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FACTORES DE RISCO: 

 
Os potenciais compradores de Valores Mobiliários Estruturados devem ter presente que 
os Valores Mobiliários Estruturados podem extinguir-se em qualquer momento durante o 
Período de Determinação e, consequentemente, extinguirem-se todos os direitos inerentes. 
Nestas situações, os Titulares dos Valores Mobiliários Estruturados poderão perder em 
definitivo, não só todos os direitos inerentes aos Valores Mobiliários Estruturados, mas 
também todo o capital investido nos mesmos. Nesta medida, o investidor que adquire os 
Valores Mobiliários Estruturados deve compreender os riscos que envolvem as 
transacções em Valores Mobiliários Estruturados, tendo em consideração a sua situação 
financeira concreta. Todas as operações realizadas após o exacto momento em que se 
verificou o Evento de Vencimento Antecipado serão canceladas pela Euronext Lisbon. Os 
potenciais compradores dos Valores Mobiliários Estruturados devem fazer uma análise 
cuidada dos riscos envolvidos, tendo em consideração, nomeadamente quanto à 
necessidade de acompanhar a negociação diária do Índice, tendo em consideração que o 
Índice e os Valores Mobiliários Estruturados têm diferentes dias e horários de negociação. 
No caso de ocorrer um Evento de Vencimento Antecipado, o pagamento do Montante de 
Liquidação Antecipado, se aplicável, apenas será efectuado após a liquidação das 
operações de bolsa pendentes aquando da verificação do Evento de Vencimento 
Antecipado, ou seja, no quarto Dia Útil após o Evento de Vencimento Antecipado. Os 
potenciais compradores dos Valores Mobiliários Estruturados ao fazer a análise dos riscos 
envolvidos, devem ter em consideração, nomeadamente a difícil monitorização da 
evolução do Nível Stop Loss e do Nível de Exercício Diário. A Emitente não garante a 
rentabilidade do investimento efectuado. O Preço de Exercício inicial e o Nível Stop Loss 
inicial não representam qualquer tipo de recomendação sobre a evolução do Índice.  
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Aviso 
 
Este sumário foi preparado nos termos do artigo 163.º - A, n.º 2, aplicável ex vi do artigo 237.º - 
A, número 2, ambos do Código dos Valores Mobiliários. 
 
Este sumário é uma introdução à informação incluída no Prospecto Complementar de Admissão 
à Negociação, aprovado pela CMVM em 29 de Setembro de 2004, relativo aos Valores 
Mobiliários Estruturados sobre o Índice DAX®, emitidos pela Société Générale. (“Prospecto 
Complementar”).  
 
A informação contida neste sumário não deverá ser entendida como fornecendo qualquer 
projecção, previsão, garantia de performance ou qualquer tipo de aconselhamento jurídico, 
contabilístico ou de qualquer outra natureza. Não dispensa a consulta pelos investidores do 
Prospecto Complementar antes da tomada de qualquer decisão de investimento. 
 
O presente sumário e o Prospecto Complementar encontram-se disponíveis para consulta no site 
da CMVM (www.cmvm.pt) e nos seguintes endereços: Société Générale, 17, cours Valmy, 
92987 Paris La Défense Cedex, França; Banco Comercial Português, S.A., Tagus Park, Edifício 
1, Piso 1, Ala B, 2784-511 Porto Salvo, Portugal e Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de 
Mercados Regulamentados, S.A. - Praça Duque de Saldanha, no. 1, 5º andar, Edifício Atrium 
Saldanha, 1050-094 Lisboa. 
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GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS 

Definições: 

“Agente de Cálculo” significa Société Générale, Paris; 

“Agente Pagador” significa Banco Comercial Português, S.A.; 

“Bolsa de Valores” significa a plataforma electrónica de negociação XETRA gerida pela 
Deutsche Börse AG, onde as Acções que compõem o Índice estão admitidas à negociação; 

“Conjunto de Valores Mobiliários Estruturados” significa 100 Valores Mobiliários 
Estruturados exercidos, simultaneamente, por um Titular de Valores Mobiliários Estruturados; 

“Contrato de Agência” significa o contrato de agência celebrado entre a Emitente e o Agente, 
em 27 de Setembro de 2004; 

“Data de Ajustamento” significa o primeiro dia de cada mês durante o Período de 
Determinação, desde que tal dia seja um Dia Útil de Negociação ou, caso não o seja, o primeiro 
Dia Útil de Negociação seguinte; 

“Data de Vencimento” significa a data de exercício dos Valores Mobiliários Estruturados, no 
caso de não ocorrer qualquer Evento de Vencimento Antecipado, conforme estabelecida na 
tabela constante do ponto 1.1 do presente sumário; 

“Data de Vencimento Antecipado” significa o dia em que ocorrer um Evento de Vencimento 
Antecipado; 

“Dia de Negociação” será qualquer Dia Útil em que, cumulativamente, a Bolsa de Valores 
relevante, esteja em funcionamento e o Índice seja calculado e divulgado pelo Sponsor, ou seja 
aplicável o disposto no ponto 4.3. a) ou b) do Prospecto Complementar. Em qualquer caso, se 
nesse dia ocorrer um Evento de Mercado esse Dia Útil não será considerado um Dia de 
Negociação; 

“Dia Útil” significa qualquer dia, com excepção dos Sábados e Domingos, que seja um dia 
Target, em que os bancos estejam abertos em Lisboa e em Paris e em que a Interbolsa esteja em 
funcionamento; 

"Dia Útil de Negociação" significa qualquer dia de funcionamento da Bolsa de Valores 
conforme supra definida;  

“Emitente” significa Société Générale; 

“Entidade de Compensação e de Liquidação” significa a Interbolsa; 

“EURO” significa a moeda com curso legal nos Estados membros participantes na União 
Económica e Monetária; 

“Evento de Mercado” significa (i) uma suspensão ou uma limitação relevante da negociação na 
Bolsa de Valores, de um número relevante de acções, incluindo as acções que compõem o 
Índice ou (ii) uma suspensão ou uma limitação relevante nos preços de um número relevante de 
acções que compõem o Índice na Bolsa de Valores, (iii) uma suspensão ou uma limitação 
relevante da negociação de quaisquer contratos de futuros e/ou de opções relacionados com o 
Índice que são transaccionados no Mercado de Futuros e/ou Opções relevante (excepto se a 
Emitente determinar que, sem prejuízo para os Titulares dos Valores Mobiliários Estruturados, 
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esta condição pode ser afastada). Para os efeitos desta definição, a limitação da negociação 
imposta no decorrer de um dia devido a movimentos nos preços que não excedam os limites 
fixados pela Bolsa de Valores relevante e pelo Mercado Organizado de Opções e/ou Futuros, 
não constituirão um Evento de Mercado. A ocorrência de qualquer Evento de Mercado será 
comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

Evento de Vencimento Antecipado - um Evento de Vencimento Antecipado correrá no caso 
de, em qualquer Dia de Negociação durante o Período de Determinação, o Agente de Cálculo 
determinar que o nível do Índice atingiu o Nível Stop Loss no decurso desse mesmo Dia de 
Negociação: 

(i) Valores Mobiliários Estruturados de tipo Longo - quando o nível do Índice for igual ou 
inferior ao Nível Stop Loss nesse Dia de Negociação. 

(ii) Valores Mobiliários Estruturados de tipo Curto - quando o nível do Índice for igual ou 
superior ao Nível Stop Loss nesse Dia de Negociação. 

sendo que, 

“Nível Stop Loss” significa o nível do Stop Loss ajustado em cada Data de Ajustamento, de 
acordo com a seguinte fórmula: 

(i) Valores Mobiliários Estruturados de tipo Longo: 

 Nível de Exercício Diário na Data de Ajustamento relevante x (1+Percentagem “Stop Loss”) 

(ii) Valores Mobiliários Estruturados de tipo Curto:  

 Nível de Exercício Diário na Data de Ajustamento relevante x (1-Percentagem “Stop Loss”) 

“Nivel Stop Loss Inicial” significa o nível Stop Loss inicial por Conjunto de Valores 
Mobiliários estabelecido nas tabelas do ponto 0.1. e 2.5 do Prospecto Complementar e do ponto 
1.1 do presente sumário. 

“Percentagem Stop Loss” significa a percentagem fixa estabelecida na tabela do ponto 2.5 do 
Prospecto Complementar: 1%. 

“Índice” significa o DAX®; 

“Intermediário Financeiro” significa um intermediário financeiro autorizado a ser titular de 
contas junto da Interbolsa, em nome dos seus clientes; 
“Libor Euro Overnight”significa a taxa de referência interbancária London de compra e venda 
de euros, apurada pela British Bankers’ Association e divulgada na página Reuters LIBOR01. A 
LIBOR será calculada às 11 horas (hora de Londres) utilizando as taxas oferecidas por 16 
bancos principais participantes no mercado euro.  
“Mercado de Opções e/ou Futuros” significa o mercado EUREX gerido pela Deutsche Börse 
AG; 

“Montante de Liquidação” significa a diferença, se positiva, (i) entre o Preço de Liquidação e 
o Nível de Exercício Diário (para os Valores Mobiliários Estruturados de tipo Longo); e (ii) 
entre o Nível de Exercício Diário e o Preço de Liquidação (para os Valores Mobiliários 
Estruturados de tipo Curto); 
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“Montante de Liquidação Antecipada” significa a diferença, se positiva, (i) entre o Preço 
"Stop Loss" e o Nível de Exercício Diário (para os Valores Mobiliários Estruturados de tipo 
Longo); e (ii) entre o Nível de Exercício Diário e o Preço "Stop Loss" (para os Valores 
Mobiliários Estruturados de tipo Curto); 

“Nível de Exercício Diário” significa o nível de exercício ajustado diariamente de acordo com 
a fórmula seguinte (o primeiro ajuste para D1 será realizado a partir do Nível de Exercício 
Diário inicial estabelecido na tabela constante do ponto 1.1 do presente sumário): 
(a) Valores Mobiliários Estruturados de tipo Longo: 
CSL(i) = CSL(i-1) + CSL(i-1) x Cdi * (r + Spread) * 1/365 
 
(b) Valores Mobiliários de tipo Curto: 
CSL(i) = CSL(i-1) + CSL(i-1) x Cdi * (r - Spread) * 1/365 
 
sendo que, 
 
CSL(i) = Nível de Exercício Diário em D(i), CSL(i) arredondado para o número inteiro mais 
próximo; 
CSL(i-1) = Nível de Exercício Diário no Dia Útil anterior em D(i-1). Para efeitos de cálculo, 
CSL(i-1) não será arredondado mas considerado com 11 décimas;  
Cd(i) = o número de dias naturais entre D(i) e D(i-1) 
i = 1, 2, …, N 
D1 = o primeiro dia do Período de Determinação 
DN = a Data de Vencimento ou a Data de Vencimento Antecipado, consoante aplicável 
r = a taxa Libor Euro overnight 
Spread = a percentagem fixa estabelecida no quadro do ponto 2.5 do Prospecto Complementar e 
na tabela constante do ponto 1.1 do presente sumário, expressa numa base anual. 
 “Período de Determinação” significa o período desde o primeiro dia de negociação dos 
Valores Mobiliários Estruturados na Euronext Lisbon até à Data de Vencimento (ambos 
inclusive); 

“Preço de Liquidação” significa um EURO multiplicado pelo preço de fecho do Índice na Data 
de Vencimento, desde que essa data seja um Dia de Negociação. Caso essa data não seja um Dia 
de Negociação, o Preço de Liquidação deverá corresponder ao preço justo de mercado do Índice 
calculado pelo Agente de Cálculo (após consulta a um perito independente designado pela 
Société Générale), com base nas condições de mercado existentes na Data de Vencimento;   

“Preço Stop Loss” significa (i) o valor mínimo do Índice atingido durante a Data de 
Vencimento Antecipado (para os Valores Mobiliários Estruturados de tipo Longo), e (ii) o valor 
máximo do Índice atingido durante a Data de Vencimento Antecipado (para os Valores 
Mobiliários Estruturados de tipo Curto); 

 “Sponsor” significa Deutsche Börse AG; 

“Titular dos Valores Mobiliários Estruturados” significa um detentor dos Valores 
Mobiliários Estruturados através de um Intermediário Financeiro ou, no caso de um 
Intermediário Financeiro actuando por conta própria, esse mesmo Intermediário Financeiro; 

“Valores Mobiliários Estruturados” significa os valores mobiliários estruturados descritos no 
Prospecto Complementar e no presente sumário. 
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1. Resumo das Características da Operação 

1.1. Montante e natureza 

A Société Générale, com sede no boulevard Haussman, 29, 75009, Paris, registada junto do 
Registre du Commerce et des Sociétés sob o n.º 552 120 222 R.C.S., com o capital social de 
Euro 555.617.206,25 em 16 de Julho de 2004, solicitou a admissão à negociação no Mercado de 
Cotações Oficiais gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A. (a “Euronext Lisbon”) dos seguintes Valores Mobiliários Estruturados: 

Os Valores Mobiliários Estruturados conferem ao seu titular o direito de receber um 
determinado montante em dinheiro, sujeito a determinadas condições descritas no ponto 2.5 do 
Prospecto Complementar. 

Os Valores Mobiliários Estruturados serão automaticamente exercidos na Data de Vencimento, 
caso não ocorra algum Evento de Vencimento Antecipado durante o Período de Determinação. 
Nesse caso, cada Conjunto de Valores Mobiliários Estruturados confere ao seu Titular o direito, 
sujeito a determinadas condições, de receber o Montante de Liquidação. 

Porém, os Valores Mobiliários Estruturados podem extinguir-se antes da Data de 
Vencimento e consequentemente extinguirem-se em definitivo todos os direitos inerentes 
caso ocorra um Evento de Vencimento Antecipado durante o Período de Determinação 
(“Data de Vencimento Antecipado”). Nesse caso, cada Conjunto de Valores Mobiliários 
Estruturados confere ao seu Titular o direito, sujeito a determinadas condições, de receber 
o Montante de Liquidação Antecipada.    

O Evento de Vencimento Antecipado ocorrerá no caso de, em qualquer Dia de Negociação 
durante o Período de Determinação, o Agente de Cálculo determinar que o nível do Índice 
atingiu o Nível Stop Loss no decurso desse mesmo Dia de Negociação: 

(i) Valores Mobiliários Estruturados de tipo Longo - quando o nível do Índice for igual ou 
inferior ao Nível Stop Loss nesse Dia de Negociação; 

(ii) Valores Mobiliários Estruturados de tipo Curto - quando o nível do Índice for igual ou 
superior ao Nível Stop Loss nesse Dia de Negociação. 

O Nível Stop Loss será ajustado em cada Data de Ajustamento durante o Período de 
Determinação. O Nível de Exercício Diário será ajustado diariamente, nos termos do 
ponto 2.5. do Prospecto Complementar 

Tranche Tipo Número de 
Valores 

Mobiliários 
Estruturados 
por tranche 

Preço 
unitário de 

emissão 
(EUR) 

Preço de exercício 
inicial  por 

Conjunto de 
Valores 

Mobiliários 
Estruturados  

CSL (0) 

Nível Stop Loss 
Inicial por 

Conjunto de 
Valores 

Mobiliários 
Estruturados 

(EUR) 

Conjunto de 
Valores 

Mobiliários 
Estruturados 

Data de 
Vencimento 

Percentagem 
Stop Loss 

Código ISIN 

A Longo 2 000 000 6 3 400 3 500 100 15 - 12 - 05 3% FR0010120006 
B Longo 2 000 000 4 3 600 3 700 100 15 - 12 - 05 3% FR0010120014 
C Curto 2 000 000 2 4 200 4 100 100 15 - 12 - 05 3% FR0010120022 
D Curto 2 000 000 5 4 500 4 400 100 15 - 12 - 05 3% FR0010120048 
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A Emitente comunicará diariamente à Euronext Lisbon o valor do Nível Stop Loss e do Nível 
de Exercício Diário, os quais serão igualmente divulgados diariamente no site de internet dos 
Valores Mobiliários Estruturados disponível em www.negocios.pt. (“Elevators”). 

O participante no sistema de liquidação, através do qual serão efectuados os pagamentos de 
quaisquer montantes resultantes dos direitos emergentes, inter alia, do exercício dos Valores 
Mobiliários Estruturados, será o Banco Comercial Português, S.A., na qualidade de Agente. 

1.2. Factores de Risco 

Os potenciais compradores de valores Mobiliários Estruturados devem ter presente que os 
Valores Mobiliários Estruturados poderão extinguir-se em qualquer momento durante o Período 
de Determinação e, consequentemente, extinguirem-se todos os direitos inerentes. Nestas 
situações, os Titulares dos Valores Mobiliários Estruturados perderão em definitivo, não só 
todos os direitos inerentes aos Valores Mobiliários Estruturados, mas também todo o capital 
investido nos mesmos. 
 
Nesta medida, o investidor que adquire os Valores Mobiliários Estruturados deve compreender 
os riscos que envolvem as transacções em Valores Mobiliários Estruturados, tendo em 
consideração a sua situação financeira concreta. 
 
Todas as operações realizadas após o exacto momento em que se verificou o Evento de 
Vencimento Antecipado serão canceladas pela Euronext Lisbon. Os potenciais compradores 
dos Valores Mobiliários Estruturados devem fazer uma análise cuidada dos riscos 
envolvidos, nomeadamente quanto à necessidade de acompanhar a negociação diária do 
Índice, tendo em consideração que o Índice e os Valores Mobiliários Estruturados têm 
diferentes dias e horários de negociação. 
 
No caso de Evento de Vencimento Antecipado, o pagamento do Montante de Liquidação 
Antecipado, se aplicável, apenas será efectuado após a liquidação das operações de bolsa 
pendentes aquando da verificação do Evento de Vencimento Antecipado, isto é, no quarto 
Dia Útil após o Evento de Vencimento Antecipado. 

O Nível Stop Loss será ajustado em cada Data de Ajustamento durante o Período de 
Determinação, dependendo do Nível de Exercício Diário nessa mesma data e da Percentagem 
Stop Loss.  

De igual modo, o Nível de Exercício Diário é variável, sendo ajustado diariamente de acordo 
com o Nível de Exercício Diário do dia anterior, a taxa de juro Libor Euro Overnight (r) e o 
Spread.  
Os potenciais compradores dos Valores Mobiliários Estruturados devem ter em 
consideração na análise dos riscos envolvidos, nomeadamente, a difícil monitorização da 
evolução do Nível Stop Loss e do Nível de Exercício Diário.  
 
A Emitente não garante a rentabilidade do investimento efectuado. O Preço de Exercício inicial 
e o Nível Stop Loss inicial não representam qualquer tipo de recomendação sobre a evolução do 
Índice.  
 

2. Modalidade da Emissão 

Nos termos do contrato “Security Purchase Agreement” celebrado entre a Emitente e a SG 
Option Europe, a 27 de Setembro de 2004 (o “Contrato”), e mediante o cumprimento de 
determinadas condições, a SG Option Europe subscreveu os Valores Mobiliários Estruturados 
aos seguintes preços unitários de emissão: 
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A Emitente comprometeu-se a suportar determinados custos associados à emissão dos Valores 
Mobiliários Estruturados. 

3. Serviço Financeiro 

 
O domicílio do Agente situa-se no Tagus Park, Edifício 1, Piso 1, Ala B, 2784-511 Porto Salvo, 
Portugal. 
 
Estarão disponíveis cópias do Contrato de Agência para consulta no domicílio do Agente. 
 

4. Activo Subjacente 

4.1. Descrição do Índice 

Em 29 de Setembro de 2004, o Índice era composto pelos seguintes valores mobiliários: 

 

 

Tranche Preço unitário de 
emissão 
(EURO) 

A 6 
B 4 
C 2 
D 5 
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Fonte: Bloomberg. 

4.2. Entidade responsável pela elaboração do Índice 

A entidade responsável pela elaboração e divulgação do Índice é a Deutsche Börse AG. 

Fonte: Site da Deutsche Börse (http://www.deutche-boerse.com/). 

4.3. Locais de divulgação do Índice 

O valor do Índice é divulgado na página da internet (http://www.deutche-boerse.com/) e na 
Reuters com o código “.GDAXI”. 

O Índice é actualizado a cada 15 segundos, sendo efectuado um cálculo adicional do seu preço 
uma vez por dia. 

4.4. Método de Cálculo do Índice 

O DAX® é um performance index que tem por base as 30 acções alemãs de referência cotadas 
na Deutsche Börse, e é calculado do seguinte modo: 
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Sendo: 

t0 = 30 de Dezembro de 1987; 

t1 = dia de cálculo; 

pit = preço actual do título individual; 

ffitl =  factor de free-float do título individual 

qit1 = número de acções do título individual; 

 pio = preço do título individual a 30 de Dezembro de 1987; 

 qio = número de acções do título individual a 30 de Dezembro de 1987; 

 cit = factor de ajustamento actual do título individual; e 

kt1 = factor de ajustamento da composição actualizada do Índice. 

De modo a evitar distorções entre os preços das acções que compõem o Índice e o valor deste, 
serão efectuados ajustamentos sempre que se verifique alguma das seguintes situações, nos 
termos abaixo descritos: 

(i) alterações de capital, direitos de subscrição e dividendos 

ci =  último preço sem redução                                 

  último preço sem redução - dedução calculada 

(ii) quando ocorram alterações na composição do Índice, será utilizado um novo factor de 
ajustamento destinado a evitar qualquer descontinuidade no cálculo do Índice 

  kt = kt-1 . DAX (composição anterior) 

       DAX (composição actual) 

O factor kt1 é utilizado, igualmente, nas actualizações da composição do Índice levadas a cabo 
trimestralmente, evitando-se, deste modo, qualquer descontinuidade no cálculo do valor do 
Índice. 

(iii) A composição do DAX® é revista anualmente no mês de Setembro. As eventuais 
alterações da composição são anunciadas 6 semanas antes da revisão. Nestas revisões aplica-se 
a regra 35/35 que significa que para uma empresa poder ser admitida no Índice terá de 
preencher os seguintes requisitos: classificação do volume de transacção e da capitalização 
bolsista igual ou superior ao trigésimo quinto lugar do ranking. Para poder ser excluída, a 
classificação do volume de transacção e da capitalização bolsista terá de ser igual ou inferior ao 
trigésimo quinto lugar do ranking. 

(iv) Os ajustamentos servem para reflectir alterações de preços nas acções que compõem o 
Índice não resultantes da evolução do mercado. Nomeadamente, redução ou aumento de capital 
ou pagamento de dividendos, para as quais se encontram previstas fórmulas a que devem 
obedecer os ajustamentos. 
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Os títulos que compõem o Índice são seleccionados com base na sua capitalização bolsista e 
volume de transacções no mercado de valores (volume de ofertas). O seu peso no Índice é 
determinado com base no número de acções cotadas e declaradas disponíveis para entrega. 

Fonte: Site da Deutsche Börse (http://www.deutche-boerse.com/). 

4.5. Autorização para utilização do Índice 

No quadro da emissão dos Warrants, o Índice DAX® é utilizado com autorização da Deutsche 
Börse. 

4.6. Evolução do Índice 

Fonte: Bloomberg 
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4.7. Volatilidade histórica do preço do activo subjacente 

Fonte: Bloomberg 

5. Direitos atribuídos e seu exercício 

Os Valores Mobiliários Estruturados de tipo Longo são valores negociáveis que conferem ao 
seu titular o direito de receber, na Data de Vencimento, o Montante de Liquidação que será 
igual  à diferença, se positiva, entre o Preço de Liquidação e o Nível de Exercício Diário.  

Os Valores Mobiliários Estruturados de tipo Curto são valores negociáveis que conferem ao seu 
titular o direito de receber, na Data de Vencimento o Montante de Liquidação que será igual  à 
diferença, se positiva, entre o Nível de Exercício Diário e o Preço de Liquidação. 

Porém, os Valores Mobiliários Estruturados podem extinguir-se antes da Data de Vencimento e 
consequentemente extinguirem-se em definitivo todos os direitos inerentes, no caso de, em 
qualquer Dia de Negociação durante o Período de Determinação, o Agente de Cálculo 
determinar que o nível do Índice atingiu o Nível Stop Loss no decurso desse mesmo Dia de 
Negociação (“Evento de Vencimento Antecipado”): 

(i) No caso de Valores Mobiliários Estruturados de tipo Long, o Nível Stop Loss será atingido 
quando o nível do Índice for igual ou inferior ao Nível Stop Loss nesse Dia de Negociação; 

(ii) No caso de Valores Mobiliários Estruturados de tipo Short, o Nível Stop Loss será atingido 
quando o nível do Índice for igual ou superior ao Nível Stop Loss nesse Dia de Negociação. 
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Nesse caso, os Titulares dos Valores Mobiliários Estruturados terão direito a receber o 
Montante de Liquidação Antecipada que será igual à diferença, se positiva, (i) entre o Preço 
Stop Loss e o Nível de Exercício Diário (no caso dos Valores Mobiliários Estruturados de tipo 
Longo) e (ii) entre o Nível de Exercício Diário e o Preço Stop Loss, no caso dos Valores 
Mobiliários Estruturados de tipo Curto). 

6. Eventos relacionados com o Índice 

Caso se verifique algum dos eventos abaixo descritos, aplicar-se-ão as disposições seguintes: 

a) Índice calculado por Terceiro 

Se o Índice não for calculado e publicado pelo Sponsor relevante, mas seja calculado e 
publicado por outra pessoa ou entidade (“Terceiro”) que tenha sido designada pelo Sponsor ou 
por qualquer outra autoridade de mercado competente, o Sponsor do Índice será substituído pelo 
Terceiro. 

As mesmas disposições serão aplicadas nos casos em que o Terceiro, designado pelo Sponsor 
ou por qualquer outra autoridade de mercado competente, deixe de calcular e publicar o Índice 
mas seja substituído por outro Terceiro designado nas mesmas condições. 

Os Titulares de Valores Mobiliários Estruturados serão notificados do nome do Terceiro e das 
condições de cálculo e publicação do Índice, calculado pelo Terceiro, nos cinco Dias Úteis 
posteriores à data da sua designação, nos termos do número 4.5. do Prospecto Complementar. 

b) Modificação do Cálculo ou Substituição do Índice 

Se o Sponsor ou o Terceiro (conforme definido na alínea anterior) modificarem 
substancialmente a forma ou o método de cálculo do Índice, ou no caso de o Sponsor ou 
qualquer outra autoridade de mercado competente substituir o Índice pelo novo Índice que 
substitui o anterior, a Emitente terá o direito de, alternativamente: 

(i) substituir (sujeito à opinião favorável de um perito independente designado pela 
Emitente) o Índice pelo Índice assim modificado ou pelo índice substituto (conforme 
o caso) multiplicado, se necessário, por um coeficiente de ligação que permita 
assegurar a continuidade na evolução dos activos subjacentes dos Valores 
Mobiliários Estruturados; os Titulares de Valores Mobiliários Estruturados serão 
notificados do Índice modificado ou do índice substituto (conforme o caso) e se 
necessário, do coeficiente, assim como da opinião do perito independente, nos cinco 
Dias Úteis posteriores à data de modificação ou substituição do Índice, nos termos 
do número 4.5. do Prospecto Complementar, ou 

(ii) pôr termo às obrigações decorrentes dos Valores Mobiliários Estruturados nos 
termos do número 4.3. c) do Prospecto Complementar. 

c) Cessação do Cálculo do Índice 

Se o Sponsor ou o Terceiro cessar permanentemente o cálculo e a publicação do Índice e não 
designar um índice substituto, a Emitente porá termo às obrigações decorrentes dos Valores 
Mobiliários Estruturados e pagará a cada um dos Titulares de Valores Mobiliários Estruturados, 
no respeitante a um Conjunto de Valores Mobiliários Estruturados por si detidos, um montante 
representativo do valor justo de mercado dos Valores Mobiliários Estruturados, baseado na 
última cotação disponível do Índice. 
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O valor justo de mercado será determinado pela Emitente, que deverá obter a opinião favorável 
de um perito independente por si designado. 

Os Titulares de Valores Mobiliários Estruturados serão notificados do valor justo de mercado, 
determinado nos termos atrás descritos, e da opinião do perito independente nos cinco Dias 
Úteis posteriores à data de determinação do valor justo de mercado, nos termos do número 4.5. 
do Prospecto Complementar. 

O valor justo de mercado será pago aos Titulares de Valores Mobiliários Estruturados no sétimo 
Dia Útil posterior à data de determinação do referido valor justo de mercado. 

 


