
 
 

 
 

 

INFORMAÇÃO RELEVANTE 

 

______________________________________________________________________________ 

 

  

 
Lisboa, 1 de Agosto de 2016 
 

Assunto: Produto financeiro complexo CLN PT International Finance BV 2018 (ISIN: 

XS0948479745) emitido pela Haitong Investment Ireland p.l.c – o “Produto” 

 

Estimado Cliente, 

 
O BEST – Banco Electrónico de Serviço Total S.A., na qualidade de Entidade Comercializadora do 

Produto em epígrafe, vem pela presente informar que no seguimento da Informação Relevante 

comunicada no passado dia 15 de julho, foi notificado a 29 de julho de 2016, através do 

custodiante, pelo Emitente do Produto, o Haitong Investment Ireland p.l.c., do ‘NOTICE OF 

SETTLEMENT’ no qual se inferem as condições de liquidação do Produto. 

 

Assim, de acordo com os critérios identificados nos Anexo I e II da ‘NOTICE OF SETTLEMENT’, a 

qual se junta à presente comunicação, irá ocorrer a liquidação financeira do produto sendo o 

Valor de Reembolso Final calculado tomando como base o Valor Nominal investido no Produto 

multiplicado pelo valor apurado entre o Valor de Recuperação apurado pelo Agente de Cálculo e 

o Valor de Cancelamento do swap de taxa de juro contraído pelo Emitente para efeitos de 

cobertura de risco do Produto (nos termos do Anexo II).  

Conforme comunicado pelo Emitente, o Valor de Recuperação apurado pelo Agente de Cálculo 

foi de 20,00% e o Valor de Cancelamento do swap de taxa de juro foi de – 0,522666271%, pelo 

que o Valor de Reembolso Final do Produto corresponderá a 19,477333729% do Valor Nominal 

investido no Produto, arredondado ao cêntimo.  

É expectável que o reembolso ocorra até 5 de agosto de 2016. 

 

Informamos ainda que a diferença entre o valor de reembolso e o Valor Nominal do Produto 

pode ser considerada uma menos-valia em valores mobiliários para efeitos do regime fiscal 

atualmente em vigor, pelo que essa diferença contribui a deduzir para o cômputo do saldo anual 

de mais-valias e menos-valias decorrentes da venda de valores mobiliários. 

 

Sem mais assunto de momento, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos. 

 

Pelo BEST – Banco Electrónico de Serviço Total S.A. 


