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22
nd

 January 2016 

HAITONG INVESTMENT IRELAND p.l.c. 

EUR 3Y S&P GSCI Crude Oil Excess Return Index 
 

issued pursuant to the €2,500,000,000 Euro Medium Term Note Programme with the benefit of a 
Keep Well Agreement 

provided by 

HAITONG BANK, S.A. 

The Offering Circular referred to below (as completed by these Final Terms) has been prepared on the 
basis that, except as provided in sub-paragraph (ii) below, any offer of Notes in any Member State of the 
European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive (2003/71/EC) (each, a 
"Relevant Member State") will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as 
implemented in that Relevant Member State, from the requirement to publish a prospectus for offers of the 
Notes. Accordingly any person making or intending to make an offer of the Notes may only do so: 

(i) in circumstances in which no obligation arises for the Issuer or any Dealer to publish a prospectus 
pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 
of the Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer; or 

(ii) in those Public Offer Jurisdictions mentioned in Paragraph 10 of Part B below, provided such 
person is one of the persons mentioned in Paragraph 10 of Part B below and that such offer is 
made during the Offer Period specified for such purpose therein. 

Neither the Issuer nor any Dealer has authorised, nor do they authorise, the making of any offer of Notes in 
any other circumstances. 

The expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including 
the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes 
any relevant implementing measure in the Relevant Member State and the expression "2010 PD 
Amending Directive" means Directive 2010/73/EU. 

PART A – CONTRACTUAL TERMS 

Terms used herein shall be deemed to be defined as such for the purposes of the terms and conditions 
set forth in the Offering Circular dated 30 March 2015 (including any supplement thereto, the "Offering 
Circular") which constitutes a base prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC (the 
"Prospectus Directive") as amended (which includes the amendments made by Directive 2010/73/EU 
(the "2010 PD Amending Directive") to the extent that such amendments have been implemented in a 
Member State). This document constitutes the Final Terms of the Notes described herein for the purposes 
of Article 5.4 of the Prospectus Directive and must be read in conjunction with the Offering Circular as so 
supplemented. Full information on the relevant Issuer and the offer of the Notes is only available on the 
basis of the combination of these Final Terms and the Offering Circular as so supplemented. The Offering 
Circular and the supplement to the Offering Circular are available for viewing at the website of the Irish 
Stock Exchange www.ise.ie and at www.haitongib.com and during normal business hours at Rua 
Alexandre Herculano, 38, 1269-161 Lisbon and copies may be obtained at the same address. Full 
information on the Issuer and the offer of the Notes is only available on the basis of the combination of 
these Contractual Terms and the Offering Circular. A summary of the individual issue is annexed to these 
Final Terms. 

1.  Issuer: Haitong Investment Ireland p.l.c. 

2.  (i) Series Number: 893 

 (ii) Tranche Number: Not Applicable 

 (iii) Date on which the Notes 
become fungible: 

Not Applicable  
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3.  Specified Currency or Currencies: EUR 

 (i) Dual Currency provisions: Not applicable 

 (ii) Issue Currency: Not applicable 

 (iii) Settlement Currency: Not applicable 

4.  Aggregate Nominal Amount: Up to EUR 10,000,000 

 (i) Series: Up to EUR 10,000,000 

 (ii) Tranche: Not Applicable 

5.  (i) Issue Price: 100 per cent. of the Aggregate Nominal 
Amount 

 (ii) Net Proceeds: Up to EUR 10,000,000 

6.  (i) Specified Denominations: EUR 1,000 

 (ii) Calculation Amount: EUR 1,000 

7.  (i) Issue Date: 26
th
 February 2016 

 (ii) Interest Commencement Date: Issue Date 

8.  Maturity Date: 26
th
 February 2019 

9.  Interest Basis: Strip of Call Spreads 

(further particulars specified below) 

10.  Redemption Basis: Subject to any purchase and cancellation or 
early redemption, the Notes will be redeemed 
on the Maturity Date at the Redemption 
Amount, which will be determined in 
accordance with the Redemption Basis(s) 
specified in paragraph 28. 

11.  Put/Call Options: Not applicable 

12.  Status of the Notes: Senior 

 

PROVISIONS RELATING TO INTEREST (IF ANY) PAYABLE 

13.  Rate Adjustment Note Provisions Not applicable 

14.  Combination of Structures (Interest) Not applicable.  

15.  Switch Option Not applicable 

 (i) Switch Option Date(s): Not applicable 

 (ii)  "Par" Redemption Basis: Not applicable 

16.  Switch Automatic Condition Not applicable 

 (i)  Coupon Condition: Not applicable 

 (ii)  Initial Valuation Date: Not applicable 

 (iii)  Valuation Date(s): Not applicable 

 (iv)  Coupon Barrier Level(s): Not applicable 

 (v)  Range(s): Not applicable 
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 (vi)  Basket Rate: Not applicable 

 (vii)  Reference Asset Rate: Not applicable 

 (viii)  Best of/Nth Best of/Worst of 
Rate: 

Not applicable 

 (ix)  N: Not applicable 

 (x)  Strike Level: Not applicable 

 (xi)  Initial Price: Not applicable 

 (xii)  Final Price: Not applicable 

 (xiii)  "Par" Redemption Basis: Not applicable 

17.  Fixed Rate Note Provisions Not applicable  

 (i) Interest Rate: Not applicable 

 (ii) Interest Payment Dates: Not applicable 

 (iii) Coupon Amount(s) (Applicable 
to Interbolsa Notes and to 
Notes in definitive form): 

Not applicable 

 (iv) Broken Amount(s): (Applicable 
to Interbolsa Notes and to 
Notes in definitive form): 

Not applicable 

 (v) Fixed Day Count Fraction: Not applicable 

 (vi) Determination Date(s): Not applicable 

 (vii) Business Day Convention: Not applicable 

18.  Floating Rate Note Provisions Not applicable 

 (i) Interest Payment Dates: Not applicable 

 (ii) Day Count Fraction: Not applicable 

 (iii) Business Day Convention: Not applicable 

 (iv) Manner in which the Interest 
Rate is to be determined: 

Not applicable 

 (v) Party responsible for 
determining the Interest Rate 
and calculating the Interest 
Amount (if not the Agent): 

Not applicable 

 (vi) ISDA Determination: Not applicable 

 (vii) Screen Rate Determination: Not applicable 

 (viii) Margin(s): Not applicable 

19.  Inflation-Linked Interest Note 
Provisions 

Not applicable 

 (i) Inflation Index: Not applicable 

 (ii) Inflation Index Sponsor: Not applicable 

 (iii) Related Bond Not applicable 
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 (iv) Fallback Bond Not applicable 

 (v) Cut-off Date: Not applicable 

 (vi) Interest Rate: Not applicable 

 (vii) Interest Payment Dates: Not applicable 

 (viii) Day Count Fraction: Not applicable 

 (ix) Business Day Convention: Not applicable 

 (x) Strike Level: Not applicable 

 (xi) Coupon: Not applicable 

 (xii) Strike Lower: Not applicable 

 (xiii) Strike Upper: Not applicable 

 (xiv) Gearing: Not applicable 

 (xv) Flag: Not applicable 

 (xvi) Tenor: Not applicable 

 (xvii) X: Not applicable 

 (xviii)  Valuation Date(s): Not applicable 

20.  Zero Coupon Note Provisions Not applicable 

 (i) Accrual Yield: Not applicable 

 (ii) Reference Price: Not applicable 

 (iii)  Redemption Amount: Not applicable 

21.  Index Interest Note Provisions Applicable: Strip of Call Spreads 

 (i)  Reference Asset(s) (Interest): S&P GSCI Crude Oil Official Close Index ER 

 (ii)  Interest Payment Dates: 26
th
 February 2019 

 (iii)  Day Count Fraction: Not applicable 

 (iv)  Business Day Convention: Following Business Day Convention 

 (v)  Reference Rate: Not applicable 

 (vi)  Valuation Date: 19
th
 February 2019 

 (vii)  Initial Valuation Date: 26
th
 February 2016 

 (viii)  Valuation Time: The Scheduled Closing Time on the relevant 
Exchange 

 (ix)  Observation Date(s): Not applicable 

 (x)  Initial Price: Applicable 

  (a) Initial Valuation Date: 26
th
 February 2016 

 (xi)  Final Price: Not applicable 

   (a) Final Valuation Date: 19
th
 February 2019 

 (xii)  Strike Level: 100 per cent. 

 (xiii)  Barrier Level: Not applicable 
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 (xiv)  N: Not applicable 

 (xv)  Coupon: Not applicable 

 (xvi)  Coupon 2: Not applicable 

 (xvii)  Coupon 3: Not applicable 

 (xviii)  Coupon 4: Not applicable 

 (xix)  Minimum Basket Return: 0 per cent.  

 (xx)  Basket Participation: 100 per cent.  

 (xxi)  Reference Rate 2: Not applicable 

 (xxii)  Cap Strike: Not applicable 

 (xxiii)  Spread: Not applicable 

 (xxiv)  Floor Strike: Not applicable 

 (xxv)  Cap Value:  Not applicable 

 (xxvi)  Floor Value: Not applicable 

 (xxvii)  Leverage (Cap): Not applicable 

 (xxviii)  Leverage (Floor): Not applicable 

 (xxix)  Cap Strike Upper: Not applicable 

 (xxx)  Cap Strike Lower: Not applicable 

 (xxxi)  Floor Strike Upper: Not applicable 

 (xxxii)  Floor Strike Lower:  Not applicable 

 (xxxiii)  k: Not applicable 

 (xxxiv)  K: Not applicable 

 (xxxv)  W: Not applicable 

 (xxxvi)  X: 20 per cent. 

 (xxxvii)  Y: Not applicable 

 (xxxviii)  Z: Not applicable 

 (xxxix)  Strike Upper: Not applicable 

 (xl)  Strike Lower: Not applicable 

 (xli)  Gearing Not applicable 

 (xlii)  Power Factor: Not applicable 

 (xliii)  Fixed Rate: Not applicable 

 (xliv)  Floor: Not applicable 

 (xlv)  Initial Coupon: Not applicable 

 (xlvi)  Strike 2: Not applicable 

 (xlvii)  Range: Not applicable 

 (xlviii)  Range 1: Not applicable 
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 (xlix)  Range 2: Not applicable 

 (l)  Basket Return Barrier 1: Not applicable 

 (li)  Basket Return Barrier 2: Not applicable 

 (lii)  Basket Return Range: Not applicable 

 (liii)  Coupon (Rebate): Not applicable 

 (liv)  Participation Ratio: Not applicable 

 (lv)  Participation Ratio 2: Not applicable 

 (lvi)  Additional Provisions where the 
Interest Basis is "Contingent 
Coupon": 

Not applicable 

22.  Compounding Floater Note 
Provisions 

Not applicable 

 (i)  Reference Rate: Not applicable 

 (ii)  Valuation Time: Not applicable 

 (iii)  Valuation Date(s): Not applicable 

 (iv)  Maximum Interest Rate: Not applicable 

 (v)  Floor: Not applicable 

 (vi)  Gearing: Not applicable 

 (vii)  Spread: Not applicable 

 (viii)  Day Count Fraction: Not applicable 

 (ix)  Business Day Convention: Not applicable 

23.  Credit-Linked Note Interest 
Provisions 

Not applicable 

 (i) Interest Rate: Not applicable 

 (ii) Interest Payment Dates: Not applicable 

 (iii) Day Count Fraction: Not applicable 

 (iv) Business Day Convention: Not applicable 

 (v) Determination Date Exposure: Not applicable 

 (vi) Weighted Average Exposure: Not applicable 

 (vii) Reference Entities (Interest): Not applicable 

 (viii) Tranche Attachment Point: Not applicable 

 

 (ix) Tranche Detachment Point: Not applicable 

 (x) Potential Repudiation 
Moratorium Amount: 

Not applicable 

 (xi) Restructuring Amount: Not applicable 

 (xii) Obligation Acceleration 
Amount: 

Not applicable 
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 (xiii) Failure to Pay Amount: Not applicable 

 (xiv) Governmental Intervention 
Requirement: 

Not applicable 

 (xv) Observation Date(s): Not applicable  

 (xvi) Observation Start Date: Not applicable 

 (xvii) Fixed Recovery Value: Not applicable 

 (xviii) Market Recovery Value: Not applicable 

 (xix) N: Not applicable 

24.  FX-Linked Note Interest Provisions Not applicable 

 (i) FX Components (Interest) Not applicable 

 (ii) FX Rate: Not applicable 

 (iii) Strike Level: Not applicable 

 (iv) Initial FX Valuation Date(s): Not applicable 

 (v) FX Valuation Date(s): Not applicable 

25.  Additional Interest Provisions  

 (i) Minimum Interest Rate: Not applicable 

 (ii) Maximum Interest Rate: Applicable, the Maximum Interest Percentage 
is 20 per cent. 

 (iii) Minimum Interest Amount: Not applicable 

 (iv) Maximum Interest Amount: Not applicable 

 (v) Additional Business Centre(s): Not applicable 

 (vi) Early Redemption Condition: Not applicable 

PROVISIONS RELATING TO THE REFERENCE ASSETS (INTEREST) 

26.  Reference Assets (Interest): Applicable 

 Reference 
Asset 
Interest 

Relevant 
Exchange 

Stock 
Exchange 

and Options or 

Futures 

Exchange 

Strike Level Source for past 
and future 
performance 
data 

Maximum 
Performance 

 S&P GSCI 
Crude Oil 
Official 
Close Index 
ER 

Applicable Applicable 100 per cent. Bloomberg 
Code: 
SPGCCLP  
<Index> 

Reuters Screen 
Page: 
.SPGSCLP 

Not Applicable 

27.  Basket Participation: Applicable 
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 (i) Fixed Basket Participation: Applicable 

   Reference Asset 
(interest) 

Basket Participation 

   S&P GSCI Crude Oil 
Official Close Index ER 

100 per cent. 

 (ii) Rainbow Basket Participation: Not applicable 

 (iii) Replacement Cliquet Basket 
Participation: 

Not applicable 

 (iv) Momentum Basket 
Participation: 

Not applicable 

 (v) Accumulating Rainbow Basket 
Participation: 

Not applicable 

 (vi) Strip of Call Spreads: Applicable 

 

   Reference Asset 

(Interest) 

Individual Cap 

(Interest) 

   S&P GSCI Crude Oil 
Official Close Index ER 

Applicable 

 (vii) Rebalancing Date(s): Not applicable 

PROVISIONS RELATING TO REDEMPTION  

28.  Redemption Basis for Redemption at 
Maturity 

 

 (i)  Reference Asset(s) (Principal): Commodity Indices 
As specified in paragraph 54 below 
 

 (ii)  Par: Not applicable 

 (iii)  Basket Bullish: Not applicable 

 (iv)  Basket Bearish: Not applicable 

 (v)  Buffer Basket Bullish: Not applicable 

 (vi)  Buffer Basket Bearish: Not applicable 

 (vii)  Bullish One Touch - Type 1: Not applicable 

 (viii)  Bullish One Touch - Type 2: Not applicable 

 (ix)  Bearish One Touch - Type 1: Not applicable 

 (x)  Bearish One Touch - Type 2: Not applicable 

 (xi)  Best of/Worst of Bullish One 
Touch – Type 1 

Not applicable 

 (xii)  Best of/Worst of Bullish One 
Touch – Type 2 

Not applicable 

 (xiii)  Best of/Worst of Bearish One 
Touch – Type 1 

Not applicable 

 (xiv)  Best of/Worst of Bearish One 
Touch – Type 2 

Not applicable 
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 (xv)   Performance Long – Type 1 Not applicable 

 (xvi)  Performance Long – Type 2 Not applicable 

 (xvii)  Performance Long – Type 3 Not applicable 

 (xviii)  Performance Short – Type 1 Not applicable 

 (xix)  Performance Short – Type 2 Not applicable 

 (xx)  Performance Short – Type 3 Not applicable 

 (xxi)  Best of/Worst of KI 
Performance Long – Type 1 

Not applicable 

 (xxii)  Best of/Worst of KI 
Performance Long – Type 2 

Not applicable 

 (xxiii)  Best of/Worst of KI 
Performance Long – Type 3 

Not applicable 

 (xxiv)  Best of/Worst of KI and Full 
Basket Performance Long – 
Type 1 

Not applicable 

 (xxv)  Best of/Worst of KI and Full 
Basket Performance Long – 
Type 2 

Not applicable 

 (xxvi)  Best of/Worst of KI and Full 
Basket Performance Long – 
Type 3 

Not applicable 

 (xxvii)  Best of/Worst of KI and 
Basket Performance Long – 
Type 1 

Not applicable 

 (xxviii)  Best of/Worst of KI and 
Basket Performance Long – 
Type 2 

Not applicable 

 (xxix)  Best of/Worst of KI and 
Basket Performance Long – 
Type 3 

Not applicable 

 (xxx)  Locked Basket: Not applicable 

 (xxxi)  Individually Capped Basket: Not applicable 

 (xxxii)  Rainbow Basket: Not applicable 

 (xxxiii)  Cliquet: Not applicable 

 (xxxiv)  Reverse Cliquet: Not applicable 

 (xxxv)  Replacement Cliquet: Not applicable 

 (xxxvi)  Reverse Convertible Structure 
Long – Type 1: 

Applicable 

  (a) Basket Floor: Not applicable 

  (b) Barrier Level: 90 per cent. 

  (c) Basket Strike Level: 90 per cent. 

  (d) Participation Ratio: 100 per cent. 
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  (e) Initial Price:  

  - Initial Valuation 
Date: 

26
th
 February 2016 

  (f) Basket Participation: As specified in paragraph 55 below 

  (g) Final Price:  

  - Valuation Date: 19
th
 February 2019 

  (h) Valuation Time: The Scheduled Closing Time on the relevant 
Exchange 

 (xxxvii)  KI Reverse Convertible 
Structure Long– Type 2: 

Not applicable 

 (xxxviii)  Reverse Convertible Structure 
Short – Type 1: 

Not applicable 

 (xxxix)  KI Reverse Convertible 
Structure Short – Type 2: 

Not applicable 

 (xl)  Best of/Worst of Reverse 
Convertible Structure Long – 
Type 1: 

Not applicable 

 (xli)  KI Best of/Worst of Reverse 
Convertible Structure Long – 
Type 2: 

Not applicable 

 (xlii)  Best of/Worst of Reverse 
Convertible Structure Short – 
Type 1: 

Not applicable 

 (xliii)  KI Best of/Worst of Reverse 
Convertible Structure Short – 
Type 2: 

Not applicable 

 (xliv)  Basket Up and In Long Not applicable 

 (xlv)  Basket Up and Out Long Not applicable 

 (xlvi)  Best of/Worst of Up and In 
Long 

Not applicable 

 (xlvii)  Best of/Worst of Up and Out 
Long 

Not applicable 

 (xlviii)  Worst of Down and Out 
Basket Long 

Not applicable 

 (xlix)  Down and Out Basket Long Not applicable 

 (l)  Best of/Worst of Call Option Not applicable 

 (li)  Outperformance Option: Not applicable 

 (lii)  Series of Digitals: Not applicable 

 (liii)  Delta 1: Not applicable 

 (liv)  Bearish One Touch Structure 
2 – Type 1: 

Not applicable 

 (lv)  Bearish One Touch Structure 
2 – Type 2: 

Not applicable 
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 (lvi)  Non-Tranched CLN: Not applicable 

 (lvii)  Tranched CLN: Not applicable 

 (lviii)  Nth to Default CLN: Not applicable 

 (lix)  Nth and Nth + 1 to Default 
CLN: 

Not applicable 

 (lx)  Physically Settled CLN: Not applicable 

29.  Applicable Redemption Basis 
modifier(s) : 

 

 (i) Maximum Redemption 
Amount: 

Not applicable 

 (ii) Minimum Redemption 
Amount: 

Applicable, the Minimum Redemption Percentage 
is 90 per cent. 

 (iii) Inflation-Protected Principal: Not applicable 

 (iv) FX Components (Redemption) Not applicable 

 (v) Best of/Worst of Modifier: Not applicable 

 (vi) Outperformance Modifier: Not applicable 

30.  Combination of structures 
(Redemption): 

Not applicable.  

31.  Provisions relating to Fund-Linked 
Notes: 

Not applicable 

 (i) Fund: Not applicable 

 (ii) Fund Manager: Not applicable 

 (iii) Back Stop Date: Not applicable 

32.  Partly Paid Note Provisions Not applicable 

 (i) Part Payment Amount(s): Not applicable 

 (ii) Part Payment Date(s): Not applicable 

33.  Instalment Redemption Not applicable 

34.  Issuer Call Not applicable 

35.  Investor Put Not applicable 

36.  Early Redemption of Notes with Autocall 
Redemption Basis: 

Not applicable 

 (i) Bullish Autocall Condition –
Type 1 

Not applicable 

 (ii) Bullish Autocall Condition –
Type 2 

Not applicable 

 (iii) Bullish Autocall Condition –
Type 3 

Not applicable 
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 (iv) Range Autocall Condition –
Type 1 

Not applicable 

 (v) Range Autocall Condition –
Type 2 

Not applicable 

 (vi) Range Autocall Condition –
Type 3 

Not applicable 

 (vii) Bearish Autocall Condition –
Type 1 

Not applicable 

 (viii) Bearish Autocall Condition –
Type 2 

Not applicable 

 (ix) Bearish Autocall Condition –
Type 3 

Not applicable 

 (x) Autocall Type: Not applicable 

 (xi) Autocall Barrier Level(s): Not applicable 

 (xii) Autocall Range(s): Not applicable 

 (xiii) Autocall Valuation Date(s): Not applicable 

 (xiv) Valuation Period: Not applicable 

 (xv) Valuation Time: Not applicable 

37.  Target Redemption Condition: Not applicable 

 (i) Target Payment Amount: Not applicable 

 (ii) Final Interest Payment Type: Not applicable 

38.  Deduction of Unwind Amount on Early 
Redemption:  

Applicable 

PROVISIONS APPLICABLE TO DISRUPTION, ADJUSTMENTS AND OTHER EXTRAORDINARY 
EVENTS. 

39.  Market Disruption - General: Applicable 

 Exchange Business Day 
Convention: 

Following Business Day Convention 

40.  Market Disruption Commodity:  Applicable 

 Exchange Business Day 
Convention: 

Following Business Day Convention 

41.  Disruption Currency: Not applicable 

42.  Calculation Adjustment: Applicable 

43.  Corrections: Not applicable 

44.  Correction Commodity: Applicable 

45.  Correction Currency: Not applicable 

46.  Extraordinary Events - General: Applicable 

47.  Relevant Exchange: Any exchange, quotation system or principal 
trading market on which a Relevant Futures 
Contract is traded 
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48.  Options and Futures Exchange: Applicable 

49.  Scheduled Trading Day: Applicable 

50.  Additional Conditions for Fund-Linked 
Notes: 

Not applicable 

51.  Additional Conditions for Inflation-Linked 
Notes - Additional Disruption Events: 

Not applicable 

 (i) Change In Law: Not applicable 

 (ii) Hedging Disruption: Not applicable 

 (iii) Increased Costs of Hedging: Not applicable 

52.  Additional Conditions for Equity-Linked 
Notes 

Not applicable 

 (i) Depositary Receipt provisions: Not applicable 

 (ii) Exchange Business Day: Not applicable 

 (iii) Scheduled Trading Day: Not applicable 

 (iv) Dividend Amount: Not applicable 

 (v) Dividend Payment Date: Not applicable 

 (vi) Dividend Period: Not applicable 

 (vii) Excess Dividend Amount: Not applicable 

 (viii) Extraordinary Dividend: Not applicable 

 (ix) Initial Stock Loan Rate: Not applicable 

 (x) Maximum Stock Loan Rate  Not applicable 

 (xi) Specified Maximum Days of 
Disruption: 

Not applicable 

 (xii) Settlement Price: Not applicable 

 (xiii) Extraordinary Events: Not applicable 

 (xiv) Additional Disruption Events: Not applicable 

53.  Additional Conditions for Equity Index-
Linked Notes and ETF Notes:  

Applicable  

(although the Reference Assets are Commodity 
Index-Linked this paragraph shall apply)  

 (i) Related Index: S&P GSCI Excess Return Index 

 (ii) Exchange Business Day: Exchange Business Day (Single Index Basis) 

 (iii) Scheduled Trading Day: Scheduled Trading Day (Single Index Basis) 

 (iv) Specified Maximum Days of 
Disruption: 

Not applicable 

 (v) Additional Disruption Events: Applicable 

  (a) Change in Law: Applicable 

  (b) Hedging Disruption: Applicable 
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  (c) Increased Costs of 
Hedging: 

Applicable 

  (d) Increased Cost of Stock 
Borrow: 

Not applicable 

  (e) Loss of Stock Borrow: Not applicable 

  (f) Merger Event: Not applicable 

  (g) Tender Offer: Not applicable 

  (h) Nationalisation: Not applicable 

  (i) Insolvency: Not applicable 

  (j) De-listing: Not applicable 

  (k) ETF Event: Not applicable 

PROVISIONS RELATING TO THE REFERENCE ASSETS (PRINCIPAL) 

54.  Reference Asset(s) (Principal): Applicable 

Reference Asset 
(Principal) 

Relevant 
Exchange 

Stock Exchange 

and Options or 

Futures 
Exchange 

Strike Level Source for 
past 
and future 
performance 
data 

Maximum 

Performance: 

S&P GSCI Crude 
Oil Official Close 
Index ER (Excess 
Return) 

Applicable Applicable 90 per cent. Bloomberg 
Code: 
SPGCCLP 
<Index>; 
Reuters Screen 
Page: 
.SPGSCLP 

Not Applicable 

    
  

55.  Basket Participation: Applicable 

-  (i) Fixed Basket Participation: Applicable 

-    Reference Asset 
(principal) 

Basket Participation 

-    S&P GSCI Crude Oil 
Official Close Index ER 

100 per cent. 

-  (ii) Rainbow Basket Participation: Not applicable 

-  (iii) Replacement Cliquet Basket 
Participation: 

Not applicable 

-  (iv) Momentum Basket 
Participation: 

Not applicable 

-  (v) Accumulating Rainbow Basket 
Participation: 

Not applicable 

-  (vi) Rebalancing Date(s): Not applicable 
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GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES 

56.  Form of Notes: Bearer Notes  

  Permanent Global Note exchangeable for Definitive 
Notes only upon an Exchange Event 

 

57.  New Global Note: No 

58.  Additional Financial Centre(s) or other 
special provisions relating to payment 
dates: 

London and Target2 

59.  Calculation Agent: Haitong Bank, S.A.  

60.  Talons for future Coupons or Receipts 
to be attached to Definitive Notes (and 
dates on which such Talons mature): 

No 

61.  Clearing System: Euroclear 
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PART B – OTHER INFORMATION 

1. LISTING AND ADMISSION TO 
TRADING 

Not Applicable 

2. RATINGS The Notes to be issued are not rated. 

3. INTERESTS OF NATURAL AND LEGAL PERSONS INVOLVED IN THE ISSUE/OFFER 

 Save as discussed in "Subscription and Sale", so far as the Issuer is aware, no person involved in 
the offer of the Notes has an interest material to the offer. 

4. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL EXPENSES 

 (i) Reasons for the offer  The net proceeds will be applied by the Issuer in the 
ordinary course of its business, which includes 
making a profit. 

 (ii) Estimated net proceeds: Up to EUR 10,000,000 

 (iii) Estimated total expenses: None 

5. YIELD  

 Indication of yield: Not Applicable 

6. HISTORIC INTEREST RATES                    Not applicable 

7. PERFORMANCE OF INDEX/FORMULA/OTHER VARIABLE, EXPLANATION OF EFFECT ON 
VALUE OF INVESTMENT AND ASSOCIATED RISKS AND OTHER INFORMATION 
CONCERNING THE UNDERLYING            Not applicable 

8. POST-ISSUANCE INFORMATION  

 The Issuer does not intend to provide post-issuance information. 

9. OPERATIONAL INFORMATION  

 ISIN Code: XS1347039031 

 Common Code: 134703903 

 Names and addresses of additional Paying 
Agent(s) (if any): 

Haitong Bank, S.A.  

 Intended to be held in a manner which would 
allow Eurosystem eligibility: 

No 

10. DISTRIBUTION  

 (i)  Method of distribution: Non-syndicated 

 (ii)  If syndicated: Not applicable 

 (iii)  If non-syndicated, name and 
address of Dealer: 

Haitong Bank, S.A.  

 (iv) Delivery: Delivery against payment 

 (v) Indication of the overall amount of 
the underwriting commission and 
of the placing commission: 

Not applicable 

 (vi) U.S. Selling Restrictions: TEFRA C 



 

17 

 

 

 

 (vii) Public Offer: The Issuer consents to the use of the Offering 
Circular in connection with a Public Offer of the 
Notes during the period from 21

st
 January 2015 

until 19
th
 February 2016 (the "Offer Period") by 

BEST – Banco Electrónico de Serviço Total S.A. 
(the "Initial Authorised Offeror" specified in 
Portugal ("Public Offer Jurisdictions"), for so 
long as they are authorised to make such offers 
under the Markets in Financial Instruments 
Directive (Directive 2004/39/EC).  

 

11. TERMS AND CONDITIONS  

 Offer Price: 100 per cent. 

 General Consent: Applicable 

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

 

The results will be publish on the website of 
CMVM after the end of the Offer Period: 

www.cmvm.pt  

 The commission is included in the price and 
will amount to a maximum of 0.60 per cent 
per year, calculated on the price of the Notes: 

 

Applicable  

 Name and address, to the extent known to 
the Issuer, of the placers in the various 
countries where the offer takes place: 

 
 
BEST – Banco Electrónico de Serviço Total S.A. 
Praça Marquês de Pombal, 3-3º 1250-161 
Lisboa, Portugal 

www.bancobest.pt        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cmvm.pt/
http://www.bancobest.pt/
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ANNEX TO THE FINAL TERMS – SUMMARY OF THE ISSUE 
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SUMÁRIO DO PROGRAMA 

Os sumários são constituídos por requisitos de divulgação conhecidos como “Elementos”. Estes elementos são 

numerados nas Seções A - E (A.1 - E.7).  

O presente sumário contém todos os Elementos cuja inserção é necessária num sumário para este tipo de valores 

mobiliários e Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos são exigíveis, poderão existir alguns hiatos na 

sequência da numeração dos Elementos.  

Ainda que seja exigível a inclusão de um determinado Elemento no sumário devido ao tipo de valores mobiliários e 

Emitente, é possível que não possa ser dada nenhuma informação relevante no que diz respeito a esse Elemento. Nesse 

caso, será incluída no sumário uma breve descrição do Elemento com a menção “não aplicável”. 

Em particular, os elementos em itálico são caracteres de preenchimento obrigatório para completar o sumário 

específico relativamente a uma Tranche de Obrigações para a qual cada sumário específico é preparado. 

As palavras e as expressões definidas nas secções intituladas “Termos e Condições das Obrigações” ou em qualquer 

outro sítio nesta Circular da Oferta têm o mesmo significado neste sumário. 

Secção A – Introdução e Advertências 

 

A.1 Introdução Adverte-se que: 

O presente sumário deve ser lido como uma introdução a esta Circular da 

Oferta. Qualquer decisão de investimento nas Obrigações deve basear-se numa 

análise da Circular da Oferta no seu conjunto efetuada pelo investidor; 

Sempre que for apresentada num tribunal uma ação relativa à informação 

contida nesta Circular da Oferta, o investidor reclamante poderá, nos termos da 

legislação nacional dos Estados-Membros, antes do início do processo judicial, 

ter de suportar os custos de tradução desta Circular da Oferta; e 

Não poderá ser assacada responsabilidade civil a qualquer pessoa responsável 

apenas com base neste sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, tal só 

podendo suceder se o sumário for enganador, inexato ou inconsistente quando 

lido em conjunto com as outras partes da Circular da Oferta ou no caso de não 

fornecer, quando lido em conjunto com as outras partes da Circular da Oferta, 

informação fundamental de forma a auxiliar os investidores na sua decisão de 

investir nas Obrigações. 

A.2 Consentimento 

pelo Emitente 

para o uso do 

Certas Tranches de Obrigações com uma denominação inferior a €100.000 (ou 

seu equivalente em qualquer outra moeda) podem ser oferecidas em 

circunstâncias em que a Diretiva dos Prospetos não isente da obrigação de 

publicar uma Circular da Oferta. Tais ofertas são referidas como (“Oferta Não 
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prospeto para a 

subsequente 

revenda ou 

colocação final 

das Obrigações, 

indicação do 

período da oferta 

ou outras 

condições para a 

subsequente 

revenda ou 

colocação final e 

subsequente aviso 

Isenta”). O Emitente pode dar o seu consentimento à utilização da Circular da 

Oferta e Termos Finais para a subsequente revenda ou colocação final das 

Obrigações por intermediários financeiros, desde que a subsequente revenda ou 

colocação final das Obrigações por tais intermediários financeiros seja feita 

durante o período da oferta especificada nos Termos Finais. Tal consentimento 

pode ser sujeito a condições relevantes para o uso da Circular da Oferta. 

Consentimento: De acordo com as condições estabelecidas infra, o Emitente 

autoriza a utilização desta Circular da Oferta em conexão com uma Oferta Não 

Isenta de Obrigações durante o período a partir de e incluindo 21 de janeiro de 

2016, até, mas incluindo, 19 de fevereiro de 2016 pelo Colocador BEST – Banco 

Electrónico de Serviços Total, S.A. 

Condições para o consentimento: As condições para o consentimento do 

Emitente (para além das condições estabelecidas supra)] são: (a) só é válido 

durante o Período da Oferta; (b) apenas se estende à utilização desta Circular da 

Oferta para fazer Ofertas Não Isentas das Tranches de Obrigações em Portugal. 

Qualquer informação nova a respeito de qualquer intermediário ou intermediários 

financeiros desconhecidos ao tempo de aprovação desta Circular da Oferta ou ao 

tempo de apresentação dos Termos Finais aplicáveis será publicada no sítio da 

internet do Emitente (http://www.haitongib.com/pt). 

  A. Os Oferentes Autorizados prestarão informação a um investidor nos termos 

e condições da Oferta Não Isenta das Obrigações em causa e no momento em 

que tal Oferta Não Isenta seja feita pelo Oferente Autorizado ao investidor.  

Secção B - Emitentes 

B.1 Designação legal e 

comercial do 

Emitente 

As Obrigações são emitidas por: 

i. Haitong Investment Ireland p.l.c. (“HIIP”); ou 

ii. Haitong Bank, S.A. (atuando através da sua sede ou através da Sucursal 

de Londres) (“Haitong Bank”) 

designados por “Emitentes” e cada um por “Emitente” para os fins desta 

Circular da Oferta. 

Haitong Investment Ireland p.l.c] [HIIP] e Haitong Bank, S.A. [Haitong Bank] 

são em conjunto designados por “Emitentes” para os fins aqui referidos.
1
 

B.2 Sede, Forma 

Legal, Legislação 

e País de 

Constituição do 

Emitente 

B. O HIIP é uma sociedade aberta de responsabilidade limitada, constituída de 

acordo com os Irish Companies Acts de 1963 a 1990. A sede do HIIP situa-se em 

Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 e o seu endereço profissional 

situa-se em Fourth Floor, Spencer House, 71-73 Talbot Street, Dublin 1, Irlanda. 

O HIIP encontra-se registado sob o número 253333. 

C. O Haitong Bank foi constituído em Portugal no dia 28 de fevereiro de 1983 como 

uma sociedade anónima de responsabilidade limitada e está registada no Registo 

Comercial de Lisboa sob o número 501.385.932. A sua sede social situa-se no 

Edifício Quartzo, Rua Alexandre Herculano, 38, 1269-161, Lisboa, Portugal.
2
 

                                                           
1 Devido à Adenda datada de 7 de outubro de 2015 (a “Segunda Adenda”), esta informação foi atualizada no presente Sumário de modo a incluir 
a alteração de designação do Haitong Bank e do HIIP. 

2 Devido à Segunda Adenda, esta informação foi atualizada no presente Sumário de modo a incluir a alteração de designação do Haitong Bank e 
do HIIP. 

http://www.haitongib.com/pt
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B.4b Tendências 

conhecidas que 

afetam o Emitente 

e o sector em que 

o Emitente atua 

D. Várias economias maduras encontram-se a implementar medidas de austeridade 

para reduzir o défice e dívida públicos. Havendo algum consenso de que tal 

poderá ajudar a resolver a crise soberana e bancária a médio-prazo, no curto-

prazo, essas medidas estão a limitar o crescimento, a aumentar o desemprego e a 

restringir as receitas fiscais.  

E. A atividade bancária nos setores empresarial e privado, em particular a procura 

de empréstimos e serviços auxiliares, continua condicionada pelo clima 

económico atual. As condições estruturais de mercado, principalmente as baixas 

taxas de juro e o crescente custo de financiamento de médio prazo, têm produzido 

um impacto negativo no resultado operacional dos prestadores de serviços 

financeiros, incluindo o dos Emitentes. Os prestadores de serviços financeiros 

enfrentam requisitos regulatórios e de supervisão cada vez mais rigorosos e 

restritivos, em particular nas áreas de gestão de capital e liquidez, condução de 

negócios, estruturação de operações e integridade da prestação de serviços 

financeiros. A crescente intervenção governamental e controlo sobre as 

instituições financeiras, juntamente com medidas para reduzir o risco sistémico, 

podem ter impacto no panorama concorrencial. 

B.5 Descrição do 

Grupo e da 

posição do 

Emitente dentro 

do Grupo 

F. O BESI foi vendido no dia 8 de dezembro de 2014 à Haitong International 

Holdings Limited (“Haitong”), uma sociedade incorporada em Hong Kong, 

sendo uma subsidiária integralmente detida pela Haitong Securities Co. Ltd. A 

venda foi concluída no dia 7 de setembro de 2015. A Haitong detém 100 por 

cento dos direitos de voto no Haitong Bank na presente data. O HIIP é detido a 

100 por cento pelo Haitong Bank.
3
 

B.9 Previsão de Lucro G. Não aplicável. O Emitente não faz previsões ou estimativas de lucro na Circular 

da Oferta.  

B.10 Natureza de 

quaisquer 

reservas do 

relatório de 

auditoria 

H. Não aplicável. Não são mencionadas quaisquer reservas nos relatórios de 

auditoria incluídos na Circular da Oferta. 

B.12 Informação 

financeira 

fundamental 

selecionada; 

Declaração de não 

ocorrência de 

alteração 

significativa 

adversa 

I. A Folha do Balanço consolidado auditado do Haitong Bank referente a 31 de 

dezembro de 2014, 2013 e 2012 foi extraída sem nenhum ajustamento e deverá 

ser lida em conjunto com as informações financeiras do Haitong Bank 

respeitantes a essas datas
4
.  

J. Folhas do Balanço Consolidado Auditado do Haitong Bank referentes a 31 

de dezembro de 2014, 2013 e 2012  

 

 
31.12.2014 

(em milhares de 
euros) 

31.12.2013 
(em milhares 

de euros) 

31.12.2012 
(em milhares 

de euros) 

Ativo    
Caixa e depósitos em bancos centrais 1,524 4,836 1,202 

Depósitos bancários 49,067 65,493 40,717 

                                                           
3 Devido à Segunda Adenda, esta informação foi atualizada neste Sumário de modo a incluir a alteração na estrutura acionista do Haitong Bank e 
do HIIP.  
4 Devido à Adenda datada de 2 de julho de 2015 (a “Primeira Adenda”), as Folhas do Balanço consolidado auditado do Haitong Bank foram 
atualizadas neste Sumário de modo a incluir os resultados do ano findo a 31 de dezembro de 2014. 
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Ativos Financeiros detidos para negociação 1,468,473 1,604,606 2,439,729 
Ativos financeiros disponíveis para venda 554,680 783,352 485,917 
Empréstimos e adiantamentos a bancos 34,308 433,623 243,755 
Empréstimos e adiantamentos a clientes 1,549,218 1,946,582 2,187,524 
Investimentos detidos até ao vencimento - 314,329 107,202 
Derivados para efeitos de gestão do risco 25,754 72,228 60,022 
Ativos não correntes detidos para venda 3,600 17,946 1,159 

Outros ativos tangíveis 15,493 19,310 17,904 
Ativos intangíveis 77,396 73,622 74,349 

Investimentos em associadas 26,878 52,124 51,073 
Ativos fiscais correntes 5,173 15,029 3,323 
Ativos fiscais diferidos 97,414 62,178 53,703 

Outros ativos 532,441 496,541 714,284 

Total do Ativo 4,441,419 5,961,799 6,481,863 

    
Passivo    

Depósitos de bancos centrais 61,108 151,907 151,087 
Passivos financeiros detidos para negociação 621,550 480,688 751,715 

Depósitos de outros bancos 1,397,284 1,680,584 2,020,686 
Contas de clientes 448,912 1,054,389 967,374 

Títulos de dívida emitidos 1,072,210 1,449,549 1,382,888 
Passivos Financeiros associados à transferência de 

ativos 
- 22,982 29,665 

Derivados para efeitos de gestão do risco 33,939 54,089 57,031 
Provisões 46,425 37,371 22,392 

Passivos fiscais correntes 17,728 11,560 18,135 
Passivos fiscais diferidos 718 18,911 25,053 

Dívida subordinada 37,096 55,152 66,058 
Outros passivos 266,846 325,122 283,774 

Total do Passivo 4,003,816 5,342,304 5,775,858 

    
Capital Próprio    
Capital social 326,269 326,269 326,269 

Prémios de emissão 8,796 8,796 8,796 
Outros instrumentos de capital 3,731 3,731 3,731 

Reserva de justo valor (11,639) (3,596) 2,968 
Outras reservas, lucros retidos e outro rendimento 

integral 
200,560 225,349 266,681 

Lucro líquido/(perda) anual atribuível aos 
acionistas do Banco 

(138,493) 7,062 22,028 

Total do Capital atribuível a acionistas do Banco 389,224 567,611 630,473 

Interesse que não controla 48,379 51,884 75,532 

Total do Capital  437,603 619,495 706,005 

Total do Capital Próprio e do Passivo 4,441,419 5,961,799 6,481,863 

    

K. A Demonstração de Resultados consolidada auditada do Haitong Bank referente 

aos anos findos a 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012 foi extraída sem nenhum 

ajustamento e deverá ser lida em conjunto com as demonstrações de resultados 

consolidadas do Haitong Bank respeitantes a essas datas
5
.  

L. Demonstração de Resultados Consolidada Auditada do Haitong Bank referente 

aos anos findos a 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012  

1  

 
31.12.2014 

(em milhares de 
euros) 

31.12.2013 
(em milhares de 

euros) 

31.12.2012 
(em milhares 

de euros) 

    
Juros e rendimentos similares 321,053 342,615 342,182 

Despesas com juros e encargos similares 255,108 260,348 247,643 

    
Resultado líquido de juros 65,945 82,267 94,539 

    
Rendimentos de dividendos 97 437 625 

Rendimento de honorários e comissões 119,336 126,280 126,661 
Despesas de honorários e comissões (21,014) (24,006) (25,551) 

Ganhos líquidos/(perdas) dos ativos financeiros pelo seu justo 
valor por via dos resultados 

59,255 34,755 55,333 

Ganhos líquidos/(perdas) dos ativos financeiros disponíveis para 
venda 

75,905 52,760 57,080 

Ganhos líquidos/(perdas) por diferenças da taxa de câmbio (32,985) (15,283) (37,148) 
Ganhos líquidos/(perdas) da venda de outros ativos (6,750) (49) (3,300) 

Outros proveitos e custos operacionais (9,743) (10,636) (7,069) 
    

Proveitos operacionais 250,046 246,525 261,170 

    
Custos com o pessoal 96,289 104,880 111,399 

Despesas gerais e administrativas 57,449 60,370 58,876 
Depreciação e amortização 7,221 6,726 5,778 

Provisões líquidas de reversões 16,844 19,411 8,104 
Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações 169,605 37,875 32,855 

                                                           
5 Devido à Primeira Adenda, a Demonstração de Resultados consolidada auditada do Haitong Bank foi atualizada neste Sumário de modo a incluir 
os resultados do ano findo a 31 de dezembro de 2014. 
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Imparidade de outros ativos financeiros líquidos de reversões e 
recuperações 

49,144 1,801 4,627 

Imparidade de outros ativos líquidos de reversões e 
recuperações 

20,570 410 615 

    

Custos Operacionais 417,122 231,473 222,254 

Lucros relativos a empresas associadas (271) 374 97 

Lucros/(perdas) antes de impostos (167,347) 15,426 39,013 

    
Custos com Imposto sobre o rendimento    

Imposto corrente 17,215 14,653 17,584 
Imposto diferido (46,931) (6,590) 887 

 (29,716) 8,063 18,471 

Lucro líquido/(perda) Anual (137,631) 7,363 20,542 

Atribuível aos acionistas do Banco (138,493) 7,062 22,028 
Atribuível aos interesses minoritários 862 301 (1,486) 

 (137,631) 7,363 20,542 

Lucro básico por ação (em euros) (2.13) 0.10 0.42 
Lucro diluído por ação (em euros) (2.13) 0.10 0.42 

    
Outro rendimento integral do exercício anual    
Ganhos/(perdas) atuariais líquidos de impostos (3,313) (9,511) (2,329) 

Diferenças de câmbio (27,677) (42,972) (32,903) 
Outro rendimento integral apropriado das associadas (21) 14 (623) 

 (31,011) (52,469) (35,855) 
    

Ativos financeiros disponíveis para venda    
Lucros/(perdas) ocorridos durante o período 26,690 44,530 63,847 

Ajustamentos de reclassificação para ganhos/(perdas) incluídos 
nos resultados 

(41,705) (51,039) (52,110) 

Impostos diferidos 5,555 1,056 (2,637) 
Diferenças de câmbio 16 (1,173) (512) 

 (9,444) (6,626) 8,588 

Rendimento/(perda) integral  anual (178,086) (51,732) (6,725) 

Atribuível aos acionistas do Banco 
Atribuível aos interesses minoritários 

(177,690) 
(396) 

(42,904) 
(8,828) 

947 
(7,672) 

 (178,086) (51,732) (6,725) 

M. A demonstração de resultados e a demonstração de rendimento integral do HIIP 

para os anos findos a 31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012 foram extraídas sem 

qualquer ajustamento e devem ser lidas em conjunto com as demonstrações 

financeiras estatutárias do HIIP para esses anos
6
. 

N. A Demonstração da Posição Financeira consolidada não auditada do Haitong 

Bank referente às datas de 30 de junho de 2015 e de 31 de dezembro de 2014 foi 

extraída sem qualquer ajustamento e deverá ser lida em conjunto com as 

demonstrações financeiras do Haitong Bank para essas datas
7
. 

O. Demonstração da Posição Financeira Consolidada Não Auditada do Haitong 

Bank às datas de 30 de junho de 2015 e de 31 de dezembro de 2014 

   
 

  
30.06.2015 31.12.2014 

  
(em milhares de 

euros) 
(em milhares de 

euros) 

   
 

Ativo 
  

 
Caixa e depósitos em bancos centrais 

 
2,435 1,524 

Depósitos bancários  49,637 49,067 
Ativos financeiros detidos para negociação 

 
1,124,145 1,468,473 

Ativos financeiros disponíveis para venda 
 

448,075 554,680 
Investimentos em instituições de crédito 

 
134,977 34,308 

Empréstimos e adiantamentos a clientes 
 

1,307,960 1,549,218 
Derivados para efeitos de gestão de risco 

 
23,191 25,754 

Ativos não correntes detidos para venda 
 

3,600 3,600 
Outros ativos tangíveis 

 
13,825 15,493 

Investimentos em associadas 
 

81,889 77,396 
Ativos intangíveis  26,493 26,878 

Ativos fiscais correntes 
 

7,036 5,173 
Ativos fiscais diferidos 

 
109,227 97,414 

Outros ativos  363,223 532,441 

   
 

   
 

Total do Ativo 
 

3,695,713 4,441,419 

   
 

                                                           
6 Devido à Primeira Adenda, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Rendimento Integral do HIIP foram atualizadas neste Sumário 
de modo a incluir os resultados do ano findo a 31 de dezembro de 2014. 

7 Devido à Segunda Adenda, a Demonstração da Posição Financeira consolidada não auditada do Haitong Bank foi atualizada neste Sumário de 
modo a incluir os resultados dos seis meses findos a 30 de junho de 2015. 
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Passivo 
  

 
Depósitos de bancos centrais 

 
61,124 61,108 

Passivos financeiros detidos para negociação 
 

456,347 621,550 
Depósitos de outros bancos  1,265,710 1,397,284 

Contas de clientes  451,573 448,912 
Títulos de dívida emitidos 

 
678,062 1,072,210 

Derivados para efeitos de gestão do risco 
 

38,450 33,939 
Provisões  42,537 46,425 

Passivos fiscais correntes 
 

10,153 17,728 
Passivos fiscais diferidos  78 718 

Dívida subordinada 
 

27,117 37,096 
Outros passivos 

 
247,511 266,846 

   
 

   
 

Total do Passivo 
 

3,278,662 4,003,816 

   
 

   
 

Capital Próprio 
  

 
Capital social 

 
326,269 326,269 

Prémios de emissão 
 

8,796 8,796 
Outros instrumentos de capital 

 
3,731 3,731 

Reserva de justo valor  (13,501) (11,639) 
Outras reservas e lucros retidos  47,777 200,560 

Lucro líquido/(perda) do período atribuível aos acionistas do 
Banco  

292 (138,493) 

   
 

   
 

Total do Capital atribuível a acionistas do Banco  373,364 389,224 
    

Interesse que não controla  43,687 48,379 
    

Total do Capital Próprio 
 

417,051 437,603 

   
 

   
 

Total do Capital Próprio e do Passivo 
 

3,695,713 4,441,419 

   
 

P. A Demonstração de Resultados consolidada não auditada do Haitong Bank para 

os seis meses findos a 30 de junho de 2015 e de 2014 foi extraída sem qualquer 

ajustamento e deverá ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras do 

Haitong Bank para esses períodos
8
. 

Q. Demonstração de Resultados Consolidada Não Auditada do Haitong Bank 

para os seis meses findos a 30 de junho de 2015 e de 2014 

  
 

30.06.2015 
(em milhares de 

euros) 

30.06.2014 
(em milhares 

de euros) 

    
Juros e rendimentos similares  124,766 176,853 

Despesas com juros e encargos similares  100,177 144,188 

    
Resultado líquido de juros  24,589 32,665 

    
Rendimentos de dividendos  - 76 

Rendimento de honorários e comissões  51,567 84,848 
Despesas de honorários e comissões  (4,784) (13,723) 

Ganhos líquidos/(perdas) dos ativos financeiros pelo seu justo 
valor por via dos resultados 

 75,248 938 

Ganhos líquidos/(perdas) dos ativos financeiros disponíveis para 
venda 

 (1,094) 72,547 

Ganhos líquidos/(perdas) por diferenças da taxa de câmbio  (61,718) 10,765 
Ganhos líquidos/(perdas) da venda de outros ativos  (37) (640) 

Outros proveitos e custos operacionais  (3,221) (4,195) 
    

Proveitos operacionais  80,550 183,281 

    
Custos com o pessoal  38,576 52,005 

Despesas gerais e administrativas  25,741 29,372 
Depreciação e amortização  3,358 3,492 

Provisões líquidas de reversões  1,779 2,893 
Imparidade do crédito líquida de reversões e recuperações  7,886 81,353 

Imparidade de outros ativos financeiros líquidos de reversões e 
recuperações 

 1,232 2,157 

Imparidade de outros ativos líquidos de reversões e 
recuperações 

 (839) 2,701 

    
Custos Operacionais  77,733 173,973 

Lucros relativos a empresas associadas  (461) (332) 

Lucros/(perdas) antes de impostos  2,356 8,976 

    
Custos com Imposto sobre o rendimento    

                                                           
8 Devido à Segunda Adenda, a Demonstração de Resultados consolidada não auditada do Haitong Bank foi atualizada neste Sumário de modo a 
incluir os resultados dos seis meses findos a 30 de junho de 2015. 
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Imposto corrente  4,410 26,840 
Imposto diferido  (2,361) (22,167) 

  2,049 4,673 

Lucro líquido/(perda) do período  307 4,303 

Atribuível aos acionistas do Banco  292 2,512 
Atribuível aos interesses minoritários  15 1,791 

  307 4,303 

Lucro básico por ação (em euros)  0.00 0.04 
Lucro diluído por ação (em euros)  0.00 0.04 

    

Demonstração de Resultados Auditada do HIIP para os anos findos a 31 de 

dezembro de 2014, 2013 e 2012 

 
 

  

Demonstração de Rendimento Integral Auditada do HIIP para os anos findos a 
31 de dezembro de 2014, 2013 e 2012 

 
 

  
 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 
 (em euros) (em euros) (em euros) 

 
 

  
(Perdas)/Lucros anuais (17,809,268) 9,345,668 (4,580,590) 

 
 

  
Outro rendimento/(perda) integral anual  

  
    

Items que foram ou poderão ser reclassificados em lucros ou perdas    

 
 

  
Ativos financeiros disponíveis para venda  

  
(Perdas)/rendimentos originados durante o ano (11,385,067) 2,160,725 1,864,187 

Ajustamentos ao justo valor devido à reclassificação de “detidos até 
ao seu vencimento” para “disponíveis para venda” 

(942,003)   

Montante líquido transferido para a demonstração de resultados 15,459,505 - (44,985) 
Impostos diferidos (383,208) (269,768) (227,253) 

 
 

  

 
 

  
Outro rendimento  integral anual 2,749,227 1,890,957 1,591,949 

 
 

  

 
 

  
Total do rendimento/(perda) integral anual (15,060,041) 11,236,625 (2,988,641) 

 
 

   

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 (em euros) (em euros) (em euros) 

   
 

Juros e rendimentos similares 108,973,537 98,914,274 87,066,072 
Despesas com juros e encargos similares 103,236,656 84,226,609 77,037,511 

   
 

Resultado líquido de juros 5,736,881 14,687,665 10,028,561 

   
 

Rendimento de honorários e comissões 122,248 519,454 1,241,360 
Despesas de honorários e comissões (6,163,149) (5,627,302) (4,974,921) 

   
 

Ganhos líquidos/ (perdas) dos ativos e passivos financeiros ao seu 
justo valor através dos resultados 

11,363,362 (3,005,233) (89,757,127) 

Perdas líquidas/ (ganhos) dos ativos financeiros disponíveis para 
venda 

(54,908) - 44,985 

Ganhos/(perdas) líquidos dos ativos financeiros detidos até ao seu 
vencimento 

6,166 (153,183) (5,807) 

(Perdas) líquidas da venda de empréstimos e adiantamentos a 
clientes 

(7,788,492) - (3,462,190) 

(Perdas) líquidas por diferenças câmbio (856,302) 751,415 (658,507) 
Ganhos líquidos da venda de dívida subordinada 194,310 - - 

Outros proveitos operacionais 662,959 - 139,696,089 

   
 

Proveitos operacionais 3,223,075 13,183,282 52,152,443 

   
 

   
 

Custos com o pessoal 433,111 401,252 393,393 
Despesas gerais e administrativas 507,932 439,855 325,406 

Depreciação 4,181 2,374 1,153 
(Writeback)/Imparidades dos empréstimos e créditos 3,737,058 1,653,197 (4,412,214) 

Imparidades dos ativos/passivos financeiros disponíveis para venda 15,404,597 - - 
(Writeback)/Imparidades de outros ativos 3,465,442 - (357,161) 

    
Outros custos operacionais 24,210 6,014 61,437,393 

   
 

Custos operacionais 23,576,530 2,502,692 57,387,970 

   
 

   
 

(Perdas)/Lucros antes de impostos (20,353,455) 10,680,590 (5,235,527) 

   
 

Imposto sobre as empresas 
  

 
Imposto diferido 2,544,187 - 654,937 

Imposto corrente - (1,334,922) - 

   
 

(Perdas)/Lucros anuais (17,809,268) 9,345,668 (4,580,590) 
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A Demonstração da Posição Financeira do HIIP referente a 31 de dezembro de 

2014, 2013 e 2012 foi extraída sem qualquer ajustamento e deverá ser lida em 

conjunto com as demonstrações financeiras do HIIP para essas datas
9
.  

Demonstração da Posição Financeira Auditada do HIIP referente a 31 de 

dezembro de 2014, 2013 e 2012. 

   
 

 
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

 (em euros) (em euros) (em euros) 

   
 

Ativo 
  

 
Caixa 194 205 164 

Depósitos em bancos 1,761,398 48,967 53,318 
Ativos financeiros detidos para negociação 269,042,258 356,646,765 479,294,680 
Ativos financeiros disponíveis para venda 441,452,067 464,637,158 367,834,622 

Ativos Financeiros detidos até ao vencimento - 31,752,991 29,816,742 
Empréstimos e adiantamentos a bancos - 25,693,295 14,655,305 
Empréstimos e adiantamentos a clientes 526,648,330 616,778,544 703,097,974 
Derivados para efeitos de gestão do risco 67,257,271 95,126,257 80,539,870 

Equipamento 17,704 12,698 5,793 
Ativos fiscais correntes 34,708 - - 
Ativos fiscais diferidos 2,550,170 1,343,702 1,613,470 

Outros ativos 5,541,632 7,168,190 4,560,851 

   
 

   
 

Total do Ativo 1,312,305,732 1,599,208,772 1,681,472,789 

   
 

   
 

Passivo 
  

 
Montantes devidos a instituições de crédito 70,799,449 40,152 13,244,352 
Passivos financeiros detidos para negociação 247,072,337 264,245,751 475,227,820 

Títulos de dívida emitidos 735,640,842 1,045,211,982 920,635,455 
Derivados para efeitos de gestão do risco 77,282,808 91,500,595 83,152,355 

Passivos fiscais correntes - 1,357,092 23,365 
Dívida subordinada 26,902,919 28,229,761 31,930,060 

Outros passivos 2,497,132 1,453,153 1,325,721 

   
 

   
 

Total do Passivo 1,160,195,487 1,432,038,486 1,525,539,128 

   
 

   
 

Capital Próprio 
  

 
Capital social 825,000 825,000 825,000 

Injeção de capital 150,000,000 150,000,000 150,000,000 
Reserva de justo valor 297,778 (2,451,449) (4,342,406) 

Outras reservas e lucros não distribuídos 18,796,735 9,451,067 14,031,657 
(Perda)/lucro anual (17,809,268) 9,345,668 (4,580,590) 

   
 

   
 

Total do Capital Próprio 152,110,245 167,170,286 155,933,661 

   
 

   
 

Total do Capital Próprio e do Passivo 1,312,305,732 1,599,208,772 1,681,472,789] 

   
 

Demonstração de Resultados Não Auditada do HIIP para os períodos findos 

a 30 de junho de 2015 e de 2014
10

 

  
30.06.2015 30.06.2014 

  (em euros) (em euros) 

   
 

Juros e rendimentos similares 
 

40,400,403 59,133,653 
Despesas com juros e encargos similares 

 
36,852,434 55,503,733 

   
 

Resultado líquido de juros 
 

3,547,969 3,629,920 

   
 

Rendimento de honorários e comissões 
 

438,811 10,445 
Despesas de honorários e comissões 

 
(972,178) (4,185,772) 

   
 

Ganhos líquidos dos ativos e passivos financeiros pelo seu justo valor 
por via dos resultados*  

4,442,376 7,121,695 

Ganhos líquidos dos ativos financeiros disponíveis para venda 
 

350,472 - 
Ganhos líquidos dos ativos financeiros detidos até ao seu vencimento 

 
- 4,110 

Ganhos líquidos da venda de dívida subordinada  
 

124,064 114,750 
Ganhos líquidos/(perdas) por diferenças da taxa de câmbio  (1,740,189) 464,501 

Outros proveitos operacionais (custos)* 
 

(10,514) (4,643) 

 
 

 
 

Proveitos operacionais  6,180,811 7,155,006 

   
 

                                                           
9 Devido à Primeira Adenda, a Demonstração da Posição Financeira auditada do HIIP foi atualizada neste Sumário de modo a incluir os resultados 
do ano findo a 31 de dezembro de 2014. 

10 Devido à Segunda Adenda, a Demonstração de Resultados do HIIP não auditada foi atualizada neste Sumário de modo a incluir os resultados do 
período findo a 30 de junho de 2015. 
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*À data de junho de 2014, as rubricas “Ganhos líquidos dos ativos e passivos financeiros pelo seu justo valor por via dos resultados” e 

“Outros proveitos operacionais (custos)” são reapresentadas para assegurar que ambas as classificações são consistentes com a 

abordagem seguida pelas Demonstrações Financeiras auditadas de dezembro de 2014, as demonstrações auditadas mais recentes 

disponíveis à presente data. A rubrica “Ganhos líquidos dos ativos e passivos financeiros pelo seu justo valor por via dos resultados” 

passa a incluir proveitos e custos em “Derivados para efeitos de gestão do risco”, que anteriormente tinham sido incluídos em “Outros 

proveitos operacionais (custos)”. 

 

A Demonstração de Posição Financeira às datas de 30 de junho de 2015 e de 

2014 foi extraída sem qualquer ajustamento e deverá ser lida em conjunto com as 

demonstrações financeiras do HIIP para essas datas
11

. 

Demonstração de Posição Financeira Não Auditada do HIIP a 30 de junho 

de 2015 e de 2014 

   
 

  
30.06.2015 30.06.2014 

  (em euros) (em euros) 

   
 

Ativo 
  

 
Caixa 

 
405 753 

Depósitos em bancos 
 

305,774 69,952 
Ativos financeiros detidos para negociação 

 
164,676,432 359,339,312 

Ativos Financeiros detidos até ao vencimento 
 

- 24,017,124 
Ativos financeiros disponíveis para venda 

 
316,466,698 471,315,431 

Empréstimos e adiantamentos a bancos 
 

- 114,397,351 
Empréstimos e adiantamentos a clientes 

 
578,469,279 604,237,337 

Derivados para efeitos de gestão do risco 
 

54,092,450 123,200,178 
Equipamento 

 
15,254 11,710 

Ativos fiscais correntes 
 

34,708 - 
Ativos fiscais diferidos 

 
3,241,379 1,231,804 

Outros ativos 
 

687,747 22,734,150 

   
 

   
 

Total do Ativo 
 

1,117,990,126 1,720,555,102 

   
 

   
 

Passivo 
  

 
Montantes devidos a instituições de crédito 

 
120,292,986 34,644,076 

Passivos financeiros detidos para negociação 
 

130,714,062 269,875,993 
Títulos de dívida emitidos 

 
613,997,743 1,113,454,418 

Derivados para efeitos de gestão do risco 
 

74,765,247 98,085,252 
Passivos fiscais correntes 

 
- 1,957,027 

Dívida subordinada 
 

26,901,594 27,252,824 
Outros passivos 

 
4,126,749 1,422,794 

   
 

   
 

Total do Passivo 
 

970,798,381 1,546,692,384 

   
 

   
 

Capital Próprio  
 

 
Capital social  825,000 825,000 

Injeção de capital 
 

150,000,000 150,000,000 
Reserva de justo valor 

 
138,964 (1,931,779) 

Outras reservas e lucros não distribuídos 
 

1,237,810 19,059,794 
(Perda)/lucro anual 

 
(5,010,029) 5,909,703 

   
 

   
 

Total do Capital Próprio 
 

147,191,745 173,862,718 

   
 

   
 

   
 

Custos com o pessoal 
 

227,609 209,405 
Despesas gerais e administrativas 

 
206,881 233,124 

Depreciação 
 

2,450 1,726 
Imparidades dos empréstimos e créditos 

 
11,469,618 144,113 

   
 

Custos operacionais 
 

(11,906,558) (588,368) 

   
 

   
 

(Perdas)/Lucros antes de impostos 
 

(5,725,747) 6,566,638 

   
 

Imposto sobre as empresas 
  

 
Imposto diferido 

 
715,718 - 

Imposto corrente  - (656,935) 

   
 

(Perdas)/Lucros anuais 
 

(5,010,029) 5,909,703 
    

    

                                                           
11 Devido à Segunda Adenda, a Demonstração de Posição Financeira do HIIP não audita foi atualizada neste Sumário de modo a incluir os 
resultados do período findo a 30 de junho de 2015.   
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Total do Capital Próprio e do Passivo 
 

1,117,990,126 1,720,555,102] 

   
 

 

No período de seis meses findo em junho de 2015, o HIIP registou perdas 

líquidas acumuladas não auditadas resultantes da venda de créditos e 

adiantamentos a clientes, e perdas de mercado e a imparidades
12

.]  

R. Não houve uma mudança significativa na posição financeira ou comercial do 

[HIIP ou do] Haitong Bank e das suas subsidiárias desde 30 de junho de 2015. 

[Salvo conforme disposto nos parágrafos antecedentes, não houve qualquer 

mudança material adversa na posição financeira ou nas perspetivas do HIIP desde 

31 de dezembro de 2014, data da última informação financeira auditada do HIIP] 

[ou na situação financeira ou nas perspetivas do Haitong Bank e das suas 

subsidiárias desde 31 de dezembro de 2014, data da última informação financeira 

auditada publicada do Haitong Bank e/ou das suas subsidiárias
13

]. 

B.13 Acontecimentos 

recentes que 

tenham afetado o 

emitente e que 

sejam 

significativos para 

a avaliação da sua 

solvência 

S. No período de seis meses findo em junho de 2015, o HIIP registou perdas 

líquidas acumuladas não auditadas resultantes da venda de créditos e de 

adiantamentos a clientes, e perdas de mercado e imparidades
14

. 

B.14 Dependência de 

outras entidades 

do Grupo 

T. O HIIP é detido a 100 por cento pelo Haitong Bank. 

U. O Haitong detinha 100% dos direitos de voto do Haitong Bank à data da Segunda 

Adenda desta Circular da Oferta. Ver mais informação no Elemento B.5 supra.
15

 

B.15 Descrição das 

principais 

atividades do 

emitente 

V. As principais atividades do HIIP são a concessão de crédito a empresas, a 

negociação de títulos por conta própria e a contratação de instrumentos 

financeiros derivados para cobertura de riscos derivados de tais atividades. 

W. As atividades principais de banca e consultoria do Haitong Bank consistem em 

project finance, restruturações societárias, privatizações, negociação de títulos em 

mercado primário e secundário, corretagem, subscrição e distribuição de capital 

próprio e dívida. 

B.16 Descrição dos 

acionistas que 

detêm direta ou 

X. O HIIP é detido a 100 por cento pelo Haitong Bank. 

Y. O Haitong detinha 100% dos direitos de voto do Haitong Bank à data da Segunda 

Adenda à Circular da Oferta. Ver mais informação no Elemento B.5 supra.
16

 

                                                           
12 Devido à Primeira Adenda, esta demonstração atualizou a demonstração equivalente incluída na Circular da Oferta.  

13 Devido à inclusão da informação financeira auditada do Haitong Bank e do HIIP referente ao ano findo a 31 de dezembro de 2014 na Primeira 
Adenda, a informação sobre mudanças materiais na posição financeira e nas perspetivas do Haitong Bank e do HIIP foi atualizada. Devido à 
inclusão na Segunda Adenda da informação intercalar não auditada do Haitong Bank e do HIIP para os seis meses findos a 30 de junho de 2015, a 
informação sobre mudanças significativas na posição financeira ou comercial do Haitong Bank e do HIIP foi atualizada.  

14 Devido à inclusão na Segunda Adenda da informação intercalar não auditada do Haitong Bank e do HIIP para os seis meses findos a 30 de junho 
de 2015, a presente secção foi atualizada neste Sumário. 
15 Devido à Segunda Adenda, esta informação foi atualizada neste Sumário de modo a incluir a alteração na estrutura acionista do Haitong Bank e 
do HIIP. 

16 Devido à Segunda Adenda, esta informação foi atualizada neste Sumário de modo a incluir a alteração na estrutura acionista do Haitong Bank e 
do HIIP. 
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indiretamente o 

controlo do 

Emitente 

B.17 Notações de Risco 

atribuídas ao 

Emitente ou aos 

seus títulos de 

dívida 

Z. Em 24 de setembro de 2015, a Standard & Poor’s Credit Market Services Europe 

Limited (“S&P”) procedeu à notação de risco de crédito da contraparte de longo 

e de curto prazo do Haitong Bank, atribuindo-lhes a notação de “BB-/B”, com 

uma previsão positiva. Uma emissão específica de Obrigações pode ter ou não 

notação de risco. 

AA. Esta emissão de Obrigações não terá notação de risco.   

Secção C – As Obrigações 

C.1 Tipo e classe de 

Obrigações 

oferecidas e/ou 

admitidas à 

negociação 

BB. Séries de Valores Mobiliários emitidos:  

As Obrigações são emitidas em séries (cada uma “Série”). As Obrigações de 

cada Série estarão sujeitas a termos idênticos (salvo no que diz respeito à data da 

emissão e ao montante do primeiro pagamento de juros, que poderão ser 

diferentes) quanto à moeda de emissão, denominação, juro, maturidade ou 

outros, sem embargo de cada Série poder ter Obrigações nominativas ou ao 

portador. Outras tranches de Obrigações (cada uma, “Tranche”) podem ser 

emitidas como parte de uma Série existente.  

As Obrigações são emitidas com o número de série 893. 

As Obrigações serão liquidadas através de Euroclear Bank S.A./N.V.. Às 

Obrigações foi atribuído o seguinte código identificativo: ISIN Code 

XS134703903. 

C.2 Moeda CC. Cumprindo todas as leis, regulamentos e diretivas aplicáveis, as Obrigações 

podem ser emitidas em qualquer moeda. As condições das Obrigações podem 

prever que todos os montantes dos juros a pagar em relação a tais Obrigações 

sejam pagos em moeda de liquidação diferente da moeda na qual estão 

denominadas, sendo tais pagamentos convertidas para a moeda de liquidação, à 

taxa de câmbio vigente, conforme determinado pelo Agente.  

DD. As Obrigações serão denominadas em Euros. Todos os montantes de juros a 

pagar em relação às Obrigações serão pagos em Euros.  

C.5 Descrição das 

restrições à livre 

transmissibilidade 

das Obrigações 

EE. Em relação aos Estados Unidos, as Obrigações oferecidas e vendidas fora dos 

Estados Unidos a não norte-americanos, de acordo com a "Regulation S"  devem 

obedecer a certas restrições de transferência. 

FF. As Obrigações detidas num sistema de liquidação serão transferidas de acordo 

com as regras, procedimentos e regulamentos desse sistema de liquidação. 

Sem prejuízo do acima referido, as Obrigações serão livremente transferíveis. 

C.8 Descrição dos 

direitos inerentes 

às Obrigações e 

limitações a esses 

direitos; 

graduação das 

Obrigações 

Estatuto das obrigações: As Obrigações Sénior constituirão obrigações diretas, 

não subordinadas, incondicionais e (sujeitas ao negative pledge) não garantidas 

do Emitente e serão graduadas pari passu sem preferência entre si e pari passu 

com as demais obrigações do Emitente, presentes e futuras, não garantidas e não 

subordinadas, que estejam em dívida. 

As Obrigações Tier 2 constituirão obrigações diretas, não garantidas e 

subordinadas do Emitente e graduar-se-ão pari passu sem qualquer preferência 
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entre si. 

Negative Pledge: Sim. Só em relação às Obrigações Sénior.  

Vencimento Antecipado Cruzado (Cross Acceleration) : Sim, só em relação às 

Obrigações Sénior, sujeitas a um limite de U.S.$10,000,000 ou, se superior, um 

por cento dos Fundos dos Acionistas do Haitong Bank (Haitong Bank’s 

Shareholders Funds). 

C.9 Juros / Reembolso Juros: as Obrigações podem ser remuneradas ou não remuneradas. O método de 

cálculo de juros pode variar ao longo do tempo, consistir numa combinação de 

estruturas diferentes ou ser constante para qualquer Série de Obrigações. Se uma 

combinação de estruturas for aplicável, o montante total de juros a pagar aos 

Detentores das Obrigações será igual à soma dos vários montantes de juros que 

são aplicáveis, multiplicado em cada caso por uma percentagem que represente a 

quota global do montante total dos juros para que cada estrutura contribui. As 

Obrigações podem ter uma taxa de juro ou montante máximo, uma taxa de juro 

ou montante mínimo, ou ambas. A duração dos períodos de vencimento de juros 

para as Obrigações pode também diferir ao longo do tempo ou ser constante para 

qualquer Série de Obrigações. 

 

No caso de obrigações parcialmente pagas (exceto obrigações parcialmente 

pagas que sejam Obrigações de Cupão Zero), os juros acumularão sobre o 

montante nominal em dívida de tais Obrigações. 

As Obrigações são:  

Obrigações com Taxa de Juro Indexada, em relação ao qual o montante dos juros 

a pagar está Ligado ao preço ou desempenho do Ativo de Referência relevante 

(Juros) ou cabaz dos Ativos de Referência (Juros). O Ativo (s) de Referência 

(Juros) pode incluir participações sociais, ações (incluindo capital privado) / 

certificados de depósito, índices, taxas de juros, moedas, unidades de 

participação de fundos e/ou matérias-primas e/ou flutuações nas taxas de câmbio. 

A mudança no preço ou desempenho do referido Ativo (s) de Referência  (Juros) 

vai afetar o montante de juros a pagar, dependendo de como o Ativo (s) de 

Referência (Juros) se situe acima ou abaixo de um limite máximo, mínimo ou 

barreira específica, dentro de um determinado intervalo de um ou de um número 

de dias dentro do período de juros relevante. O montante de juros a pagar poderá: 

- ser cumulativo se certos limiares de desempenho forem atingidos. 

- estar ligado ao desempenho de uma taxa de juro especificada  durante um 

determinado período quando comparado com um número pré-determinado 

de níveis de strike / barrier, com tal montante de juros a estar também sujeito 

(em certos casos) a limites máximos / mínimos. 

- estar ligado ao desempenho de um cabaz de ativos subjacentes ou a um 

Ativo de Referência específico (Juros) dentro do cabaz (por exemplo, o 

Ativo de Referência com pior desempenho (Juros)), quando comparando 

com o nível de exercício pré-determinado; e / ou 

- estar ligado à percentagem de Ativos de Referência dentro do Cabaz que 

esteja acima de um nível de barreira em cada dia de negociação até, e 

incluindo, a data de pagamento de juro relevante. 

Data (s) de pagamento dos juros: 26 de Fevereiro de 2019. 
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Taxa de juros máxima: aplicável, 20 por cento.. 

 As Obrigações podem incluir uma opção para o Emitente, a exercer 

discricionariamente e apenas uma vez, de mudar o tipo de juros a pagar durante a 

vigência das Obrigações para uma taxa de juro fixa (a "Opção de Alteração"). 

A Opção de Alteração é não aplicável. 

As Obrigações podem incluir uma condição automática de alteração segundo a 

qual, em determinadas circunstâncias, o tipo de juros a pagar sobre as Obrigações 

é alterado para uma taxa de juro fixa (a "Condição Automática de Alteração"). 

A Opção de Alteração é não aplicável. 

Em relação às Obrigações para as quais a base de juros especificada nas 

Condições Finais é 'Cupão Contingente', se o retorno gerado pelo ativo de 

referência com o melhor desempenho do Cabaz/Ativos de Referência, em 

qualquer data de avaliação (cada uma "Data de Avaliação"), não cumpre com a 

Condição do Cupão aplicável, nenhum juro será pago com relação às Obrigações 

na Data de Pagamento de Juros relevante. 

O montante de qualquer juro a pagar vai depender do Nível de Barreira ou 

intervalo que é atingido e de qual das seguintes estruturas é selecionada como 

aplicável às Obrigações: 

- Flat Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de Cálculo das 

Obrigações, multiplicado por uma taxa de cupão pré-determinado. 

- Memory Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de Cálculo 

das Obrigações multiplicado por uma taxa de cupão pré-determinada e 

multiplicada pelo número de Datas de Pagamento de Juros imediatamente 

anteriores para as quais um montante de juros não foi pago.  

- Plus Flat Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de Cálculo 

das Obrigações, multiplicado pela mais elevada de uma taxa de cupão pré-

determinada e um fator de bónus pré-determinado. 

- Plus Memory Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de 

Cálculo das Obrigações, multiplicado pelo maior valor de: (a) um fator de 

bónus pré-determinado, e (b) uma taxa de cupão pré-determinada 

multiplicado pelo número de Datas de Pagamento de Juros imediatamente 

anteriores nas quais um montante de juros não foi pago. 

- Adjusted Memory Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de 

Cálculo das Obrigações, multiplicado pelo montante determinado 

subtraindo-se (a) a soma dos valores de juros já pagos (expresso como 

percentagem do Montante de Cálculo), (b) o produto de (i) uma taxa de 

cupão pré-determinada e (ii) o número de Datas de Pagamento de Juros 

anteriores.] 

- Twin Win Coupon: os juros a pagar corresponderão ao Montante de Cálculo 

das Obrigações, multiplicado pelo maior valor de: (a) o retorno de cabaz 

(determinado numa base de desempenho longo como descrevido em C.10 

abaixo, sujeito a um retorno mínimo pré-determinado, quando aplicável) 

multiplicado pelo rácio de participação aplicável, e (b) o retorno de cabaz 

((determinado numa base de desempenho curto como descrevido em C.10 

abaixo, sujeito a um retorno mínimo pré-determinado, quando aplicável ) 
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multiplicado por um rácio de participação aplicável. 

Cupão Contingente: não aplicável. 

Reembolso: O Emitente reembolsará as Obrigações pelo seu montante de 

reembolso (o "Montante de Reembolso") e na data (s) de vencimento (a "Data 

de Vencimento") especificada nas Condições Finais. O Montante de Reembolso 

será determinado de acordo com uma ou mais bases de reembolso especificadas 

no Elemento C.10 infra e os Termos Finais irão especificar qual das bases de 

reembolso é aplicável a cada Série de Obrigações. Obrigações por Prestações 

serão reembolsadas em prestações iguais ao Montante (s) da Prestação em cada 

Data de Prestação. 

A menos que previamente reembolsadas, ou compradas e canceladas, as 

Obrigações serão reembolsadas pelo seu Montante de Reembolso, calculado de 

acordo com a base de reembolso especificada no Elemento C.10 infra, em 26 de 

fevereiro de 2019.  

Se "o Limite da Condição de Reembolso” é aplicável, as Obrigações serão 

reembolsadas antecipadamente pelo seu montante de reembolso antecipado, se o 

montante total de juros a pagar até e inclusive a data seguinte de pagamento de 

juros ultrapassar um limite pré-determinado (o "Limite do Montante de 

Pagamento"). 

Limite da Condição de Reembolso é não aplicável. 

Quando se aplica uma das bases de reembolso "Autocallable", se o retorno gerado 

pelo Cabaz ou por um particular Ativo (s) de Referência for maior ou igual a um 

Nível de Barreira em qualquer Data de Avaliação, então o Emitente em causa irá 

reembolsar as Obrigações antecipadamente na data de reembolso antecipado 

imediatamente seguinte a um montante igual ao Montante de Capital, juntamente 

com (se o houver) um cupão pré-determinado. 

O "Valor de Reembolso Antecipado" de qualquer Obrigação programada para 

ser resgatada a par será o seu Montante de Cálculo. O Montante de Reembolso 

Antecipado de um Cupão Zero será baseado no seu rendimento acumulado e o 

tempo de vencimento programado. O Montante de Reembolso Antecipado de 

qualquer outra Obrigação será igual ao seu justo valor de mercado menos os 

custos associados. 

Rendibilidade (Yield): a rendibilidade de cada Tranche de Obrigações de Taxa de 

Juro Fixa será calculada com base no preço de emissão relevante na data de 

emissão relevante. Não é uma indicação de rendibilidade futura. 

Representante dos Detentores de Obrigações: Não Aplicável. Não há 

representante nomeado para atuar em representação dos Detentores de 

Obrigações.  

C.10 Explicação de 

componentes 

derivados no 

âmbito do 

pagamento de 

juros: 

O montante de juros a pagar será determinado de acordo com um ou mais dos 

tipos de juros especificadas no Elemento C.9 supra e os Termos Finais irão 

especificar qual das diferentes bases de juros é aplicável a cada Série de 

Obrigações. 

Bases de Reembolso para reembolso no vencimento 

As bases de reembolso descritas infra determinam a forma pela qual o 
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desempenho do Ativo (s) de Referência relevante ou das Entidades de Referência 

afetam a rendibilidade e/ou o Montante de Reembolso em relação às Obrigações. 

O Emitente poderá optar por combinar duas ou mais bases de reembolso em 

qualquer emissão de Obrigações: 

Para os efeitos desta seção, "Retorno dos Ativos de Referência" significa, com 

relação a um Ativo de Referência, ou (i) o montante pelo qual o preço final de tal 

Ativo de Referência excede o seu preço inicial (o “desempenho longo”) ou (ii) o 

montante pelo qual o preço inicial desse Ativo de Referência excede o seu preço 

final do Ativo de Referência (o “desempenho curto"). O preço inicial e o preço 

final podem ser determinados numa data de avaliação ou como a média dos 

valores determinados em mais do que uma data de avaliação. "Retorno do 

Cabaz" designa o agregado dos Retornos dos Ativos de Referência de cada 

Ativo de Referência do cabaz (cada um multiplicado pelo coeficiente de 

ponderação aplicável). O "Rácio de Participação", "Rácio de Participação 2" e 

"Rácio de Participação 3" são rácios usados para determinar a exposição dos 

Detentores das Obrigações ao desempenho dos Ativos de Referência relevantes. 

O "Nível de Barreira 1", " Nível de Barreira 2", "Nível de Strike" e " Nível de 

Strike do Cabaz" são limites pré-determinados contra o qual o desempenho do 

Ativo de Referência relevante ou do Cabaz serão medidos calculando o Montante 

de Reembolso a pagar. 

“Par”: o Montante de Reembolso é igual ao Montante de Cálculo das 

Obrigações; 

 “Basket Bullish”: o Montante de Reembolso é a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações e do retorno adicional, o qual é igual ao Montante de Cálculo 

multiplicado por (i) o Retorno do Cabaz e (ii) o Rácio de Participação.  

 “Basket Bearish”: o Montante de Reembolso é a soma do Montante de Cálculo 

e de um montante adicional igual ao Montante de Cálculo multiplicado por (i) o 

Retorno do Cabaz e (ii) o Rácio de Participação. Se o desempenho dos Ativos de 

Referência dentro do Cabaz for positiva, terá um impacto negativo no Retorno do 

Cabaz e, por conseguinte, no retorno a pagar aos Detentores das Obrigações. Se 

o desempenho dos Ativos de Referência dentro do Cabaz é negativo, isto terá um 

impacto positivo no Retorno do Cabaz e, por conseguinte, no retorno que será 

pago aos Detentores das Obrigações. 

“Buffer Basket Bullish”: O Montante de Reembolso é a soma do Montante de 

Cálculo das Obrigações e do montante adicional igual ao Montante de Cálculo 

multiplicado pelo maior valor entre (i) um retorno mínimo especificado, e (ii) (a) 

a soma do Retorno do Cabaz e um cupão fixo multiplicado pelo (b) Rácio de 

Participação. 

“Buffer Basket Bearish”: o Montante de Reembolso é a soma do Montante de 

Cálculo das Obrigações e de um montante adicional igual ao Montante de 

Cálculo multiplicado pelo maior valor entre (i) um retorno mínimo especificado, 

e (ii) (a) a soma do Retorno do Cabaz e um cupão fixo, multiplicado pelo (b) 

Rácio de Participação. Se o desempenho dos Ativos de Referência dentro do 

cabaz é positivo, isso terá um impacto negativo no Retorno do Cabaz e, portanto, 

no retorno que deve ser pago aos Detentores das Obrigações. Se o desempenho 

dos Ativos de Referência dentro do cabaz é negativo, isso terá um impacto 

positivo sobre o Retorno do Cabaz e, portanto, no retorno que deve ser pago aos 
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Detentores das Obrigações. 

“Bullish One Touch - Tipo 1”: Se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base longa conforme descrito em "Basket Bullish" supra) é igual ou superior a 

um Nível de Barreira (preço máximo), o Valor de Reembolso será o somatório do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado 

multiplicando o Montante de Cálculo das Obrigações por uma percentagem 

especificada. Se o Nível de Barreira não for excedido, o Valor de Reembolso será 

igual ao Montante de Cálculo. 

“Bullish One Touch - Tipo 2”: Se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base curta, tal como supra descrito em Basket Bearish) for igual ou superior a um 

determinado Nível de Barreira (price cap), o Montante de Reembolso será a soma 

do Montante de Cálculo e de um valor adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo por uma percentagem especificada. Se o Nível de Barreira 

não for excedido, o Montante de Reembolso será igual ao Montante de Cálculo. 

“Bearish One Touch - Tipo 1” se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base longa, tal como supra descrito em Basket Bullish) for igual ou inferior a um 

determinado Nível de Barreira (price floor), o Montante de Reembolso será a 

soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um valor adicional calculado 

pela multiplicação do Montante de Cálculo por uma percentagem especificada. 

Se o Nível de Barreira não for ultrapassado, o Montante de Reembolso será igual 

ao Montante de Cálculo. 

“Bearish One Touch - Tipo 2” se o desempenho do Cabaz (determinado numa 

base curta, tal como supra descrito em Basket Bullish) for igual ou inferior ao 

Nível de Barreira (price floor), o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um valor adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo por uma percentagem especificada. Se o 

Nível de Barreira não for ultrapassado, o Montante de Reembolso será igual ao 

Montante de Cálculo. 

“Melhor/Pior do Bullish One Touch - Tipo 1”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bullish One Touch - Tipo 1", exceto que a observação do Nível de 

Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por referência 

ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho (determinado 

numa base longa) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de N será 

especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“Melhor/Pior do Bullish One Touch - Tipo 2”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bullish One Touch - Tipo 2", exceto que a observação do Nível de 

Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por referência 

ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho (determinado 

numa base curta) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de N será 

especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“Melhor/Pior do Bearish One Touch - Tipo 1”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bearish One Touch - Tipo 1", exceto que a observação do Nível 

de Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por 

referência ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho 

(determinado numa base longa) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de 

N será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 
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“Melhor/Pior do Bearish One Touch - Tipo 2”: É o mesmo que a base de 

reembolso do "Bearish One Touch - Tipo 2", exceto que a observação do Nível 

de Barreira e o cálculo do Montante de Reembolso será determinado por 

referência ao desempenho do N Ativo de Referência com melhor desempenho 

(determinado numa base curta) em vez de um Cabaz como um todo. O valor de N 

será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“Desempenho Longo – Tipo 1”: Se o Retorno do Cabaz for inferior a um Nível 

de Barreira menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o 

Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo e de um Valor 

Adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo pelo Rácio de 

Participação e pelo Retorno do Cabaz. Se o Retorno do Cabaz for superior ou 

igual que um Nível de Barreira menos o Nível de Strike do Cabaz, na Data da 

Avaliação Final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações com um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações pelo mais alto de (i) produto do Retorno do 

Cabaz e um Rácio de Participação 2, e (ii) um retorno-mínimo pré-determinado. 

Se o retorno gerado pelo Cabaz for igual ou superior, tanto ao Nível de Barreira, 

como ao Nível de Barreira na Data de Avaliação final, o Cupão (a verificar-se) 

será também pago (para mais detalhes quanto ao Cupão ver, por favor, o 

Elemento C.9).  

 “Desempenho Longo – Tipo 2”: Se o Retorno do Cabaz é inferior ao Nível de 

Barreira 1 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o 

Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e 

um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das 

Obrigações pelo rácio de Participação e pelo Retorno do Cabaz. Se o Retorno do 

Cabaz é maior ou igual ao Nível de Barreira 1 menos o Nível de Strike do Cabaz, 

mas inferior ao Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz, na Data de 

Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações e um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações por (conforme especificado será 

especificado nas Condições Finais), (i) o cupão de prémio aplicável (ii) o produto 

do Rácio de Participação 3 e o valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o Retorno 

do Cabaz é maior ou igual a um Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do 

Cabaz, na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior de (i) o produto 

do Retorno do Cabaz e do Rácio de Participação 2, e (ii) um retorno mínimo pré-

determinado. 

“Desempenho Longo – Tipo 3”: Se o Retorno do Cabaz é superior ou igual ao 

Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, 

o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e 

um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das 

Obrigações pelo maior de (i) o produto do Retorno do Cabaz e o Rácio de 

Participação 2, e (ii) o retorno mínimo pré-determinado. Se o Retorno do Cabaz é 

(i) nunca menor que o Nível de Barreira 1 menos o Nível de Strike do Cabaz, e 

(ii) menor que o Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de 

Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações e de um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações por (como será especificado nas Condições 
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Finais), (i) pelo prémio do cupão aplicável ou (ii) o produto do Rácio de 

Participação 3 e o valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o Retorno do Cabaz é 

(i) nunca menor que o Nível de Barreira 1 menos o Nível de Strike do Cabaz, e 

(ii) menor que o Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de 

Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo 

das Obrigações e de um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de Participação e do 

Retorno do Cabaz. 

 “Desempenho Curto – Tipo 1”: Esta estrutura é semelhante ao "Desempenho 

longo com Capital de Risco - Tipo 1", com a diferença que o desempenho 

positivo dos Ativos Referência dentro do Cabaz terá um impacto negativo sobre o 

retorno das Obrigações. 

“Desempenho Curto – Tipo 2”: Esta estrutura é semelhante ao "Desempenho 

longo com Capital de Risco - Tipo 2", com a diferença que o desempenho 

positivo dos Ativos Referência dentro do Cabaz terá um impacto negativo sobre o 

retorno das Obrigações. 

“Desempenho Curto - Tipo 3”: Esta estrutura é semelhante ao "Desempenho 

longo com Capital de Risco - Tipo 3", com a diferença que o desempenho 

positivo dos Ativos Referência dentro do Cabaz terá um impacto negativo sobre o 

retorno das Obrigações. 

“Melhor/Pior do Desempenho Longo K1 – Tipo 1”: Se o preço final do N Ativo 

de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número especificado nas 

Condições Finais), dividido pelo preço inicial desse Ativo de Referência for 

inferior a um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Retorno 

do Ativo de Referência de tal N Ativo de Referência com melhor desempenho e 

Rácio de Participação 2. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor 

desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de Referência for maior ou 

igual a um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso será a soma do Montante 

de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela multiplicação 

do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior valor entre (i) o produto do 

Retorno do Ativo de Referência de tal N Ativo de Referência com melhor 

desempenho e o Rácio de Participação, e (ii) um retorno mínimo pré-

determinado. 

 “Melhor/Pior do Desempenho Longo K1 – Tipo 2”: Se o preço final do N Ativo 

de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número especificado nas 

Condições Finais), dividido pelo preço inicial desse Ativo de Referência é 

inferior a um Nível de Barreira 1, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Retorno 

do Ativo de Referência de tal Ativo de Referência e Rácio de Participação. Se o 

preço final do N Ativo de Referência com melhor desempenho dividido pelo 

preço inicial de tal Ativo de Referência é maior ou igual ao Nível de Barreira 1, 

mas menos que o Nível de Barreira 2, o Montante de Reembolso será o somatório 

do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações e por (conforme será 

especificado nas Condições Finais) (i) o prémio de cupão aplicável ou (ii) o 
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produto do Rácio de Participação 3 e o valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o 

preço final do N Ativo de Referência com melhor desempenho é maior ou igual 

ao Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será 

a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Retorno do Ativo de Referência de tal Ativo de Referência e Rácio de 

Participação 2.  

“Melhor/Pior do Desempenho Longo K1 – Tipo 3”: Se o preço final do N Ativo 

de Referência com melhor desempenho é maior ou igual ao Nível de Barreira 2 

na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será o somatório do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Retorno 

do Ativo de Referência e Rácio de Participação 2. Se o preço final do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for (i) nunca menos do que um Nível de Barreira 1 em qualquer Data 

de Avaliação, e menos do que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, o 

Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e 

um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das 

Obrigações e (como será especificado nas Condições Finais) (i) o prémio do 

cupão aplicável, ou (ii ) o produto do Rácio de Participação 3 e o valor absoluto 

do Retorno do Cabaz. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor 

desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de Referência for (i) nunca 

menos do que um Nível de Barreira 1 em qualquer Data de Avaliação, e menos 

do que Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Retorno do Ativo de Referência de tal N Ativo de Referência com 

melhor desempenho e o Rácio de Participação. 

“Melhor/ Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz Completo – Tipo 1”: Isto é 

similar ao "Melhor/Pior do KI Desempenho Longo – Tipo 1", exceto que o 

Montante de Reembolso (e qualquer resgate antecipado) é um múltiplo do 

Retorno do Cabaz, ao invés do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho. 

“Melhor/ Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz Completo – Tipo 2”: Isto é 

similar ao "Melhor/Pior do KI Desempenho Longo – Tipo 2", exceto que o 

Montante de Reembolso (e qualquer resgate antecipado) é um múltiplo do 

Retorno do Cabaz, ao invés do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho. 

“Melhor/ Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz Completo - Tipo 3”: Isto é 

similar ao "Melhor/Pior do KI Desempenho Longo – Tipo 3", exceto que o 

Montante de Reembolso (e qualquer resgate antecipado) é um múltiplo do 

Retorno do Cabaz, ao invés do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho. 

“Melhor/Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz – Tipo 1”: Se o preço final 

do N Ativo de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número 

especificado nas Condições Finais), dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for menor do que um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 
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calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de Referência com 

melhor desempenho e Rácio de Participação 2. Se o preço final do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for maior ou igual a um Nível de Barreira, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior 

valor entre (i) o produto do Retorno do Cabaz e o Rácio de Participação, e (ii) um 

retorno mínimo pré-determinado. 

“Melhor/Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz – Tipo 2”: Se o preço final 

do N Ativo de Referência com melhor desempenho (onde "N" é um número 

especificado nas Condições Finais), dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for menor do que um Nível de Barreira 1, o Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de Referência com 

melhor desempenho e Rácio de Participação. Se o preço final do N Ativo de 

Referência com melhor desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de 

Referência for maior ou igual ao Nível de Barreira 1, mas menor que o Nível de 

Barreira 2, o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo das 

Obrigações e um montante adicional calculado pela multiplicação do Montante 

de Cálculo das Obrigações pelo maior valor entre (conforme será especificado 

nas condições Finais) (i) o prémio de cupão aplicável ou (ii) o produto do Rácio 

de Participação 3 e o valor absoluto do Retorno do Cabaz. Se o preço final do N 

Ativo de Referência com melhor desempenho for maior ou igual ao Nível de 

Barreira 2 na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior de (i) o produto 

do Retorno do Cabaz e o Rácio de Participação 2, e (ii) um retorno mínimo pré-

determinado.    

“Melhor/Pior do KI e Desempenho Longo do Cabaz – Tipo 3”: Se o preço final 

do N Ativo de Referência com melhor desempenho for maior ou igual ao Nível 

Barreira 2 na Data de Avaliação Final, o Montante de Reembolso será a soma do 

Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo maior de (i) o produto 

do retorno do Cabaz e do Rácio de Participação 2; e (ii) um retorno mínimo pré-

determinado. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor desempenho 

for (i) nunca menor que o Nível de Barreira 1 em qualquer Data de Avaliação e 

menor que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, o Montante de 

Reembolso será o somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e um 

montante adicional calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das 

Obrigações por (conforme será especificado nas condições Finais) (i) o prémio de 

cupão aplicável ou (ii) o produto do rácio de Participação 3 e o valor absoluto do 

Retorno do Cabaz. Se o preço final do N Ativo de Referência com melhor 

desempenho dividido pelo preço inicial de tal Ativo de Referência for (i) sempre 

menos do que o nível de Barreira 1 em qualquer Data de Avaliação e menos que 

o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação Final, o Montante de Reembolso será 

o somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de cálculo das Obrigações pelo 
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produto do Retorno do Ativo de Referência de tal N Ativo de Referência com 

melhor desempenho e o Rácio de Participação.      

 “Locked Basket”: o Montante de Reembolso é calculado de uma maneira similar 

à estrutura “Basket Bullish”, com a diferença de que os retornos gerados pelos 

Ativos de Referência com melhor desempenho serão substituídos por um valor 

pré-determinado para determinação do desempenho global do Cabaz. 

“Individually Capped Basket”: O Montante de Reembolso é calculado de um 

modo similar à estrutura “Basket Bullish”, com a diferença de que o retorno 

gerado por cada Ativo de Referência está sujeito a uma percentagem máxima pré-

determinada para determinar o desempenho global do Cabaz.  

“Rainbow Basket”: o Montante de Reembolso é calculado de uma forma similar à 

estrutura “Basket Bullish”, com a diferença de que o peso de cada Ativo de 

Referência dentro do Cabaz é determinado por referência ao desempenho relativo 

de cada Ativo de Referência. Os retornos de cada Ativo de Referência são 

medidos separadamente na maturidade e graduados com base no seu desempenho 

relativo. O peso de cada Ativo de Referência corresponderá ao peso previsto 

contra a graduação relativa prevista nos respetivos Termos Finais.  

“Cliquet”: o Montante de Reembolso será a soma do Montante de Cálculo mais 

um retorno adicional que é baseado na soma acumulada das alterações 

percentuais relativas no Capaz subjacente por um número de períodos de 

avaliação predeterminados durante o prazo das Obrigações. As seguintes 

características podem também ser usadas: (i) as mudanças relativas no Cabaz 

subjacente podem ser capped e/ou floored para cada período de avaliação; (ii) a 

soma acumulada das mudanças relativas pode ser sujeita a cap / floor; e (iii) o 

produto pode ter uma característica de lock-in, o que significa que, quando o 

retorno acumulado em qualquer data de avaliação atingir um nível de lock-in pré-

determinado, o retorno adicional será, pelo menos, igual ao nível de lock-in. 

“Cliquet Invertido” (“Reverse Cliquet”): é muito similar à estrutura “Cliquet” 

mas o retorno adicional a pagar é calculado pela subtração da percentagem de 

alterações relativas no Cabaz subjacente (por um número de períodos de 

avaliação predeterminado) por um cupão inicial predeterminado.  

“Cliquet de Substituição” (“Replacement Cliquet”): é muito similar à estrutura do 

“Cliquet”, sendo a diferença que os retornos gerados por um certo número de 

períodos de avaliação com melhor performance são substituídos um valor pré-

definido.  

 “Convertível Invertida de estrutura longa – Tipo 1”: O Montante de Reembolso 

será o somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e, se na Data de 

Avaliação final o Retorno do Cabaz de Retorno (determinado numa base longa 

conforme descrito no "Basket Bullish" supra) for inferior a um Nível de Barreira 

menos o Nível de Strike do Cabaz, um montante adicional calculado pela 

multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de 

Participação e do Retorno do Cabaz. 

“KI “Convertível Invertida” de estrutura longa – Tipo 2”: Se o Retorno do Cabaz 

(determinado numa base longa conforme descrito no "Basket Bullish" supra) (i) 

for, em qualquer Data de Avaliação, inferior ao Nível de Barreira 1 menos o 

Nível de Strike do Cabaz e (ii) inferior ao Nível de Barreira 2 menos o Nível de 
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Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a 

soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional 

calculado pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo 

produto do Rácio de Participação e do Retorno do Cabaz. Se o Retorno do Cabaz 

(determinado numa base longa conforme descrito no "Basket Bullish" supra) (i) 

nunca for, em qualquer Data de Avaliação, menor que o Nível de Barreira 1 

menos o Nível de Strike do Cabaz e (ii) menor do que o Nível de Barreira 2 

menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de 

Reembolso será o Montante de Cálculo. Se o Retorno do Cabaz for superior ao 

Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, 

o Montante de Reembolso será o Montante de Cálculo. 

 “Convertível Invertida” estrutura curta – Tipo 1”: O Montante de Reembolso 

será o somatório do Montante de Cálculo das Obrigações e, se na Data de 

Avaliação final, o Retorno do Cabaz (determinado numa base curta conforme 

descrito no "Basket Bearish" supra) for inferior a um Nível de Barreira menos o 

Nível de Strike do Cabaz, um montante adicional calculado pela multiplicação do 

Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de Participação e do 

Retorno do Cabaz. 

“KI “Convertível Invertida” estrutura curta – Tipo 2”: Se o Retorno do Cabaz 

(determinado numa base curta conforme descrito no "Basket Bearish" supra) (i) 

for, em qualquer Data de Avaliação, inferior ao Nível de Barreira 1 menos o 

Nível de Strike do Cabaz e (ii) inferior ao Nível de Barreira 2 menos o Nível de 

Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será a 

soma do Montante de Cálculo das Obrigações e um montante adicional calculado 

pela multiplicação do Montante de Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio 

de Participação e do Retorno do Cabaz. Se o Retorno do Cabaz (determinado 

numa base curta conforme descrito no "Basket Bearish" supra) (i) nunca for, em 

qualquer Data de Avaliação, menor que o Nível de Barreira 1 menos o Nível de 

Strike do Cabaz e (ii) menor do que o Nível de Barreira 2 menos o Nível de Strike 

do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso será o Montante 

de Cálculo. Se o Retorno do Cabaz for superior ao Nível de Barreira 2 menos o 

Nível de Strike do Cabaz na Data de Avaliação final, o Montante de Reembolso 

será o Montante de Cálculo. 

“Melhor/Pior “Convertível Invertida de estrutura longa – Tipo 1”: O Montante 

de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final do N Ativo 

de Referência com o melhor desempenho dividido pelo seu preço inicial for 

inferior ao Nível de Barreira, um retorno adicional calculado como o produto do 

Rácio de Participação, o Montante de Cálculo das Obrigações e o Retorno do 

Ativo de Referência (determinados numa base longa conforme descrito em 

"Basket Bullish" supra) do N Ativo de Referência com o melhor desempenho. 

“KI Melhor/Pior “Convertível Invertida de estrutura longa – Tipo 2”: O 

Montante de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final 

do N Ativo de Referência com o melhor desempenho for (i) em qualquer Data de 

Avaliação durante o período de vigência das Obrigações menor que o Nível de 

Barreira 1, e (ii) menor que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, um 

retorno adicional calculado como o produto do Rácio de Participação, o Montante 

de Cálculo das Obrigações e o Retorno do Ativo de Referência (determinado 

numa base longa conforme descrito em "Basket Bullish" supra) da N melhor 
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desempenho do Ativo de Referência. 

“Melhor/Pior “Convertível Invertida” de estrutura curta – Tipo 1”: O Montante 

de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final do N Ativo 

de Referência com o melhor desempenho dividido pelo seu preço inicial for 

inferior ao Nível de Barreira, um retorno adicional calculado como o produto do 

Rácio de Participação, o Montante de Cálculo das Obrigações e o Retorno do 

Ativo de Referência (determinados numa base curta conforme descrito em 

"Basket Bearish" supra) do N Ativo de Referência com o melhor desempenho. 

“KI Melhor/Pior “Convertível Invertida” de estrutura curta – Tipo 2”: O 

Montante de Reembolso é o Montante de Cálculo mais, apenas se o preço final 

do N Ativo de Referência com o melhor desempenho for (i) em qualquer Data de 

Avaliação durante o período de vigência das Obrigações menor que o Nível de 

Barreira 1, e (ii) menor que o Nível de Barreira 2 na Data de Avaliação final, um 

retorno adicional calculado como o produto do Rácio de Participação, o Montante 

de Cálculo das Obrigações e o Retorno do Ativo de Referência (determinado 

numa base curta conforme descrito em "Basket Bearish" supra) do N Ativo de 

Referência com o melhor desempenho. 

“Cabaz Up e In Longo”: O Cabaz Up e In Longo é uma call option barreira. Na 

maturidade, o Detentor das Obrigações recebe um retorno adicional, calculado 

como o produto do Montante Calculado das Obrigações e o mais alto do Cabaz 

de Retorno Mínimo e do Retorno do Cabaz multiplicado pelo Rácio de 

Participação, se o Cabaz tiver, em alguma Data de Avaliação durante o período 

de vida das Obrigações, tido desempenhos equivalentes ou superiores ao Nível de 

Barreira predefinido. Se o nível de Barreira não for atingido em qualquer Data de 

Avaliação, o montante adicional será igual a zero e o Montante de Reembolso 

será igual o Montante de Cálculo das Obrigações. O Nível de Barreira é sempre 

mais alto que o Nível de strike do Cabaz. 

“Cabaz Up e Out Longo”: O Cabaz Up e Out Longo é uma call option barreira. 

Na maturidade, o Detentor das Obrigações recebe um retorno adicional, 

calculado como o produto do Rácio de Participação, do Montante de Cálculo das 

Obrigações e do Retorno do Cabaz ou, se superior, de um nível de cupão pré-

especificado, se o Cabaz nunca tiver, em qualquer Data de Avaliação durante o 

período de vida das Obrigações, tido um desempenho superior ao Nível de 

Barreira pré-determinado. Se o Nível de Barreira for atingido em qualquer Data 

de Avaliação, o montante adicional será igual a um montante de cupão pré-

especificado (Rebate) e o Montante de Reembolso igualará o Montante de 

Cálculo das Obrigações. O Nível de Barreira é sempre superior ao Nível de strike 

do Cabaz. 

“Melhor / Pior Up e In Longo”: No vencimento, o Detentor das Obrigações 

recebe um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, 

o Montante de Cálculo das Obrigações e/ou (i) o produto do Retorno do Cabaz e 

o Rácio de Participação, ou (ii) o Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de 

Referência com o melhor desempenho, conforme especificado nas condições 

finais aplicáveis, se em alguma Data de Avaliação o Retorno do Ativo de 

Referência do N Ativo de Referência com o melhor desempenho é equivalente ou 

superior do que o Nível de Barreira. Isto significa que, se o Retorno do Ativo de 

Referência nunca for, em nenhuma Data de Avaliação, equivalente ou superior ao 

Nível de Barreira, o Montante de Reembolso será equivalente ao Montante de 



 

42 

 

Cálculo das Obrigações. 

“Melhor / Pior Up e Out Longo”: Na maturidade, o Detentor das Obrigações 

recebe um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, 

o Montante de Cálculo das Obrigações, e (i) o Retorno de Cabaz, ou (ii) o 

Retorno do Ativo de Referência do N Ativo de Referência de melhor 

desempenho, como especificado nos Termos Finais aplicáveis, ou, se maior, um 

Nível de Cupão pré-especificado, se o N Ativo de Referência com melhor 

desempenho (Principal) nunca ter,, em qualquer Data de Avaliação durante o 

período de vida das Obrigações, desempenhado acima do Nível de Barreira 

Predefinido.Se o Nível de Barreira for atingido em qualquer Data de Avaliação, o 

montante adicional será igual ao montante de cupão pré-especificado (Rebate) e o 

Montante de Reembolso irá igualar o Montante de Cálculo das Obrigações. O 

Nível de Barreira é sempre superior ao Nível de Strike do Cabaz. 

“Pior de Cabaz Down e Out Longo”: A base de reembolso do Pior de Cabaz 

Down e Out Longo é uma call option barreira. Na maturidade, o Detentor das 

Obrigações recebe um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de 

Participação, do Montante de Cálculo das Obrigações e do Retorno de Cabaz, ou, 

se superior, um Nível de Cupão pré-especificado, se, em qualquer Data de 

Avaliação durante o período de vida das Obrigações, o Ativo de Referência de 

pior desempenho não se tiver fixado no, ou abaixo do, Nível de Barreira pré-

definido. Se o Nível de Barreira for atingido em qualquer Data de Avaliação, o 

montante adicional será igual a um Montante de Cabaz pré-especificado (Rebate) 

e o Montante de Reembolso Adicional igualará o Montante de Cálculo das 

Obrigações. O Nível de Barreira é sempre superior ao Nível de Strike do Cabaz. 

“Cabaz Down e Out Longo”: A base de reembolso do Cabaz Down e Out Longo 

é uma barreira de call option. Na maturidade, o Detentor das Obrigações recebe 

um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, do 

Montante de Cálculo e do Retorno do Cabaz, ou, se maior, um nível de cupão 

pré-especificado se o Cabaz nunca tiver, em qualquer Data de Avaliação durante 

o período de vida das Obrigações, tido um desempenho e/ou abaixo do Nível de 

Barreira Pré-determinado. Se o Nível de Barreira for atingido em qualquer Data 

de Avaliação, o montante adicional será igual a um montante de cupão pré-

especificado (Rebate) e o Montante de Reembolso irá igualar o Montante de 

Cálculo das obrigações. O Nível de Barreira é sempre mais baixo do que o Nível 

de Strike do Cabaz.] 

“Melhor / Pior Call Option”: No vencimento, o Detentor das Obrigações recebe 

um retorno adicional, calculado como o produto do Rácio de Participação, o 

Montante de Cálculo das Obrigações, e o maior de (i) o produto do Retorno do 

Ativo de Referência do N Ativo de Referência com o melhor desempenho e do 

Rácio de Participação, ou (ii) um retorno mínimo pré-determinado.  

“Opção de Desempenho Superior” (“Outperformance Option”): A opção de 

Desempenho Superior oferece ao investidor a possibilidade de um retorno num 

Cabaz de Ativos de Referência subjacente graduado. Enquanto o pagamento de 

uma base normal de cabaz está dependente do desempenho absoluto desse cabaz, 

consistindo em um ou mais Ativos de Referência, o pagamento de uma estrutura 

de desempenho superior está dependente do desempenho relativo de dois 

Cabazes distintos (um dos quais será determinado de acordo com o “Basket 

Bullish” supra, e o outro que será determinado de acordo com o “Basket 
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Bearish” supra), e não o desempenho absoluto de cada Cabaz.  

 “Séries de Digitais” (“Series of Digitals”): O Montante de Reembolso é afetado 

pela percentagem de Ativos de Referência dentro do Cabaz que estão acima de 

um Nível de Barreira em cada dia de negociação até à Data de Avaliação 

(inclusivamente). 

“Delta 1”: O Montante de Reembolso será igual aos resultados do reembolso 

recebidos, pelo seu Detentor, após o reembolso de todos os Ativos de Referência 

no Cabaz, menos (i) uma taxa estrutural a pagar ao Emitente e (ii) quaisquer taxas 

aplicáveis. A base de reembolso Delta 1 replica efetivamente os ganhos ou perdas 

que um investidor realizaria através da detenção direta dos Ativos de Referência 

Relevantes. Se não é possível para a entidade que dá cobertura resgatar os Ativos 

de Referência antes da maturidade prevista, ocorrerá um reembolso diferido e o 

Emitente pode fazer um reembolso parcial se e quando a entidade relevante que 

dá cobertura receber uma parte material dos resultados do reembolso, ou cancelar 

as Obrigações sem fazer qualquer pagamento aos detentores das Obrigações se o 

Emitente determinar que os resultados do reembolso não serão recebidos antes da 

data long-stop especificada. 

“Bearish One touch base de reembolso 2 - Tipo 1”: O Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional, 

que só será pago se o Retorno do Cabaz (determinado numa base longo conforme 

descrito no "Basket Bullish" supra) for inferior a um Nível de Barreira em 

qualquer Data de Avaliação, calculada pela multiplicação do Montante de 

Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de Participação e o superior do 

Retorno do Cabaz e do cupão pré-determinado. Isto significa que se o Nível de 

Barreira nunca for quebrado em qualquer Data de Avaliação, o pagamento 

adicional equivalerá a zero e o Montante de Reembolso será igual ao Montante de 

Cálculo das Obrigações. 

“Bearish One touch base de reembolso 2 - Tipo 2”: O Montante de Reembolso 

será a soma do Montante de Cálculo das Obrigações e de um montante adicional, 

que só será pago se o Retorno do Cabaz (determinado numa base curta conforme 

descrito no "Basket Bearish" supra) for inferior a um Nível de Barreira em 

qualquer Data de Avaliação, calculada pela multiplicação do Montante de 

Cálculo das Obrigações pelo produto do Rácio de Participação e o maior do 

Retorno do Cabaz e do cupão pré-determinado. Isto significa que se o Nível de 

Barreira nunca for quebrado em qualquer Data de Avaliação, o pagamento 

adicional equivalerá a zero e o Montante de Reembolso será igual ao Montante de 

Cálculo das Obrigações. 

CLN não parcelar: O Montante de Reembolso e, se aplicável, os pagamentos de 

juros, baseiam-se nas perdas ponderadas nas mesmas ou em diferentes carteiras 

de Entidades de Referência como resultado da ocorrência de um ou mais Eventos 

de Crédito e será, quando aplicável, reduzido devido a um repartição 

proporcional de todos os custos, despesas, impostos e obrigações em que 

incorrera o Emitente em conexão com o reembolso antecipado das Obrigações 

(incluindo custos de cobertura). 

CLN parcelar: o Valor de Reembolso e, se aplicável, os pagamentos de juros 

relevantes, baseiam-se nas perdas ponderadas nas mesmas ou diferentes carteiras 

das Entidades de Referência, como resultado da ocorrência de um ou mais 
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Eventos de Crédito e será, quando aplicável, reduzido devido a uma repartição 

proporcional de todos os custos, despesas, impostos e obrigações em que 

incorrera o Emitente em conexão com o reembolso antecipado das Obrigações 

(incluindo custos de cobertura). A ocorrência de um Evento de Crédito pode não 

ter impacto, ou ter um impacto mais proporcional no Montante do Reembolso e, 

se relevante, no pagamento de juros. A opção da Tranche é usada para determinar 

a parte das perdas a que um Detentor das Obrigações estará exposto em caso de 

um Evento de Crédito afetar uma ou mais Entidades de Referência. 

“N to Default CLN”: O Montante de Reembolso e, se relevante, os pagamentos de 

juros, são baseados no número e, potencialmente, na ordem dos Eventos de 

Crédito na mesma carteira da Entidade de Referência, e será, quando aplicável, 

reduzido devido a um repartição proporcional de todos os custos, despesas, 

impostos e obrigações em que incorrera o Emitente em conexão com o reembolso 

antecipado das Obrigações (incluindo custos de cobertura). Para N to Default 

CLN, enquanto a ocorrência de Eventos de Crédito N-1 não tem impacto sobre o 

Montante de Reembolso e (se aplicável) no pagamento de juros, o Evento de 

Crédito N terá um impacto mais do que proporcional sobre estes números. O 

valor de N será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“N e N 1 to Default CLN”: o Montante de Reembolso e, se relevante, os 

pagamentos de juros, são baseados no número e, potencialmente, na ordem dos 

Eventos de Crédito na mesma carteira da Entidade de Referência e será, quando 

aplicável, reduzido devido a uma repartição proporcional de todos os custos, 

despesas, impostos e obrigações em que incorrera o Emitente em conexão com o 

reembolso antecipado das Obrigações (incluindo custos de cobertura). Para N to 

Default CLNs, enquanto a ocorrência de Eventos de Crédito N-1 não tem impacto 

sobre o Montante de Reembolso e (se aplicável) no pagamento de juros, os 

Eventos de Crédito N e N+1 terão um impacto mais do que proporcional sobre 

estes números. O valor de N será especificado nas Condições Finais aplicáveis. 

“CLN fisicamente liquidado”: caso ocorra um Evento de Crédito, cada Obrigação 

será resgatada mediante a entrega de um montante de capital das obrigações em 

dívida (selecionado pelo Emitente) da Entidade de Referência igual ao montante 

do capital de uma Obrigação (desde que o número de tais obrigações a entregar 

aos Detentores das Obrigações seja arredondado por defeito para a unidade mais 

próxima de tais obrigações) e será, quando aplicável, reduzido devido a uma 

repartição proporcional de todos os custos, despesas, impostos e obrigações em 

que incorrera o Emitente em conexão com o reembolso antecipado das 

Obrigações (incluindo custos de cobertura) 

“CLN pagamento antecipado”: se ocorre um Evento de Crédito e o valor de 

recuperação da Entidade de Referência relevante é determinado antes da data de 

vencimento prevista para as Obrigações, o Emitente pode optar por resgatar as 

Obrigações antecipadamente. 

A base de reembolso aplicável é: Convertível Invertida de estrutura longa–Tipo 1. 

“Combinação de estruturas”: o Emitente poderá optar por combinar uma ou mais 

das bases de reembolso descritas supra em relação a uma emissão específica de 

Obrigações. Nesse caso, o Montante de Reembolso total a pagar aos Detentores 

das Obrigações será igual à soma dos vários Montantes de Reembolso que são 

aplicáveis, multiplicado, em cada caso, por uma fração que representa a quota 
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global de retorno total que o Emitente pretende que cada base de reembolso 

contribua. 

Combinação de Estruturas é Não aplicável. 

Modificadores da Base de Reembolso 

Para cada um dos pagamentos supra, o cálculo do Montante do Reembolso 

poderá ser modificado se o "Montante Máximo de Reembolso", "Montante 

Mínimo de Reembolso", "Capital Protegido da Inflação", "FX Cabaz de 

Componentes " ou "FX Component-Reference Retorno de Ativos" ou 

"Melhor/Pior dos Modificadores" ou “Modificador do Desempenho Superior” é 

aplicável, conforme especificado infra: 

"Montante Máximo de Reembolso": se o "Montante Máximo de Reembolso" é 

aplicável a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, o Montante de 

Reembolso será sujeito a um montante máximo de reembolso pré-determinado, 

que atua como um cap sobre o possível retorno do investidor. 

"Montante Máximo de Reembolso" é não aplicável. 

"Montante Mínimo de Reembolso": se o "Montante Mínimo de Reembolso" é 

aplicável a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, o Montante de 

Reembolso será sujeito a um montante de reembolso mínimo pré-determinado, 

que atua como um floor sobre o possível retorno do investidor. 

"Montante Mínimo de Reembolso" é aplicável. 

"Capital Protegido da Inflação": se o “Capital Protegido da Inflação" é aplicável 

a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, o Montante de Reembolso 

será multiplicado pelo desempenho de uma medida de inflação específica, como 

o índice de preços ao consumidor, durante o prazo de vigência das Obrigações. 

Capital Protegido da Inflação é Não aplicável. 

"Componentes FX": se "Componentes FX" é aplicável a uma ou mais bases de 

reembolso supra expostas, o Retorno do Cabaz será ajustado pela substituição do 

Ativo (s) de Referência pela Taxa (s) FX, refletindo a variação em uma ou mais 

taxas de câmbio durante os períodos de tempo relevantes sendo medidos ou 

observados. 

"Melhor/Pior do Modificador": se o Melhor/Pior do Modificador é aplicável a 

uma ou mais bases de reembolso supra expostas, então, as observações 

relevantes, avaliações e cálculos do Montante de Reembolso serão determinadas 

por referência ao desempenho do N Ativo de Referência com o melhor 

desempenho, ao invés do Cabaz como um todo. N será um valor pré-determinado 

que é especificado nas Condições Finais. 

Melhor/Pior do Modificador é Não aplicável. 

"Modificador de Desempenho Superior" Se o Modificador de Desempenho 

Superior é aplicável a uma ou mais bases de reembolso supra expostas, então, as 

referências ao "Retorno do Cabaz" no cálculo do Montante de Reembolso sob tal 

base de reembolso serão substituídas por referências ao "Diferencial de 

Desempenho", que será igual ao desempenho de um cabaz longo de Ativos de 

Referência menos o desempenho de um cabaz curto de Ativos de Referência 

(sujeito em cada caso a um desempenho mínimo pré-determinado (se aplicável). 
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Modificador de Desempenho Superior é Não aplicável. 

Autocall 

As obrigações às quais se aplica uma "Autocall trigger” serão reembolsadas 

antecipadamente pelo seu Montante de Resgate Antecipado, se a "Condição 

Autocall" aplicável estiver preenchida. A aplicação de um Autocall trigger pode 

ter o efeito de limitar o ganho ou perda potencial de um investidor (conforme o 

caso) relativamente ao seu investimento nas Obrigações. 

Se aplicável, a condição Autocall ficará satisfeita se (conforme especificado nas 

Condições Finais), em qualquer uma das Data (s) de Avaliação Autocall 

especificada, o valor do Cabaz, Valor do Ativo de Referência ou o Valor N do 

Ativo de Referência com o melhor desempenho (onde "N" é um número 

especificado nas Condições Finais) (i) for maior/menor ou igual a um ou mais 

Níveis de Barreira Autocall especificados, ou (ii) for sempre maior/menor ou 

igual a um ou mais Níveis de Barreira Autocall especificados durante o período 

de (mas excluindo) a Data de Avaliação Autocall anterior terminando em 

(inclusive) em tal Data de Avaliação Autocall, ou (iii) estiver dentro do intervalo 

especificado em tal Data de Avaliação Autocall. 

C.11 Admissão à 

Negociação 

As Obrigações podem ser admitidas à negociação num mercado regulamentado 

da Irlanda ou de Portugal. 

 Não aplicável, não se pretende admitir as Obrigações à negociação. 

Distribuição 

As Obrigações serão oferecidas ao público em Portugal. 

C.15 Descrição de como 

o valor do 

investimento é 

afetado pelo valor 

do instrumento 

subjacente, a 

menos que os 

valores 

mobiliários 

tenham uma 

denominação de, 

no mínimo, EUR 

100.000 

O valor das Obrigações será determinado por referência ao valor do subjacente e 

da base de reembolso que for aplicável às Obrigações. Detalhes acerca das várias 

bases de reembolso e da relação entre o valor das Obrigações e o valor do 

subjacente estão estabelecidos no Elemento C.10.  

Detalhes das várias Estruturas de Desempenho e da relação entre o valor das 

Obrigações e o valor do subjacente estão estabelecidos no Elemento C.10.  

A estrutura das Obrigações pode conter um rácio de participação, o qual é 

utilizado para determinar a exposição ao(s) respetivo(s) Ativo(s) de Referência, 

i.e., a proporção da alteração em valor que acresce em cada Obrigação 

individual. O Rácio de Participação é determinado pelo Emitente Relevante e é 

determinado, entre outras coisas, pelo prazo, volatilidade, taxa de juro de 

mercado e retorno esperado do Ativo de Referência.  

C.16 Término ou data 

de maturidade dos 

valores 

mobiliários 

Sujeita a reembolso antecipado, a data de exercício (ou Data de Maturidade final 

– Final Maturity Date) será a data agendada de maturidade das Obrigações.  

A data agendada de maturidade das Obrigações é 26 de fevereiro de 2019. 

C.17 Procedimento de 

liquidação dos 

instrumentos 

financeiros 

derivados  

As Obrigações que são obrigações derivadas serão entregues na data de emissão 

específica, quer contra pagamento do preço de emissão, quer livres de pagamento 

do preço de emissão. As Obrigações podem ser liquidadas e compensadas 

através do Euroclear Bank SA/NV., Clearstream Banking societé anonyme, 

Interbolsa - Sociedade Gestora de sistemas de Liquidação e de Sistemas 
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Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.. 

As Obrigações serão entregues na “Data de Emissão” contra pagamento do preço 

de emissão das Obrigações. 

As obrigações são liquidadas e compensadas através Euroclear Bank SA/NV. 

C.18 Descrição da 

forma como se 

procede ao 

retorno dos 

instrumentos 

financeiros 

derivados 

O retorno do Montante de Reembolso a pagar aos investidores será determinado 

por referência ao desempenho dos Ativo (s)/Entidade (s) de Referência 

subjacentes dentro de uma base/ou base de reembolso de juro particular que é 

aplicável às Obrigações. Detalhes acerca dos vários juros e bases de resgate estão 

estabelecidas nos elementos C.9 e C.10. 

Detalhes dos vários juros e base (s) de reembolso e o retorno das Obrigações 

estão estabelecidos nos elementos C.9 e C.10. 

C.19 Preço de 

referência final do 

subjacente 

O preço final de referência do (s) Ativo(s) de Referência/Entidade(s) de 

Referência relevante terá um impacto no Montante de Reembolso a pagar aos 

investidores. O preço final de referência será determinado na(s) Data(s) de 

Avaliação aplicável(eis) estabelecidas nos Termos Finais relevantes. 

O preço final de referência dos Ativos de Referência serão calculados como o 

preço de fecho.  

C.20 Tipo de 

subjacente 

O subjacente pode constituir num ou numa combinação dos seguintes: ações 

(incluindo capital (“private equity”))/certificados representativos, índices 

(incluindo índices de inflação), taxas de juro, créditos de referência, índices, 

futuros, fundos, mercadorias ou moedas. 

O tipo de subjacente é: índices de mercadorias. Informação de S&P GSCI Crude 

Oil Official Close Index ER (Excess Return) pode ser encontrada em: 

Página Bloomberg: SPGCCLP <Index>; Reuters Screen Page: .SPGSCLP 

e 

http://us.spindices.com/indices/commodities/sp-gsci-crude-oil  

C.21 Mercados em que 

as Obrigações 

estão admitidas à 

negociação 

As Obrigações podem ser admitidas à negociação num mercado regulado da 

Irlanda. 

 

Secção D – Riscos 

D.2 Informação 

fundamental 

sobre quais são os 

riscos específicos 

do emitente 

Ao adquirir as Obrigações, os investidores assumem o risco de que o Emitente 

em causa pode tornar-se insolvente ou não ser capaz de cumprir com todos os 

pagamentos devidos com relação às Obrigações. Existe uma ampla gama de 

fatores que, individualmente ou em conjunto, podem levar a que o Emitente em 

causa se torne incapaz de cumprir com todos os pagamentos devidos em relação 

às Obrigações. Não é possível identificar todos esses fatores ou determinar quais 

os fatores que são mais prováveis de ocorrer, uma vez que o Emitente em causa 

pode não estar ciente de todos os fatores relevantes e alguns fatores que 

atualmente considera como não sendo materiais podem tornar-se materiais como 

resultado da ocorrência de eventos fora do controlo do Emitente ema causa. Os 

Emitentes identificaram na Circular da Oferta uma série de fatores que poderiam 

afetar adversamente os seus respetivos negócios e a sua capacidade de realizarem 

http://www.dell.com/
http://us.spindices.com/indices/commodities/sp-gsci-crude-oil
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os pagamentos devidos com relação às Obrigações. Estes fatores incluem: 

Riscos aplicáveis aos Emitentes 

Condições globais do mercado de crédito 

Os riscos relacionados com a crise económica europeia tiveram, e poderão 

continuar a ter, um impacto negativo sobre a atividade económica global e os 

mercados financeiros. Se estas condições continuarem a persistir, ou se houver 

qualquer turbulência nesses ou noutros mercados, tal pode ter um efeito material 

adverso sobre a capacidade do Haitong Bank para aceder a capital e liquidez em 

termos financeiros aceitáveis para o Haitong Bank. 

Os desenvolvimentos económicos negativos e as condições nos mercados em que 

o Haitong Bank atua podem afetar adversamente seus negócios, a sua condição 

financeira e os resultados das operações e as medidas implementadas pelo 

Haitong Bank podem não ser satisfatórias para reduzir os riscos de crédito, 

mercado e liquidez. 

Mudança de Controlo do Haitong Bank 

No dia 8 de dezembro de 2014, o Novo Banco, S.A. (o anterior acionista do 

BESI) anunciou que celebrou um acordo de compra e venda relativamente à 

totalidade do capital social do BESI com a Haitong International Holding 

Limited. A concretização da venda do BESI pelo Novo Banco, S.A. foi 

finalizada no dia 7 de setembro de 2015 e, subsequentemente, a designação do 

BESI foi alterada para Haitong Bank, S.A. Tendo em conta que a venda se 

concluiu muito recentemente, o Haitong Bank não pode antecipar o impacto de 

tal mudança nos seus negócios e atividade. 

Carteira de créditos do Haitong Bank 

Os riscos de crédito e de mercado são geridos numa base consolidada pelo 

Haitong Bank e por todas as suas subsidiárias. Mudanças adversas na qualidade 

do crédito dos mutuários e contrapartes do Haitong Bank ou uma diminuição do 

valor dos bens dados em garantia são suscetíveis de afetar a capacidade de 

recuperação e o valor dos ativos do Haitong Bank e exigir um aumento nas suas 

provisões individuais e, potencialmente, nas provisões coletivas para 

empréstimos sujeitos a depreciação. 

Carteira de derivados do Haitong Bank 

Os Emitentes estão expostos ao risco de crédito relacionado com a sua carteira de 

taxas de juro, taxa de câmbio e derivados de ações. 

Carteira de rendimento fixo do Haitong Bank 

Os Emitentes estão expostos ao risco de crédito relacionado com a sua carteira de 

rendimento fixo. 

Riscos dos mercados emergentes 

Os Emitentes estão expostos aos riscos dos mercados emergentes. 

Riscos aplicáveis ao Haitong Bank e às suas subsidiárias que possam afetar 

os Emitentes 

Condições da economia portuguesa 

Os Emitentes estão expostos as condições macroeconómicas em Portugal, como 

também às taxas elevadas de desemprego esperadas, à reduzida rentabilidade e 

ao elevado nível de endividamento das empresas como também ao aumento das 

insolvências de empresas e de pessoas privadas. 

Condições económicas globais e a crise da dívida soberana da Zona Euro 

Os Emitentes poderão ser afetados pelo significativo deterioramento da 

economia global, incluindo do perfil de crédito de outros Estados Membros da 

União Europeia ou pela situação de solvabilidade de Portugal ou dos bancos 
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internacionais, ou outras mudanças económicas na Zona Euro. 

Riscos dos mercados emergentes no âmbito da expansão internacional do 

negócio do Haitong Bank 

Os negócios do Haitong Bank estão expostos aos riscos dos mercados 

emergentes. 

Condições do mercado financeiro global e a solidez de outras instituições 

financeiras 

As perturbações nos mercados financeiros em todo mundo em relação à liquidez 

e ao financiamento do sistema internacional bancário podem levar a efeitos 

materiais adversos para o negócio, condições financeiras e resultados 

operacionais do Haitong Bank. 

Riscos de falta de liquidez 

O Haitong Bank está exposto a risco geral de escassez de liquidez. 

Riscos de taxas de juros 

O Haitong Bank está sujeito a flutuações das taxas de juros. 

Transações por conta própria 

O Haitong Bank desenvolve várias atividades por conta própria. Qualquer 

redução no justo valor de ativos financeiros obrigará o Haitong Bank a 

reconhecer uma perda, tendo como efeito uma redução do rácio Common Equity 

Tier 1 do Haitong Bank e dos rácios de solvabilidade, tendo isso um impacto 

negativo nos resultados operacionais do Haitong Bank. 

Portfólio de crédito do Haitong Bank 

Mudanças adversas na qualidade de crédito dos mutuários e de outras 

contrapartes do Haitong Bank afetam a percentagem de recuperação e o valor 

dos ativos do Haitong Bank. Tal poderá requerer um aumento das provisões para 

imparidades de crédito. 

Risco reputacional 

O Haitong Bank está exposto ao risco de publicidade negativa ou de opinião 

pública negativa poderem ter um impacto material no negócio do Haitong Bank. 

Operações de cobertura de risco poderão não evitar perdas ou serem efetivas 

O Haitong Bank contrata operações de cobertura de risco, não podendo assegurar 

que as suas estratégias de cobertura de risco possam ser bem-sucedidas. 

Riscos operacionais 

Falhas na gestão dos riscos operacionais e das políticas de controlo do Haitong 

Bank poderão ter um efeito adverso material na condição financeira e resultados 

operacionais do Haitong Bank. 

 

D.3 Informação 

fundamental 

sobre quais são os 

riscos específicos 

dos valores 

mobiliários 

Existem também riscos relacionados com qualquer emissão de Obrigações ao 

abrigo do Programa e com tipos específicos de Obrigações que os potenciais 

investidores devem considerar cuidadosamente, devendo certificar-se que os 

entendem antes de tomar qualquer decisão de investimento em relação às 

Obrigações, incluindo: 

•Complexidade do produto – as bases de juro e/ou bases de reembolso para as 

obrigações estruturadas são por vezes complexas e podem conter fórmulas 

matemáticas ou relações que podem ser difíceis de compreender e comparar para 

um investidor com outras alternativas de investimento. Adicionalmente, a relação 
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entre o rendimento e risco pode ser difícil de avaliar. 

• Obrigações não protegidas quanto ao valor nominal – Obrigações que não são 

protegidas quanto ao valor nominal podem ser emitidas no âmbito do Programa. 

Se a Obrigação não é protegida quanto ao valor nominal, não há garantia que o 

retorno que um investidor recebe das Obrigações aquando do seu reembolso seja 

maior ou igual ao seu valor nominal. 

• Preço das Obrigações estruturadas – o preço das Obrigações estruturadas é 

normalmente decidido pelo Emitente em causa ao invés de ser determinado com 

base em condições negociadas. Não pode, portanto, haver um conflito de 

interesses entre o Emitente em causa e os investidores, na medida em que o 

Emitente em causa é capaz de influenciar os preços e está à procura de obter um 

ganho ou evitar uma perda em relação aos Ativos de Referência subjacentes. O 

Emitente não tem um dever fiduciário de agir nos melhores interesses dos 

Obrigacionistas. 

• Desempenho dos Ativos de Referência – com as Obrigações estruturadas, o 

direito do detentor das Obrigações ao rendimento e, por vezes, ao reembolso do 

capital depende do desempenho de um ou mais Ativos de Referência e das bases 

de juro e/ou bases de reembolso aplicáveis. O valor de uma Obrigação 

estruturada será afetado pelo valor do Ativo de Referência em pontos específicos 

durante a vigência das Obrigações em causa, pela intensidade das flutuações de 

preço do Ativo (s) de Referência, pelas expectativas em relação à volatilidade 

futura, pelas taxas de juro de mercado e distribuições esperadas sobre o Ativo (s) 

de Referência. 

• Flutuações cambiais – as taxas de câmbio podem ser afetadas por fatores 

políticos e económicos complexos, incluindo taxas relativas de inflação, taxas de 

juro, o balanço de pagamentos entre países, na medida de qualquer superavit ou 

deficit governamental e as políticas monetária, fiscal e/ou comercial prosseguidas 

pelos governos das moedas relevantes. As flutuações cambiais podem afetar o 

valor ou o nível dos Ativos de Referência de forma complexa. Se tais flutuações 

cambiais causarem a variação do valor ou do nível dos Ativos de Referência, o 

valor ou o nível das Obrigações pode descer. Se o valor ou o nível de um ou mais 

Ativo(s) de Referência são expressos numa moeda que seja diferente da moeda 

das Obrigações, os detentores das Obrigações podem ser sujeitos ao aumento do 

risco cambial. As taxas de câmbio passadas não são necessariamente indicativas 

das taxas de câmbio futuras. 

• Ações como Ativos de Referência – as Obrigações ligadas a ações não são 

patrocinadas ou promovidas pelo seu Emitente. O Emitente das ações não tem, 

portanto, a obrigação de ter em conta os interesses dos detentores das Obrigações 

e, assim, as ações do Emitente das ações poderão afetar adversamente o valor de 

mercado das Obrigações. O investidor nas Obrigações não tem o direito a receber 

quaisquer pagamentos de dividendos ou outras distribuições a que um detentor 

direto das ações subjacentes teria direito. 

• Índices como Ativos de Referência – Obrigações que fazem referência a índices 

como Ativos de Referência podem implicar um pagamento menor no momento 

do reembolso dessas Obrigações do que um investidor teria recebido se ele ou ela 

tivessem investido diretamente nas ações/ativos que compõem o índice. O 

patrocinador de qualquer índice pode adicionar, excluir, substituir componentes 
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ou fazer alterações metodológicas que podem afetar o nível desse índice e, 

portanto, o retorno que é pago aos detentores das Obrigações. 

• Matérias-primas como Ativos de Referência – a negociação em matérias-primas 

é especulativa e pode ser extremamente volátil, dado que os preços das matérias-

primas são afetados por fatores imprevisíveis tais como mudanças nas relações de 

oferta e da procura, padrões climáticos e políticas governamentais. Contratos de 

matérias-primas podem também ser negociados diretamente entre os participantes 

do mercado "over-the-counter" em instalações comerciais que estão sujeitas a 

regulamentação substantiva mínima ou inexistente. Tal facto aumenta os riscos 

relativos à liquidez e histórico dos preços dos respetivos contratos. As 

Obrigações que estão Ligadas a contratos futuros de matérias-primas podem 

proporcionar um retorno diferente das Obrigações ligadas a matéria-prima física 

relevante, dado que o preço de um contrato de futuro de um produto geralmente 

terá um prémio ou um desconto em relação ao preço à vista da matéria-prima 

subjacente. 

ETFs como Ativos de Referência - quando o subjacente é um Exchange Traded 

Fund (ETF), os investidores podem não receber qualquer juro ou um montante 

limitado de juros, uma alteração no valor da ETF/ETFs pode resultar num 

reembolso antecipado ou cancelamento das suas Obrigações, o pagamento de 

juros ou capital ou montante de liquidação, ou a entrega de quaisquer bens 

especificados pode ocorrer numa altura diferente do que a esperada e eles podem 

perder a totalidade ou uma parte substancial de seu investimento. Além disso, os 

movimentos no preço de unidades ou partes do ETF ou ETFs podem estar 

sujeitas a flutuações significativas que podem não se correlacionar com as 

mudanças nas taxas de juro, moedas ou outros índices e o calendário das 

mudanças no preço relevante das unidades ou partes na ETF ou ETFs podem 

afetar o retorno real para os investidores, mesmo que o nível médio seja 

consistente com as suas expectativas. Além disso, os juros da ETF podem ser 

ilíquidos, o que pode afetar negativamente o retorno (se o houver) sobre as 

Obrigações. 

• Exposição a uma carteira de Ativos de Referência – quando o subjacente é uma 

carteira de Ativos de Referência, os investidores suportam o risco do desempenho 

de cada um dos elementos que constituem a carteira. Quando existe um alto nível 

de interdependência entre os elementos constituintes da carteira, qualquer 

alteração no desempenho desses elementos constituintes da carteira vai aumentar 

o desempenho das Obrigações. Adicionalmente, uma carteira pequena ou uma 

carteira desequilibrada geralmente deixará a carteira mais vulnerável a alterações 

no valor de qualquer elemento constituinte particular da carteira. Qualquer 

cálculo ou valor que envolve uma carteira com as características "best of" ou o 

"worst of" pode produzir resultados que são muito diferentes daqueles que levam 

em conta o desempenho da carteira como um todo. 

• Obrigações Ligadas a Eventos de Crédito – um investimento em Obrigações 

ligadas a eventos de crédito implica uma exposição ao risco de crédito de uma 

determinada Entidade de Referência, ou carteira de Entidades de Referência, 

além do Emitente em causa. A descida na qualidade de crédito de uma Entidade 

de Referência pode ter um impacto adverso significativo sobre o valor de 

mercado das respetivas Obrigações e quaisquer pagamentos do valor 

nominal/juros devidos. Após a ocorrência de um Evento de Crédito, a obrigação 
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do Emitente em causa de pagar o valor nominal pode ser substituída por uma 

obrigação de pagar as demais verbas calculadas com base no valor da Entidade de 

Referência e será, quando aplicável, reduzido devido a uma repartição 

proporcional de todos os custos, despesas, impostos e obrigações em que 

incorrera o Emitente em conexão com o reembolso antecipado das Obrigações 

(incluindo custos de cobertura). Como nenhuma das Entidades de Referência 

contribuiu para a preparação da Circular da Oferta, não pode haver garantia de 

que todos os fatos relevantes ou informações sobre o desempenho financeiro e de 

crédito de Entidades de Referência foram divulgados no momento em que as 

Obrigações são emitidas. 

• Reembolso antecipado automático – certos tipos de Obrigações serão 

automaticamente resgatados antes da data prevista para o seu vencimento se 

forem respeitadas determinadas condições. Em algumas circunstâncias, tal pode 

resultar na perda de parte ou de todo o investimento de um investidor. 

• Obrigações sujeitas a reembolso opcional pelo Emitente – a possibilidade de 

reembolso opcional é suscetível de limitar o valor de mercado das Obrigações. 

• Obrigações emitidas com um desconto substancial ou prémio – o valor de 

mercado das Obrigações deste tipo tende a flutuar mais em relação às mudanças 

gerais nas taxas de juro do que se sucede com os preços das Obrigações que 

rendem juros convencionais. 

• Alavancagem - as Obrigações com um rácio de participação superior a um são 

instrumentos de alavancagem, aumentando a exposição do investidor ao 

desempenho do Ativo (s) de Referência e aumentado o risco de que o investidor 

perca algum ou todo o seu investimento. 

• Liquidação física - o risco de entrega do ativo relevante ou propriedade correrá 

por conta dos Detentores das Obrigações e quando se verificar uma qualquer 

disrupção no âmbito da liquidação, ou outro evento, tal poderá significar que a 

liquidação física não possa ser feita. 

• Opção de troca por juro - quando as Obrigações comportam juro a uma taxa 

que o Emitente em causa possa eleger para converter numa taxa fixa ou quando 

as Obrigações automaticamente se convertem numa taxa fixa no seguimento do 

preenchimento de certas condições, a taxa fixa poderá ser inferior do que o juro 

prevalecente das Obrigações e, não obstante que uma diferença da base de 

reembolso possa ser especificada, em qualquer caso o reembolso resultante 

poderá ser ao par.   

Existem também certos riscos relacionados com as Obrigações em geral, tais 

como a modificação e renúncias, o risco de retenção na fonte nos termos da 

Diretiva da Poupança da EU, riscos relacionados com Obrigações subordinadas e 

o impacto das reformas do Comité de Basileia relativa à dívida subordinada 

(CRD IV e BRRD) e de alterações legislativas. 

D.6 Aviso de que 

existe o risco de 

perda do valor 

total do 

investimento ou 

de parte dele 

Um investimento em valores mobiliários relativamente complexos, como as 

Obrigações, envolve um grau maior de risco do que investir em valores 

mobiliários de menor complexidade. Em particular, em alguns casos, os 

investidores podem sujeitar-se a perder a totalidade do seu investimento ou parte 

dele, conforme o caso. 

O capital investido nas Obrigações está em risco. Consequentemente, os 
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investidores poderão perder o valor do seu investimento total ou parte dele. 

Secção E - Outros 

E.2b Razões para a 

oferta e utilização 

dos resultados 

Os resultados líquidos de cada emissão de Obrigações serão aplicados pelo 

Emitente em causa no âmbito normal do seu negócio, o qual inclui a produção de 

lucro. Se, a respeito de qualquer emissão em particular, houver uma utilização 

particular dos resultados, tal estará descrito nos Termos Finais. 

Os resultados líquidos da emissão serão utilizados pelo Emitente no âmbito 

normal do seu negócio, o qual inclui a produção de lucro. 

E.3 Descrição dos 

termos e 

condições da 

oferta 

Se tal for especificado nos Termos Finais aplicáveis, as Obrigações podem ser 

oferecidas ao público numa Oferta Não Isenta em uma ou mais Jurisdições de 

Oferta Pública especificadas. 

Os termos e condições de uma Oferta Não Isenta podem ser determinados por 

acordo entre o Emitente e o(s) colocador(es) relevante(s) ao tempo de cada 

emissão, tal como especificado nos Termos Finais aplicáveis.  

As ofertas de Obrigações são condicionais à sua emissão. Um investidor que 

tenha a intenção de adquirir, ou que adquira, a Oferente Autorizado quaisquer 

Obrigações numa Oferta Não Isenta fá-lo-á, e as ofertas e vendas de tais 

Obrigações a um investidor por esses Oferentes Autorizados serão feitas, de 

acordo com quaisquer termos e acordos em vigor entre o Oferente Autorizado e o 

investidor em questão, incluindo o preço, alocação e acordos de compensação. 

O preço de emissão das Obrigações é 100 per cent. do seu valor nominal. 

Consentimento Geral: Aplicável 

A oferta não está sujeita a condições. 

Os resultados da oferta serão publicados no sítio da internet da CMVM após o 

termo do Período da Oferta: www.cmvm.pt. 

O Colocador é o banco BEST – Banco Electrónico de Serviços Total, S.A., com 

morada na Praça do Marquês de pombal, 3-3.º, 1250-161 Lisboa, Portugal 

(www.bancobest.pt). 

E.4 Descrição de 

quaisquer 

interesses 

significativos para 

a emissão/oferta, 

incluindo conflitos 

de interesses 

Aos Colocadores ou Oferentes Autorizados podem ser pagas comissões relativas 

à emissão de Obrigações no âmbito do Programa. 

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na 

emissão das Obrigações tem um interesse material na oferta. 

E.7 Estimativa de 

despesas cobradas 

ao investidor pelo 

emitente/oferente 

Não se antecipa que o Emitente em causa cobre qualquer despesa aos 

investidores em relação a qualquer emissão de Obrigações. Outros Oferentes 

Autorizados podem, contudo, cobrar despesas aos investidores. Quaisquer 

despesas cobráveis por um Oferente Autorizado a um investidor devem ser 

cobradas de acordo com acordos contratuais estabelecidos entre o Investidor e tal 

Oferente Autorizado no momento da oferta relevante. Tais despesas (a existirem) 

http://www.cmvm.pt/
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serão determinadas de forma casuística. 

 

 

 

 


