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NOTICE OF POSTPONEMENT OF MATURITY DATE  

Series 58 up to EUR 100,000,000 Pro Rata Zero-Recovery Credit Linked Secured Notes due 2016  

issued by dbInvestor Solutions plc (the "Issuer") 

(ISIN: XS0650979585) 

NOTICE TO THE HOLDERS of those of the Series of Securities listed above currently outstanding (the 
"Securities") of the Issuer constituted by a Trust Instrument (the "Trust Instrument") dated 28 September 
2011 between (inter alios) the Issuer and Deutsche Trustee Company Limited (the "Trustee"). 

NOTICE IS HEREBY GIVEN to the holders of the Securities, that pursuant to the Conditions of the 
Securities, the Calculation Agent has determined that under the Default Swap Hedging Agreement a Credit 
Event may have occurred and consequently the Maturity Date of the Securities has been postponed.  This is 
because the Calculation Agent has determined that Portugal Telecom International Finance B.V. may be a 
Successor to a Reference Entity under the Default Swap Hedging Agreement and therefore may have 
become a Reference Entity under the Default Swap Hedging Agreement and if this is the case, a Credit Event 
will have occurred in respect thereof. 

As a result of this determination, the Maturity Date of the Securities has been postponed until 5 December 
2016, being the 75th calendar day and one Business Day after the Scheduled Maturity Date. 

For information, a courtesy Portuguese translation of this notice is attached in the Annex hereto. 

Securityholders should contact their usual investment advisors if they require further information in relation 
to this notice.  

Capitalised terms used but not defined in this notice have the meaning given to them in the Trust Instrument. 

Dated 19 September 2016                              Issued by: dbInvestor Solutions plc 

This notice has been issued by the Issuer and neither the Trustee nor the Issuer expresses any opinion 
as to any action Securityholders should take. Securityholders who wish to consider their position 
should take and rely on their own independent legal, regulatory, accounting and tax advice. Neither 
the Trustee nor the Issuer makes any recommendations nor gives any investment advice herein or as 
to the Securities generally. 
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ANNEX 

 

AVISO DE ADIAMENTO DA DATA DE MATURIDADE 

Series 58 EUR 10,000,000 Pro Rata Zero-Recovery Credit Linked Secured Notes due 2016 

Emitidas por dbInvestor Solutions plc (o “emitente") 

(ISIN: XS0650979585) 

 

AVISO AOS DETENTORES das séries de Obrigações do Emitente acima referidas que se encontrem 
presentemente em circulação (as “Obrigações”), constituídas por um instrumento de Trust (o “Instrumento 
de Trust”) datado de 28 setembro de 2011 entre (inter alios) o Emitente e a Deutsche Trustee Company 
Limited (o "Trustee"). 

DÁ-SE NOTA aos Senhores detentores das Obrigações de nos termos das Condições das Obrigações, o 
Agente de Cálculo determinou que sob o Default Swap Hedging Agreement pode ter ocorrido um Evento de 
Crédito e, consequentemente a Data de Maturidade das Obrigações foi adiada. Tal deve-se à determinação, 
por parte do Agente de Cálculo, de que a Portugal Telecom International Finance BV pode ser um Sucessor 
da Entidade de Referência sob o Default Swap Hedging Agreement e, assim, pode ter-se tornado a Entidade 
de Referência sob o Default Swap Hedging Agreement e, nesse caso, um Evento de Crédito terá ocorrido a 
este respeito.  

Como resultado desta decisão, a Data de Maturidade das Obrigações foi adiada até 5 de dezembro de 2016, 
sendo o 75º dia de calendário e um dia útil após a data de Maturidade agendada.] 

Para vossa informação, por cortesia, uma tradução em português deste aviso é aqui anexada. 

Os detentores das Obrigações deverão contactar os seus habituais consultores de investimento, se 
pretenderem obter mais informações sobre o presente Aviso. 

Os termos capitalizados que não se encontrem definidos no presente aviso devem ser interpretados com o 
significado que lhes é atribuído (em língua inglesa) no Instrumento de Trust. 

 

Datado de 19 de Setembro de 2016    Emitido pela dbInvestor Solutions plc 

Este  aviso  foi  emitido  pelo  Emitente,  sendo  que  nem o Trustee nem o Emitente expressam qualquer 
opinião sobre ações a tomar pelos Obrigacionistas neste contexto. Os Obrigacionistas que desejarem 
ponderar a sua posição devem procurar ter em consideração aconselhamento jurídico, regulatório, 
contabilístico e fiscal independente sobre este contexto. Nem o Trustee nem o Emitente fizeram ou 
farão qualquer recomendação e não providenciarão nenhum conselho de investimento relativamente a 
estas questões ou às Obrigações no geral.  

 


