que é igualmente o único accionista da 
Citigroup Global Markets Management AG. 
O Conselho Geral da Entidade Emitente é constituído pelos seguintes membros: 
 Maurice Thompson, Londres, Presidente 
 Bradley J. Gans, Londres, Vice-Presidente 
 ambos com endereço profissional no Citigroup Global Markets Ltd., Londres, Reino Unido 
 Reiner Henszelewski, Frankfurt/Main, Alemanha, Representante dos Trabalhadores 
 
O Conselho Geral do Gerente Comanditado é constituído pelos seguintes membros:  

  Maurice Thompson, London, Presidente 
 Bradley J. Gans, London, Vice-Presidente, com endereço profissional como acima indicado  
Susan S. Harnett, com endereço profissinal no Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, Kasernenstrasse 10, 
 40213 Düsseldorf, Alemanha 
 
O Conselho Executivo do Gerente Comanditado é constituído pelos seguintes membros: 
 
 Dr. Christian Ganssmüller, Fixed Income Product, Bond Issue, Asset Finance 
 Dr. Helmut Gottlieb, Transaction Services 
 Dr. Jürgen Guba, Fixed Income Customers 
 Fred B. Irwin, Business Services, Departamento Fiscal, Relações Públicas, e-Banking, Gestão de Fundos 
 Dr. Paul Lerbinger, Investment Banking, incl. Corporate Finance, Mergers & Acquisitions 
 Stefan Mülheim, Transacção de Acções e Opções 
 Dr. Frank, Müller, Public Sector Business 
 Heinz P. Srocke, Controlo de Riscos, Processamento de Créditos, Contabilidade 
 Dieter Visser, Operações Internas, Operações, Banco Depositários, TI, Recursos Humanos 
 Dr. Jean-Claude Zerey, LL.M., Departamento Jurídico, Desenvolvimento Subgrupo, Secretariado do Conselho 
 Executivo, Citicorp Security and Investigation Services 
 Dr. Michael Zitzmann, Global Relationship Banking, Asset Finance 
 
 
6. Estrutura accionista do subgrupo do Citigroup 
 
A Entidade Emitente é membro do subgrupo alemão do Citigroup. Como empresa em comandita por acções, é 
gerida pelo Gerente Comanditado, Citigroup Global Markets Management AG, Frankfurt/Main. Tal como a 
Entidade Emitente, o Gerente Comanditado é detido na totalidade pelo Citicorp Deutschland GmbH, Düsseldorf, 
que é por sua vez detido na totalidade pela holding alemã do grupo, Citigroup Global Markets Finance Corporation 
& Co. beschränkt haftende KG, uma sociedade em comandita com responsabilidade limitada, com sede em 
Düsseldorf. 
 
A Citicorp Deutschland GmbH é igualmente um sócio oculto da Entidade Emitente, com uma participação de EUR 
112.931.769,05 Euros, à data de 30 de Junho 2006. 
 
O Sócio Comanditado do Citigroup Global Markets Finance Corporation & Co. beschränkt haftende KG é a 
Citigroup Global Markets Finance LLC, Delaware. O Citi Overseas Investment, Bahamas Inc. é Sócio 
Comanditário individual. 
 
Todas as acções da Citigroup Global Markets Finance LLC são detidas pelo Citi Overseas Investment Bahamas 
Inc., cujo único accionista é o Citibank Overseas Investment Corporation, New Castle, Delaware, USA. Esta 
sociedade é,  por seu turno,  detida na totalidade pelo Citibank, N.A., New York. O Citibank, N.A., New York 
é uma sucursal totalmente participada pelo Citicorp Holdings Inc., Delaware, que, por sua vez, é uma 
sucursal totalmente participada pelo Citigroup, Inc., New York. 
 
Além da integração da Entidade Emitente no Grupo Citigroup Inc., foi efectuado um contrato de controlo e de 
transferência de lucros (prejuízos) entre o Citicorp Deutschland GmbH e: 
a) a Entidade Emitente; 
b) o Sócio Comanditado da Entidade Emitente. 
 
De acordo com o contrato supracitado, quer a Entidade Emitente quer o seu Sócio Comanditado cederam o 
controlo à Citicorp Deutschland GmbH. Desta forma, a Citicorp Deutschland GmbH está autorizada a emitir 
directivas e instruções à Entidade Emitente e ao Gerente Comanditado. 
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Diagrama: Estrutura accionista do subgrupo alemão do Citigroup 
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Além disso, os segmentos de mercado/áreas de negócio da Entidade Emitente estão integradas nas linhas de 
informação globais do Grupo Citigroup. Cada gestor de negócio reporta aos managing directors da Entidade 
Emitente e aos responsáveis europeus das respectivas unidades de negócios. 
 
 

7. História da Entidade Emitente 
 
Antes da fusão do Citigroup Global Markets Deutschland GmbH no Citibank AG & Co. KGaA em 12 de Setembro 
de 2003, a Entidade Emitente desenvolvia a sua actividade sob a designação de Citibank AG & Co. KGaA. 
 
O Citigroup Global Markets Deutschland GmbH foi fundado em 4 de Agosto de 2003 em resultado da 
reestruturação orgânica do Citigroup Global Markets Deutschland AG, cuja designação até essa data era de 
Salomon Brothers AG. 
 
Após a fusão do Citigroup Global Markets Deutschland GmbH no Citibank AG & Co. KGaA todos e quaisquer 
direitos e obrigações do Citigroup Global Markets Deutschland GmbH foram transferidos automaticamente para o 
Citibank AG & Co. KGaA na qualidade de sucessor legal universal [Gesamtrechtsnachfolger]. O Citigroup Global 
Markets Deutschland GmbH foi então dissolvido. 
 
 

8. Caracterização Geral do Negócio 
 
A Entidade Emitente desenvolve a sua actividade na área de banca de investimento e de empresas, oferecendo às 
empresas, governos e investidores institucionais estratégias financeiras abrangentes em banca de investimento, 
fixed income, mercado cambial, acções e derivados, e serviços transaccionais a nível global. A Entidade Emitente 
é também um importante emitente de warrants e de certificados, cujo cliente final provém essencialmente do sector 
privado. 
 
9. Actividades com Empresas filiadas 
 
A grande maioria dos rendimentos de comissões de corretagem da Entidade Emitente e uma das suas mais 
importante fontes de rendimento resulta dos acordos de preço de transferência, celebrados com diversas 
empresas do Grupo, para a intermediação de transacções entre essas empresas e os clientes da Entidade 
Emitente. Os custos incorridos pela Entidade Emitente na troca de serviços com outras empresas do Grupo são 
reembolsados de acordo com os contratos existentes. Segundo estes, os diversos custos e proveitos são apurados 
e em seguida afectados ao fornecedor de serviços relevante. Esses proveitos estão relacionados com comissões 
de intermediação e com rendimentos de operações executadas no âmbito dos negócios de transacção de títulos 
de rendimento variável, tomada firme, corporate finance, venda de produtos estruturados, derivados para 
empresas, produtos de gestão de taxas de câmbio e de assessoria financeira. A Entidade Emitente coopera de 
forma estreita, nas diversas áreas, principalmente com o Citigroup Global Markets Limited, London, e o Citibank, 
N.A., London. 
 
 

10. Situação Financeira e Perspectivas para a Companhia 
 
A Citigroup Global Markets Deutschland continuará a prosseguir uma estratégia reservada. O banco avalia a 
situação económica com reservas e não assumirá quaisquer riscos desmedidos. Com base na informação anterior, 
a Citibank Global Markets Deutschland espera para o ano de exercício corrente de 2006 um resultado satisfatório. 
 
Não se verificaram acontecimentos significativos desde a publicação dos últimos relatórios financeiros. 
 
Não ocorreu nenhuma alteração material na situação financeira ou posição negocial da Entidade Emitente desde o 
final do último ano fiscal, para o qual os relatórios financeiros, auditados ou não, foram publicados. 
 
À excepção do caso a seguir apresentado não existem quaisquer intervenções estatais ou casos legais ou arbitrais 
pendentes que tenham sido instaurados contra a Entidade Emitente e que possam vir a ter ou tenham tido impacto 
material na sua condição financeira ou não sua rentabilidade. 
 
No final de Novembro de 2005 a Entidade Emitente foi  processada no tribunal comercial do Cantão de Zurique, 
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Suíça (“Handelsgericht des Kantons Zürich, Schweiz”) para o pagamento de 45,5 milhões de Euros. A acção está 
associada ao reembolso de um empréstimo sindicado concedido em Julho de 2000 à LTU Group Holding GmbH 
por um consórcio de bancos no qual participou a Entidade Emitente. Da análise feita à acção até ao momento, a 
Entidade Emitente é da opinião que existe um elevado grau de probabilidade da queixa ser arquivada. 
 
11. Outras informações  
 
A Entidade Emitente está registada no Registo Comercial de Frankfurt/Main sob o número de registo HRB 57295. 
 
A Entidade Emitente empregou em média 459 colaboradores no ano fiscal de 2005. 
 
 
 
 
 
                              
 

A parte restante desta página foi intencionalmente deixada em branco. 
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