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Condições Finais da Oferta datadas de 4 de Março de 2011 

 

Caixa Económica Montepio Geral 

 

Emissão de € 5 000 000 de Obrigações de Caixa 

Montepio Top Europa - Março 2011/2015 

ao abrigo do Programa de Emissão de Obrigações de Caixa de € 3 000 000 000  

 

 

PARTE A – TERMOS CONTRATUAIS 

 

Este documento constitui as Condições Finais da Oferta relativas à emissão das Obrigações de Caixa nele 

descritas. 

 

Considera-se que os termos utilizados no presente documento estão definidos como tal para efeitos das 

Condições estipuladas no Prospecto Base datado de 28 de Outubro de 2010 (“Prospecto de Base”) e na 

Primeira Adenda de 2 de Fevereiro de 2011 que estão disponíveis para consulta em www.cmvm.pt e em 

www.montepio.pt e em suporte de papel (sem encargos), mediante solicitação junto do Emitente. O 

presente documento constitui as Condições Finais das Obrigações de Caixa nele descritas, para efeitos 

do artigo 135.º-C do Cod.VM e deve ser lido conjuntamente com o Prospecto de Base e respectiva 

Adenda. A informação completa sobre o Emitente e a oferta das Obrigações de Caixa apenas se 

encontra disponível nas presentes Condições Finais da Oferta e no Prospecto de Base e respectiva 

Adenda, numa base conjunta. 

 

 

 

1 (i) Emitente Caixa Económica Montepio Geral 

 (ii) Garante Não aplicável 

 

2 (i) Número de Série 16 

 (ii) Número de Tranche 1  

  

3 Moeda(s) da Emissão: EURO (EUR) 

 

4 Montante Nominal Global  

 (i) Série EUR 5 000 000 

 (ii) Tranche: EUR 5 000 000 

 

5 Preço de Emissão 100 por cento do Montante Nominal Global  

 

6 (i) Valor Nominal: EUR 50 
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7 (i) Data de Emissão: 9 de Março de 2011 

 (ii) Data de Início de Contagem de 

Juros: 

 

Data de Emissão 

    

8 Data de Vencimento 9 de Março de 2015 

 

9 Taxa de Juro: Taxa de Juro indexada à evolução da performance do 
Índice Euro Stoxx 50 e da cotação do Ouro. 
(características adicionais abaixo especificadas) 
 

10 Montante de Reembolso / Pagamento: Reembolso ao Par (ao Valor Nominal) 

 

 

11 Alteração da Taxa de Juro aplicável ou 
do Montante de 
Reembolso/Pagamento: 

A Taxa de Juro das Obrigações está indexada à 
evolução da performance do Índice Euro Stoxx 50 e 
da cotação do Ouro. Estas Obrigações são 
consideradas um instrumento derivado, sendo 
aplicável o disposto no Anexo XII do Regulamento dos 
Prospectos. 
 

12 Opções de Reembolso Antecipado  
(Put/Call Options): 

Não aplicável 

 

 

13 (i) Estatuto das Obrigações: Obrigações de Caixa Não Subordinadas 

 

 (ii) Data de Aprovação pelo Conselho 
de Administração: 
 

20 de Janeiro de 2011 

14 Método de Distribuição Não Sindicado 

 (a) Nome dos intermediários 
financeiros: 

Caixa Económica Montepio Geral 

 (b) Presunção de que os 
intermediários financeiros estão 
a vender por conta própria e não 
na qualidade de agente é 
correcta: 

 

SIM 
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DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PAGAMENTO DE JUROS 

 

15 Disposições relativas a 
Obrigações de Caixa de 
Taxa Fixa 

Não Aplicável 

 

   

16 Disposições relativas a 
Obrigações de Caixa de 
Taxa Variável 

Não Aplicável 

 

   

17 Disposições relativas a 
Obrigações de Caixa de 
Cupão Zero 

Não Aplicável 

 

   

18 Disposições relativas a 
Obrigações de Caixa com 
Taxa de Juro Indexada 

Aplicável 

 (i) Índice/Fórmula/outra 

variável: 

Os Activos Financeiros Subjacentes são o Índice Euro Stoxx 50 e a 
cotação do Ouro, publicados pelo Stoxx Indices e pela London Bullion 
Market Association. 
 
No final dos 4 anos, o cliente irá receber a média das valorizações do 
Índice Euro Stoxx 50 observadas em cada semestre, face ao valor inicial, 
ponderadas em 110% se a cotação do Ouro for igual ou estiver acima de 
1100 USD/onça ou em 70% se a cotação do ouro estiver abaixo de 1100 
USD/onça, com um mínimo garantido de 4,25% e um máximo de 40% 
(TNB).  
 
Assim, na maturidade, o investidor irá receber um cupão 
correspondente à seguinte fórmula: 
 
Remuneração = Max [4,25% ; Min (40% ; Média ValSemEuroStoxx50)], 
 
em que 

 

e 
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Com 
 
i = 1,2,3,…,8 (as oito observações relevantes para o apuramento das 
valorizações em cada semestre do Índice Euro Stoxx 50 e da cotação do 
Ouro) 
 
Onde, 
 
Eurostoxx500 = valor de fecho oficial do índice Euro Stoxx 50 em 9 de 
Março de 2011; 
Eurostoxx50i e Ouroi = valor de fecho oficial do índice Euro Stoxx 50 e 
da cotação do Ouro nas seguintes datas: 
 
Semestre 1 – 09/09/2011 
Semestre 2 – 09/03/2012 
Semestre 3 – 10/09/2012 
Semestre 4 – 11/03/2013 
Semestre 5 – 09/09/2013 
Semestre 6 – 10/03/2014 
Semestre 7 – 09/09/2014 
Semestre 8 – 03/03/2015 
 
Não existe pagamento de cupões intercalares 
 

 (ii) Agente Calculador: Caixa Económica Montepio Geral 

 (iii) Parte Responsável pelo 
Cálculo da Taxa de Juro 
(caso não seja o Agente 
Calculador) e do 
Montante dos Juros 
(caso não seja o 
Agente) 

 

Não Aplicável 

 (iv) Disposições para a 
determinação do cupão 
quando o cálculo por 
referência ao Índice ou 
à Fórmula seja 
impossível ou 
impraticável: 

O Agente Calculador poderá proceder aos ajustamentos considerados 
necessários e adequados ou à substituição dos activos subjacentes, com 
base na prática normal de mercado, de forma a reflectir de uma forma 
correcta os termos e o valor da operação inicialmente contratada, na 
eventualidade de, relativamente aos activos subjacentes, se verificar 
qualquer ocorrência que o Agente Calculador considere relevante, 
nomeadamente: 

 
 Dissolução ou extinção dos activos subjacentes; 
 Interrupção, quebra ou suspensão do cálculo e/ou da 

divulgação do valor dos activos subjacentes; 
 Modificação material das condições dos activos subjacentes, 

nomeadamente da fórmula, da metodologia de cálculo, da 
transparência das regras de construção e/ou da sua fiabilidade; 

 Impossibilidade de desenvolver uma estratégia financeira que 
produza ou replique os mesmos resultados que os dos activos 
subjacentes. 
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O Agente Calculador actuará sempre de boa fé e, salvo manifesto erro, 
os valores calculados serão finais e definitivos. Quaisquer eventuais 
ajustamentos e/ou substituições serão, sempre que possível, efectuados 
tendo por base as definições da ISDA 

 (v) Data de Cálculo do 
montante a pagar 

4 de Março de 2015 

 (vi) Período(s) de Juro 4 anos 

 (vii) Datas de Pagamento de 
Juros: 

9 de Março de 2015 

 (viii) Convenção de Dia Útil: Convenção de Dia Útil Seguinte 

 (ix) Centro(s) Financeiro(s) 
Adicionais: 

Não Aplicável 

 (x) Taxa de Juro Mínima: 4,25 por cento 

 (xi) Taxa de Juro Máxima: 40 por cento 

 (xii) Base de Cálculo de Juros Não Aplicável 

   

19 Disposições relativas a 
Obrigações de Caixa de 
Moeda Dupla  

Não Aplicável 

 

    

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO REEMBOLSO 

   

20 Reembolso Antecipado por Opção do 
Emitente (Issuer Call) 

Não Aplicável 

 

21 Reembolso Antecipado por Opção do 
Titular das Obrigações de Caixa (Put 
Option) 

Não Aplicável 

 

22 Montante de Reembolso Final de cada 
Obrigação de Caixa 

EUR 50 por cada Obrigação de Caixa 

23 Montante de Reembolso Antecipado Não Aplicável 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS ÀS OBRIGAÇÕES DE CAIXA 

24 Forma das Obrigações de Caixa: Obrigações de Caixa Escriturais ao Portador 

25 Centros Financeiros Adicionais ou 
outras disposições particulares relativas 
a Datas de Pagamento 

 

TARGET2 

26 Informação sobre Obrigações de Caixa 
Reembolsáveis: 

Não Aplicável 

27 Outras Condições Finais Não Aplicável 

 

DISTRIBUIÇÃO 
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28 (i) Se sindicada, nomes e endereços 
dos Intermediários financeiros e 
compromissos de subscrição: 

 

Não Aplicável 

 

 (ii) Data do Contrato de Subscrição: Não Aplicável 

 (iii) Intermediário financeiro com 
função de estabilização ou que 
tenha assumido compromisso de 
assegurar a liquidez (“Stabilising 
Manager”) (se existente): 

 

Não Aplicável 

29 Se não-sindicada, nome do 
intermediário financeiro relevante: 

Caixa Económica Montepio Geral 

30 Comissão Total: Não aplicável 

31 Restrições adicionais à transmissão: Não Aplicável 

    

FINALIDADE DAS CONDIÇÕES FINAIS 

As presentes Condições Finais incluem as condições finais necessárias para a emissão, oferta pública em 
Portugal e admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon das Obrigações de Caixa 
descritas no presente documento de acordo com o Programa de Emissão de Obrigações de Caixa até ao 
montante de € 3 000 000 000 da Caixa Económica Montepio Geral. 

 

RESPONSABILIDADE 

O Emitente assume a responsabilidade pela informação contida nestas Condições Finais e confirma que 
essa informação foi rigorosamente reproduzida e, tanto quanto é do seu conhecimento e na medida em 
que este o possa verificar com base em documentos publicados pela Bloomberg e pelo Banco de 
Portugal, não foram omitidos quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa 
ou susceptível de induzir em erro.  

    

    

Assinado em nome da Emitente: 
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PARTE B – OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

1 LISTING E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

 (i) Admissão à Negociação: O Emitente apresentou pedido de admissão à negociação 
das Obrigações de Caixa no mercado regulamentado 
Euronext Lisbon. Caso este pedido seja deferido, espera-
se que a admissão à negociação tenha efeitos a partir de 
9 de Março de 2011. 

 (ii) Estimativa total das despesas 
relacionadas com a Admissão à 
Negociação 

EUR 2 200 

2 NOTAÇÃO DE RISCO (RATING) 

 Ratings: As Obrigações de Caixa a emitir não foram objecto de 
notação de risco. 

3 INTERESSES DE PESSOAS SINGULARES E COLECTIVAS NA EMISSÃO 

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na emissão das 
Obrigações de Caixa tem um interesse material relevante na oferta. 

4 RAZÕES PARA A OFERTA, ESTIMATIVA DE RECEITAS LÍQUIDAS E DESPESAS TOTAIS 

Vide “Utilização das Receitas” no Prospecto de Base 

5 RENDIBILIDADE                                                Não Aplicável 

6 TAXA DE JURO HISTÓRICA                             Não Aplicável 

7 DESEMPENHO DO ÍNDICE/FÓRMULA/OUTRA VARIÁVEL – Explicação dos Efeitos no Valor do 
Investimento e Riscos Associados e Outras Informações Referentes ao Activo Subjacente 

 O Montepio Top Europa - Março 2011/2015 é um produto estruturado emitido sob a forma de 
Obrigações de Caixa com o prazo de 4 anos, cuja remuneração depende da evolução de dois activos 
financeiros subjacentes (Índice Euro Stoxx 50 e cotação do Ouro), com garantia total de capital e 
uma remuneração mínima garantida na Data de Reembolso.  

O reembolso será efectuado de uma só vez, ao par, em 9 de Março de 2015. Caso esta data não seja 
um Dia Útil, a Data de Reembolso ocorrerá no primeiro Dia Útil imediatamente seguinte. Por Dia 
Útil entende-se aquele em que o sistema TARGET2 esteja a funcionar. 

Os Activos Financeiros Subjacentes são o índice Euro Stoxx 50, ponderado pela capitalização bolsista 
de 50 acções blue chips de empresas de diversos sectores e países pertencentes à Zona Euro e o 
valor de referência para o Ouro fixado pela London Bullion Market Association (o fixing do ouro é o 
preço da onça em dólares).  
 
O valor do Índice Euro Stoxx 50 é divulgado diariamente pela Bloomberg (ticker=SX5E <Index>) e o 
seu comportamento pode ser consultado em 
http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SX5E. 
 
O preço do Ouro é divulgado diariamente pela Bloomberg (ticker=GOLDLNPM <Comdty>) e o seu 
comportamento pode ser consultado em http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixg. 
 
 

http://www.lbma.org.uk/stats/goldfixg
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A taxa de rendibilidade anual efectiva é aquela que iguala o valor actual dos fluxos monetários 
gerados pelas obrigações ao seu preço de aquisição, pressupondo capitalização com idêntico 
rendimento. Nestes termos, a taxa de rendibilidade anual efectiva bruta para esta Obrigação 
poderá ser de 1.0453% a 8.7695%, conforme a valorização dos activos subjacentes. 
 
O presente gráfico apresenta a evolução histórica dos activos subjacentes desde Janeiro de 2007 a 
Janeiro de 2011: 

 

 
 
 

 
 
(Fonte: Bloomberg) 

 
Os valores apresentados devem ser entendidos apenas como dados históricos, uma vez que 
rendibilidades passadas não constituem garantia de rendibilidades futuras. 
 

Os activos subjacentes a esta emissão de obrigações são publicados pelo Stoxx Indices e pela 
London Bullion Market Association, não tendo a Caixa Económica Montepio Geral, enquanto 
entidade Emitente e Agente Calculador, qualquer intervenção na sua determinação nem qualquer 
poder discricionário de gestão dos mesmos. 

O Índice Euro Stoxx 50® e as marcas comerciais utilizadas no nome do Índice são propriedade 

intelectual da STOXX Limited, Zurique, Suiça e/ou de seus licenciantes. O Índice é utilizado sob 
licença da STOXX. As Obrigações de Caixa “Montepio Top Europa – Março 2011/2015” não são de 
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forma alguma patrocinadas, endossadas, vendidas ou promovidas pela STOXX e/ou seus 
licenciantes, e nem a STOXX nem os seus licenciantes terão qualquer responsabilidade no que 
respeita a isso. 

8 DESEMPENHO DA(S) TAXA(S) DE CÂMBIO Não Aplicável 

9 INFORMAÇÃO OPERACIONAL 

 Código ISIN: PTCMKWOE0002 

 Common Code: Não Aplicável 

 Outro(s) sistema(s) de liquidação que 
não a Interbolsa – Sociedade Gestora 
de Sistemas Certificados de Valores 
Mobiliários, S.A. e respectivo(s) 
numero(s) de identificação: 

 

Não Aplicável 

 Entrega: Entrega contra pagamento 

   

 Nomes e endereços do(s) Agente(s) 
Pagador(es) (se existirem): 

Não Aplicável 

 Intenção de ser emitida de forma a 
permitir a elegibilidade no que respeita 
aos critérios do Eurosistema: 

Sim. 

Notar que a designação “Sim” apenas significa que existe 
a intenção de, a devido tempo, registar as Obrigações de 
Caixa junto da Interbolsa – Sociedade Gestora de 
Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de 
Valores Mobiliários, S.A., no sistema de liquidação de 
títulos da mesma e não significa necessariamente que as 
Obrigações de Caixa, tanto no momento da emissão 
como a qualquer momento da vida destas, serão 
reconhecidas como colateral elegível para a política 
monetária do Eurosistema e operações de crédito intra-
day pelo Eurosistema. Tal reconhecimento dependerá da 
satisfação dos critérios de elegibilidade do Eurosistema. 

 

10 TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

 Preço da Oferta: EUR 50 

 Período de tempo durante o qual a 
oferta será válida: 

De 14 de Fevereiro até às 15h00m de 4 de Março de 2011 

 Condições a que a oferta se encontra 
sujeita: 

Não Aplicável 

 

 Descrição do processo de subscrição: As subscrições podem ser feitas em qualquer dos balcões 
da Caixa Económica Montepio Geral ou de qualquer 
outra entidade do Grupo MGAM,  através do serviço 
Net24 (www.montepio.pt) ou ainda através de outros 
meios disponibilizados pela Caixa Económica Montepio 
Geral (ex: Phone24). 

 

http://www.montepio.pt/
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As obrigações serão atribuídas pela ordem de subscrição, 
podendo a mesma ser encerrada antes do final do 
respectivo Período de Subscrição. 

 

 Pormenores sobre os montantes 
mínimo e/ou máximo dos pedidos de 
subscrição: 

O montante mínimo de subscrição é de 500 euros em 
múltiplos de 50 euros.  

O máximo de subscrição por Investidor é de 100 000 
euros, sujeito ao montante disponível para a operação 

 Descrição da possibilidade de reduzir 
subscrições e forma de reembolsar o 
montante pago em excesso pelos 
subscritores: 

 

Não Aplicável 

 Pormenores sobre o método e os 
prazos para o pagamento e entrega das 
Obrigações de Caixa: 

Pagamento integral e entrega das Obrigações de Caixa na 
Data de Emissão 

 Modo através do qual e data em que os 
resultados da oferta são tornados 
públicos: 

Após o termo do Período da Oferta, os resultados da 
mesma serão imediatamente publicados no site da 
CMVM (Comissão do Mercados de Valores Mobiliários) – 
www.cmvm.pt 

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

 

Não Aplicável 

 Categorias de potenciais investidores 
aos quais as Obrigações de Caixa são 
oferecidas e se alguma(s) tranche(s) 
foi(foram) reservada(s) para 
determinado(s) país(es): 

 

As Obrigações de Caixa serão oferecidas ao público em 
geral 

 Processo para a notificação dos 
subscritores do montante atribuído e 
indicação se a negociação pode 
começar antes de efectuada a 
notificação: 

As Obrigações de Caixa são alocadas no momento da 
subscrição e, dessa forma, o requerente será informado 
do montante atribuído no momento do pedido. Não 
haverá lugar a negociação antes de efectuada a 
notificação. 

 Montante das despesas e impostos 
especificamente cobrados ao subscritor 
e ao comprador: 

Despesas - Não Aplicável 

Impostos – Vide a terminologia em Tributação no 
Prospecto de Base 

 Nome(s) e endereço(s), na medida do 
que seja conhecido pelo Emitente, dos 
colocadores nos vários países em que a 
oferta tem lugar: 

 

Nenhum 

 

 

 

 

http://www.cmvm.pt/
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11 Prescrição das obrigações de 
Reembolso e de Pagamento de Juros: 

Nos termos de artigo 1.º do Decreto-lei n.º 187/70, de 30 
de Abril, consideram-se abandonados a favor do Estado: 

a) As obrigações, acções e títulos equivalentes quando, 
durante o prazo de 20 (vinte) anos, os seus titulares ou 
possuidores não hajam cobrado ou tentado cobrar os 
respectivos juros ou outros rendimentos ou não tenham 
manifestado por outro modo legítimo e inequívoco o seu 
direito sobre esses títulos; 

b) Os juros ou outros rendimentos daqueles títulos 
quando, durante o prazo de 5 (cinco) anos, os seus 
titulares ou possuidores não hajam praticado qualquer 
dos factos referidos na alínea anterior. 

12 Produto financeiro complexo, tal como 
definido no Decreto-Lei n.º 211-
A/2008, de 3 de Novembro: 

Sim 

 


