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SUMÁRIO 

Os resumos são compostos por regras de divulgação conhecidas por “Elementos”. Estes elementos estão 

numerados nas Secções A – E (A.1 – E.7).  

Este Sumário inclui todos os Elementos exigidos num resumo para este tipo de valores mobiliários e 

emitente. Dado que alguns Elementos não terão que ser tratados, poderá haver lacunas na sequência da 

numeração de Elementos.  

Ainda que seja necessário inserir um Elemento no resumo por causa do tipo de valores mobiliários e de 

Emitente, é possível que nenhuma informação relevante venha a ser dada relativamente ao Elemento. 

Nesse caso, é incluído no resumo uma breve descrição do Elemento com a menção de “não aplicável”. 

 

Elemento Secção A – Introdução e avisos 

A.1 Aviso Aviso de que: 

 O Sumário deve ser lido como introdução ao 
Prospeto; 

 Qualquer decisão de investimento em Valores 
Mobiliários por parte do investidor deve basear-se 
na análise do Prospeto como um todo; 

 Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa 
relativamente à informação contida no Prospeto 
informativo, o investidor queixoso poderá ter que 
pagar os custos de tradução do Prospeto Base 
antes do início do processo em justiça, de acordo 
com a legislação nacional em vigor nos estados 
membros da UE; e 

 A responsabilidade civil aplica-se só aquelas 
pessoas que participaram no processo de 
elaboração do Sumário, incluindo qualquer tradução 
do mesmo, mas apenas se o Sumário for 
inconclusivo, incorreto ou inconsistente quando lido 
juntamente com as outras partes do Prospeto ou se 
não fornece informações pertinentes, após a sua 
leitura juntamente com as outras partes do 
Prospeto, que possam ajudar os investidores a 
tomar uma decisão quando ponderam a 
possibilidade de investir ou não nos referidos 
Valores Mobiliários. 

 

A.2 Autorização para uso do 

Prospeto 
 O Emitente autoriza a utilização do Prospeto 

informativo no âmbito de uma revenda posterior ou 
colocação final dos Valores Mobiliários por parte do 
seguinte intermediário financeiro (consentimento 
individual): Deutsche Bank AG – Sucursal em 
Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, 
Portugal  

 O período de oferta durante o qual a revenda 
subsequente ou a colocação final dos Valores 
Mobiliários por parte de intermediários financeiros 
poderá ser feita a partir de, inclusive, 19 de abril de 
2018 a, inclusive, 23 de junho de 2018 (o “Período 
de Subscrição”), desde que este Prospeto seja 
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válido de acordo com o artigo 9.º da Diretiva dos 
Prospetos. 

 Tal autorização não é sujeita nem será dada sob 
qualquer condição. 

 No caso de um intermediário financeiro 
apresentar uma oferta, este intermediário 
financeiro deverá fornecer informação aos 
investidores sobre as condições gerais da oferta 
no momento em que a oferta é apresentada. 

 

Elemen

to 

Secção B – Emitente 

B.1 Denominaçã
o jurídica e 
Firma do 
Emitente. 

A denominação jurídica e a Firma do Emitente é Deutsche Bank 
Aktiengesellschaft (“Deutsche Bank“, “Deutsche Bank AG” ou o “Banco“). 

B.2 Morada, 
Forma 
Jurídica, 
Legislação e 
País de 
Constituição 

O Deutsche Bank é uma sociedade cotada em bolsa (Aktiengesellschaft) sujeita 
à legislação alemã. O Banco tem sede em Frankfurt am Main, Alemanha. A 
morada da sede é Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Alemanha. 

Deutsche Bank AG, agindo por meio da sua sucursal em Londres ("Deutsche 
Bank AG, London Branch") tem domicílio em Winchester House, 1 Great 
Winchester Street, London EC2N 2DB, United Kingdom. 

O país de constituição do Emitente é a Alemanha. 

 

B.4b Tendências 
conhecidas 
que afetam o 
Emitente e a 
industria em 
que este 
opera  

Salvo no que diz respeito aos efeitos das condições macroeconómicas e do 
ambiente de mercado, aos riscos de litigância associados à crise dos mercados 
financeiros, bem como aos efeitos da legislação e regulações aplicáveis às 
instituições financeiras na Alemanha e na União Europeia, não existem 
tendências conhecidas, incertezas, exigências, compromissos ou eventos que 
razoavelmente possam ter um efeito material nas perspetivas do Emitente no 
exercício social corrente. 

B.5 Descrição do  
group e da 
posição do 
Emitente no 
interior do  
grupo 

O Deutsche Bank é a sociedade matriz e a mais relevante do Grupo Deutsche 
Bank, um grupo de empresas composto por bancos, empresas de mercados de 
capital, empresas de gestão de fundos, empresas de financiamento imobiliário, 
empresas de financiamento a prestações, empresas de pesquisa e de consultoria 
e outras empresas a nível nacional e estrangeiras (o "Grupo Deutsche Bank "). 

B.9 Previsões de 
lucros ou 
estimativas. 

Não aplicável. Nenhuma previsão de lucros ou estimativa é feita. 

B.10 Reservas no 
relatório de 
auditoria. 

Não aplicável. Não há quaisquer reservas no relatório de auditoria sobre a 
informação financeira histórica. 

B.12 Informação 
financeira 
histórica 
principal 
selecionada. 

A tabela que se segue mostra um resumo do balanço do Deutsche Bank AG, os 

quais foram extraídos das respetivas demonstrações financeiras auditadas e 

consolidadas, preparadas de acordo com o IFRS de 31 de dezembro de 2016 e 

de 31 de dezembro de 2017, bem como das demonstrações financeiras 
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intercalares não auditadas, referentes a 31 de março de 2017 e a 31 de março 

de 2018. 

 31 de dezembro 

de 2016 (IFRS, 

auditadas) 

31 de março de 

2017 

(IFRS, não 

auditado) 

31 de dezembro 

de 2017 (IFRS, 

auditadas) 

31 de março de 

2018 

(IFRS, não 

auditado) 

Capital 

social (em 

EUR) 

3.530.939.215,36 3.530.939.215,36* 5.290.939.215,36 5.290.939.215,36* 

Número de 

ações 

ordinárias 

1.379.273.131 1.379.273.131 2.066.773.131 2.066.773.131* 

Ativos 

Totais (em 

milhões de 

Euros) 

1.590.546 1.564.756 1.474.732 1.477.735 

Passivos 

Totais (em 

milhões de 

Euros) 

1.525.727 1.499.905 1.406.633 1.409.710 

Capital 

Próprio 

Total (em 

milhões de 

Euros) 

64.819 64.852 68.099 68.025 

Rácio de 

capital 

Common 

Equity Tier 

11 

13,4% 12,7% 14,8% 13,4%2 

Rácio de 

Capital Tier 

11 

15,6% 15,2% 16,8% 15,8%3 

 

* Fonte: Síto web do emitente em https://www.db.com/ir/en/share-information.htm: data: 12 de junho 

de 2018. 

1 Os ratios de capital, baseiam-se em regras de transição do regime regulatório CRR/CRD 4. 

2 O ratio de capital Common Equity Tier 1 à data de 31 de março de 2018, calculado nos termos do 

CRR/CRD 4, totalmente preenchido, foi de 13,4%. 

3 O ratio de capital Tier 1 à data de 31 de março de 2018 calculado nos termos do CRR/CRD 4, 

totalmente preenchido, foi de 14,7% 

 Não houve 
nenhuma 

Não houve qualquer alteração material adversa nas perspetivas do Grupo 
Deutsche Bank ou Deutsche Bank desde 31 de dezembro de 2017. 
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alteração 
material 
adversa nas 
perspetivas 

 

 Alterações 
significativas 
na situação 
financeira ou 
comercial 

Não aplicável. Não ocorreu qualquer alteração substancial adversa na posição 

financeira ou comercial do Deutsche Bank desde 31 de março de 2018. 

 

B.13 Acontecimen
tos recentes 
relevantes 
para a 
solvência do 
Emitente 

Não aplicável. Não ocorreram acontecimentos recentes que tenham afetado o 
Emitente e que sejam significativos para a avaliação da sua solvência. 

B.14 Dependência 
de entidades 
de grupo. 

Por favor consultar a seguinte informação em conjunto com o Elemento B.5. 

Não aplicável; o Emitente não depende de outras entidades. 

B.15 Principais 
actividades 
do Emitente. 

O objeto social do Deutsche Bank, como definido nos seus Estatutos, inclui a 

prossecução de todos os tipos de negócio bancário, a prestação de serviços 

financeiros e outros serviços e a promoção de relações económicas 

internacionais. O Banco poderá prosseguir este objeto por si ou através de 

sociedades subsidiárias ou afiliadas. Nos limites permitidos pela lei, o Banco tem 

o direito de prosseguir todos os negócios e tomar todos os passos suscetíveis de 

promover os objetivos do Banco, em especial: adquirir e alienar ativos 

imobiliários, estabelecer sucursais nacionais e no estrangeiro, adquirir, 

administrar e alienar participações noutras sociedades e celebrar acordos 

empresariais. 

As atividades comerciais do Grupo Deutsche Bank encontram-se estruturadas 

nas seguintes três divisões: 

 Banca Empresarial e de Investimento (Corporate & Investment Bank, 
CIB) 

 Gestão de Ativos Deutsche (Deutsche Asset Management, Deutsche 
AM); and 

 Banco Privado e Comercial (Private & Commercial Bank PCB). 

As três divisões são suportadas por funções de infraestrutura. Além disso, o 

Grupo Deutsche Bank tem uma função de gestão regional que abrange as 

responsabilidades regionais a nível mundial.  

O Banco tem operações ou contactos com clientes existentes ou potenciais na 

maioria dos países do mundo. Estas operações e contactos incluem: 

 subsidiárias e agências em vários países; 

 escritórios de representação em outros países; e 

 um ou mais representantes destacados para servir clientes num largo 
número de países adicionais. 

B.16 Entidades 
controladora
s 

Não se aplica; Com base nas notificações da maioria dos accionistas de acordo 

com a Lei de Negociação de Valores Mobiliários Alemã 

(Wertpapierhandelsgesetz – WpHG) existem apenas cinco accionistas que detêm 

mais de 3 mas menos de 10 por cento das acções do Emitente. Tanto quanto é 

do conhecimento do Emitente não existem outros accionistas com mais de 3 por 

cento das acções. O Emitente não é directa ou indirectamente detido ou 
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controlado. 

 
 
 

Elemento Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Tipo e classe de 

Valores 

Mobiliários, 

incluindo qualquer 

número de 

identificação de 

segurança. 

Tipo de Valores Mobiliários  

Os Valores Mobiliários são Notes (os “Valores Mobiliários”). Para uma 

descrição mais detalhada ver Elemento C.15. 

Número(s) de identificação de segurança dos Valores Mobiliários 

ISIN:      XS1566839814 

WKN:      DM1AFN 

Código Comum:   156683981 

C.2 Moeda dos 

valores 

mobiliários 

emitidos 

Euro (“EUR”) 

C.5 Restrições em 

relação à 

transferibilidade 

livre dos Valores 

Mobiliários 

Nenhuma oferta, venda ou entrega de Valores Mobiliários, ou 

distribuição de qualquer material de oferta relacionado com os Valores 

Mobiliários, pode ser efetuada em ou de qualquer jurisdição exceto em 

circunstâncias que resultem em conformidade com quaisquer leis e 

regulamentos aplicáveis. 

Sujeito ao acima mencionado, cada Valor Mobiliário é transferível de 

acordo com a legislação aplicável e quaisquer regras e procedimentos 

aplicáveis à data ao Agente de Compensação através dos quais o Valor 

Mobiliário seja transferido.  

C.8 Direitos 

relacionados com 

os Valores 

Mobiliários, 

incluindo ranking 

e limitações a 

esses direitos 

Direitos inerentes aos Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários atribuem aos detentores dos Valores Mobiliários, 

no momento do reembolso ou exercício, sujeito a uma perda total, o 

direito a receber um pagamento de um montante em numerário. Os 

Valores Mobiliários também podem atribuir aos titulares o direito ao 

pagamento de um cupão.  

Legislação aplicável aos Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários serão regulados e constituídos de acordo com o 

direito inglês. A constituição dos Valores Mobiliários poderá ser gerida 

pela legislação das jurisdições de Euroclear Bank S.A./N.V.e  
Clearstream Banking Luxembourg S.A. (cada um, individualmente, 

sendo um “Agente de Compensação”). 

Estatuto dos Valores Mobiliários 

Os Valores Mobiliários constituirão obrigações diretas, não garantidas e 

obrigações não subordinadas para o Emitente classificadas pari passu 

entre as mesmas e pari passu relativamente às outras obrigações não 

garantidas e não subordinadas do Emitente sujeitas, no entanto, às 

prioridades legais conferidas a certas obrigações não garantidas e não 

subordinadas no caso de serem impostas medidas de resolução ao 

Emitente ou no caso de dissolução, liquidação, insolvência, acordo ou 

outros. 
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Limitações aos direitos inerentes aos Valores Mobiliários 

Ao abrigo dos termos e condições dos Valores Mobiliários, o Emitente 

tem o direito de terminar e cancelar os Valores Mobiliários e de alterar 

os termos e condições dos Valores Mobiliários. 

C.11 Pedido de 

admissão à 

comercialização, 

com vista à 

distribuição em 

mercado 

regulamentado ou 

em outros 

mercados 

equivalentes com 

indicação dos 

mercados em 

questão. 

Foi apresentado um pedido no sentido de admitir os Valores Mobiliários 

à negociação no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores do 

Luxemburgo, que é um mercado regulamentado segundo a Diretiva 

2014/65/EU (conforme alterada), tendo a admissão à negociação efeito 

em data não anterior à Data de Emissão. Não podem ser dadas garantias 

de que tal pedido para admissão à negociação será concedido (ou, se 

concedido, que será concedido até à Data da Emissão). 

C.15 Uma descrição de 

como o valor do 

investimento é 

afetado pelo valor 

do(s) 

instrumento(s) 

subjacente(s), a 

menos que os 

valores 

mobiliários 

tenham uma 

denominação de 

pelo menos EUR 

100.000 

A Autocallable Note está associada ao desempenho dos Constituintes 

do Cabaz. O modo como esta Note funciona resulta dos seguintes 

fatores chave: 

1. Pagamentos do Cupão 

 

O Montante de Cupão pagável na Data de Pagamento de Cupão 

depende do Desempenho Médio do Cupão na data imediatamente 

anterior à Data de Observação do Cupão.  

 

Se, na Data de Observação do Cupão, o Desempenho Médio do Cupão 

for igual ou superior ao Limiar do Cupão, o investidor receberá o 

Montante do Cupão na próxima Data de Pagamento do Cupão. 

 

Para que não restem quaisquer dúvidas, se o Evento de Reembolso tiver 

ocorrido na Data de Observação, o montante do cupão para a Data de 

Observação em que ocorreu o Evento de Reembolso será pago na 

próxima Data de Pagamento do Cupão seguinte, e nenhuns outros 

montantes de cupão serão pagos daí em adiante. 

 

2. Reembolso antecipado 

Será efetuada uma verificação às Autocallable  Notes em cada Data de 

Observação a fim de aferir se o Desempenho é igual ou superior ao 

Exercício (Strike) (sendo esse evento um “Evento de Reembolso”). Se 

o Desempenho for igual ou superior ao Exercício (Strike), a Note será 

reembolsada antecipadamente na Data de Liquidação relevante no 

Montante Nominal. 

3. Reembolso à data de vencimento 

 

Em caso de reembolso antecipado, os investidores receberão um Montante em 

Numerário na Data de Liquidação: 
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a) se o Desempenho na Data de Avaliação corresponder, ou for 
superior, à sua Barreira, os investidores receberão na Data de 
Liquidação um montante equivalente a 100% do Montante 
Nominal, ou 

b) se o Desempenho na Data de Avaliação for inferior à sua 
Barreira, os investidores receberão na Data de Liquidação um 
montante equivalente ao produto (i) do Montante Nominal e (ii) 
do Desempenho. 

 

Os termos usados acima são definidos de acordo com o seguinte: 

 

Desempenho Médio do 

Cupão 

A média aritmética do quociente (a) do 

Nível de Referência de cada Constituinte 

do Capaz (como numerador), e (b) o 

Nível de Referência Inicial de cada 

Constituinte do Cabaz correspondente 

(como denominador) 

Barreira 60 por cento 

Montante em Numerário 
(a) Se, em qualquer Data de 

Obesrvação, o Desempenho for 
igual ou superior ao Exercício 
(Strike) relativamente a tal 
Observação (o “Evento de 
Reembolso”), o Montante em 
Numerário deverá ser um 
montante igual ao Montante 
Nominal; 

(b) Se um Evento de Reembolso não 
se tiver verificado e: 
(i)  se o Desempenho na Data de 

Avaliação for inferior à 
Barreira, um montante 
igual ao produto do: 
 
(A) Montante Nominal; 

e 
(B) Desempenho 

 

(ii) se o disposto em (i) não se 
tiver verificado, o 
Montante Nominal: 

 

Montante de Cupão 1,25 por cento do Montante Nominal 

Data de Observação do 

Cupão 

28 de setembro de 2018 (a “Primeira 

Data de Observação”), 28 de 

dezembro de 2018 (a “Segunda Data 

de Observação”), 29 de março de 

2019 (a “Terceira Data de 

Observação”), 28 de junho de 2019 (a 

“Quarta Data de Observação”), 30 de 
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setembro de 2019 (a “Quinta Data de 

Observação”), 30 de dezembro de 

2019 (a “Sexta Data de 

Observação”), 30 de março de 2020 

(a “Sétima Data de Observação”), 29 

de junho de 2020 (a “Oitava Data de 

Observação”), 29 de setembro de 

2020 (a “Nona Data de 

Observação”), 29 de dezembro de 

2020 (a “Décima Data de 

Observação”), 29 de março de 2021 

(a “Décima Primeira Data de 

Observação”), 29 de junho de 2021 (a 

“Décima Segunda Data de 

Observação”), 29 de setembro de 

2021 (a “Décima Terceira Data de 

Observação”), 29 de dezembro de 

2021 (a “Décima Quarta Data de 

Observação”), 29 de março de 2022 

(a “Décima Quinta Data de 

Observação”), e 29 de junho de 2022 

(a “Última Data de Observação”). 

Data de Pagamento de 

Cupão 

Por referência a cada Data de 

Observação, no prazo de três dias 

úteis a contar da referida Data de 

Observação. 

Limiar do Cupão 75 por cento 

Data de Emissão 29 de junho de 2018 

Montante Nominal 
EUR 1.000 por Note por referência à 

Data de Emissão 

Data de Observação 
14 de maio de 2019 (a “Primeira Data 

de Observação”), 14 de maio de 2020 

(a “Segunda Data de Observação”), 

e 14 de maio de 2021 (a “Última Data 

de Observação”) 

Desempenho 
A média aritmética do quociente (a) do 

Nível de Referência de cada Cabaz 

Constituinte à Data de Observação 

(como numerador), e (b) o Nível de 

Referência Inicial de cada Cabaz 

Constituinte correspondente (como 

denominador)  

Nível de Referência 
Por referência a cada Cabaz 

Constituinte, e em qualquer data 

relevante, um montante (que deverá 

ser um montante monetário na Moeda 

de Referência) igual ao Valor do Nível 

de Referência Relevante do Cabaz 

Constituinte em causa, no respetivo 

dia, cotado por, ou publicado na Fonte 
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de Referência relativamente ao Cabaz 

Constituinte em causa 

Fonte de Referência 
A fonte de referência ou fontes de 

referências determinadas pelo Agente 

de Cálculo a ser aplicável à avaliação 

dos Constituintes do Cabaz para 

efeitos de determinar o respetivo nível 

ou valor relevante 

Valor do Nível de 

Referência Relevante 

O preço de fecho oficial de um 

Constituinte do Cabaz na Fonte de 

Referência 

Exercício (“Strike”) 
100 por cento  

 

C.16 A data de 

cessação ou 

maturidade dos 

valores 

mobiliários 

derivados – a data 

de exercício ou a 

data final de 

referência 

 

Data de Avaliação: 16 de maio de 2022.  

 

Data de Liquidação:  

(a) se um Evento de Reembolso tiver ocorrido numa Data de 

Observação, no terceiro Dia Útil a contar da referida Data de 

Observação; ou 

(b) se um Evento de Reembolso não tiver ocorrido, a Data de Liquidação 

será (i) ou no dia 19 de maio de 2022 (ii) ou no terceiro Dia útil a contar 

da Data de Avaliação, a que tiver lugar mais tarde 

 

C.17 Procedimento de 

liquidação dos 

valores 

mobiliários 

derivados 

 

Quaisquer montantes em numerário pagáveis pelo Emitente serão 

transferidos para o Agente de Compensação relevante para distribuição 

aos Detentores de Valores Mobiliários. 

O Emitente será dispensado das suas obrigações de pagamento 

através do pagamento do Montante em Numerário a, ou à ordem, do 

Agente de Compensação relevante, em relação ao montante assim 

pago. 

C.18 Uma descrição de 

como o retorno do 

de Valores 

Mobiliários 

derivados 

funciona 

Pagamento do Montante em Numerário a cada Detentor dos Valores 

Mobiliários relevante na Data de Liquidação. 

Os Valores Mobiliários poderão pagar um Montante de Cupão a cada 

Detentor dos Valores Mobiliários relevante na Data de Pagamento de 

Cupão aplicável.  

C.19 O preço de 

exercício ou o 

preço final de 

referência do ativo 

subjacente 

O Desempenho na Data de Avaliação 
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Elemento Secção D – Riscos 

D.2 Informação essencial sobre 
os principais riscos 
específicos do Emitente. 

Os investidores estarão expostos ao risco de o Emitente se 

tornar insolvente e como resultado de estar sobre endividado ou 

incapaz de pagar as suas dívidas, i.e., estarão expostos ao risco 

de o Emitente ser temporária ou definitivamente incapaz de 

cumprir atempadamente os pagamentos de capital e/ou juros. 

As notações de risco do Emitente refletem a avaliação destes 

riscos. 

Fatores que podem ter um impacto negativo na lucratividade do 

Deutsche Bank são descritos em seguida: 

- O crescimento económico tépido recente, e as 
incertezas quanto às expectativas para um maior 
crescimento, especialmente no mercado doméstico do 
Deutsche Bank, na Europa, afetaram e continuam a 
afetar negativamente os resultados das operações e a 
condição financeira do Deutsche Bank em alguns dos 
seus negócios e planos estratégicos do Deutsche Bank, 
enquanto um ambiente de juros baixos e a concorrência 
na indústria de serviços financeiros tem comprimido as 
margens em muitos dos negócios do Grupo. Se estas 
condições persistirem ou se agravarem, as atividades, 
os resultados das operações ou planos estratégicos do 
Deutsche Bank poderiam ser negativamente afetados. 

- Os resultados da atividade e a condição financeira do 
Deutsche Bank, em particular aqueles da sua divisão 
corporativa Global Markets, continuam a ser 
negativamente impactados pelo contexto de mercado 
desafiante, condições macroeconómicas e geopolíticas 
desfavoráveis, índices baixos de atividade por parte dos 
clientes, concorrência e regulação acrescidas e os 

                                                           
1 A informação que consta dos referidos websites não é parte integrante do presente prospeto 

C.20 Tipo de ativo 

subjacente e onde 

a informação 

sobre o ativo 

subjacente pode 

ser encontrada: 

Tipo: Cabaz de Ações (o “Cabaz Constituinte”) composto da seguinte 

forma: 

Nome do 
Cabaz 

Constituinte 

Promotor ou 
emitente do 

Cabaz 
Constituinte 

Reuters RIC / 
Página 

Bloomberg / ISIN 
do Cabaz 

Constituinte 

Website1 

Iberdrola SA Iberdrola SA IBE.MC / IBE SM 
<Equity> / 
ES0144580Y14  

www.iberdrola.com 

Santander 
Banco SA 

Santander 
Banco SA 

SAN.MC / SAN SM 
<Equity> /  

 ESO113900J37  

www,santander.com 

Intesa 
Sanpaolo Spa  

Intesa Sanpaolo 
Spa 

ISP.MI / ISP IM 
<Equity>/ 
IT0000072618  

www.intensasanpaolospa.com 

Informação sobre o histórico de desempenho e o desempenho em 

curso dos Constituintes do Cabaz e a respetiva volatilidade pode ser 

obtida na página da Bloomberg ou no portal Reuters conforme 

disponibilizada para cada valor mobiliário ou item que compõem o Ativo 

Subjacente  

http://www.iberdrola/
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impactos imediatos resultantes das decisões 
estratégicas do Deutsche Bank à medida que o 
Deutsche Bank progride na implementação da sua 
estratégia. Se o Deutsche Bank for incapaz de melhorar 
a sua rentabilidade enquanto continua a enfrentar estes 
obstáculos, assim como custos de contencioso 
persistentemente elevados, o Deutsche Bank pode não 
ser capaz de executar muitas das suas aspirações 
estratégicas, e pode ter dificuldade em manter os rácios 
de capital, liquidez e endividamento em níveis 
expectáveis para os intervenientes no mercado e para 
os reguladores do Deutsche Bank. 

- Níveis continuamente elevados de incerteza política 
poderiam ter consequências imprevisíveis para o 
sistema financeiro e para a macroeconomia, e 
poderiam contribuir para uma reversão de aspetos da 
integração europeia, conduzindo potencialmente a 
descidas dos níveis de negócio, abates de ativos e 
perdas em todo o negócio do Deutsche Bank. A 
capacidade do Deutsche Bank de se proteger destes 
riscos é limitada. 

- O Deutsche Bank pode ser obrigado a reconhecer 
imparidades nas suas exposições à divida soberana de 
países Europeus ou outros se a crise da dívida 
soberana Europeia se reacender. Os credit default 
swaps que o Deutsche Bank celebrou para gerir o risco 
de crédito soberano poderão não estar disponíveis para 
compensar estas perdas.  

- A liquidez, atividades comerciais e rentabilidade do 
Deutsche Bank podem ser adversamente afetadas pela 
incapacidade de aceder aos mercados de dívida ou de 
vender ativos durante períodos de limitação 
generalizada ou individual de liquidez. As descidas das 
notações de rating têm contribuído para um aumento 
nos custos de financiamento do Deutsche Bank e 
qualquer descida futura das notações de rating poderia 
afetar adversamente os seus custos de financiamento, 
a vontade das contrapartes em continuar a fazer 
negócio com o mesmo e aspetos significativos do seu 
modelo de negócio. 

- As reformas regulatórias aprovadas e propostas em 
resposta às fraquezas do setor financeiro, em conjunto 
com o aumento da fiscalização regulatória em termos 
gerais, têm criado significativa incerteza para o 
Deutsche Bank e poderá afetar adversamente o seu 
negócio e a sua capacidade de executar os seus planos 
estratégicos e os reguladores competentes podem 
proibir o Deutsche Bank de pagarem dividendos ou de 
realizarem outros pagamentos referentes a 
instrumentos de fundos próprios regulamentares ou de 
tomar outras medidas se o Deutsche Bank não der 
cumprimento a exigências regulatórias. 

-  Legislação alemã e europeia relativa à recuperação e 
resolução de instituições de crédito e sociedades 
financeiras poderia, se fossem tomadas medidas para 
assegurar a resolubilidade do Deutsche Bank ou se 
medidas de resolução fossem impostas ao Deutsche 
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Bank, afetar significativamente as suas operações de 
negócio e conduzir a perdas para os seus acionistas e 
credores. 

-  Reformas regulatórias e legislativas requerem que o 
Deutsche Bank mantenha um nível acrescido de 
capitais próprios, em alguns casos (incluindo nos 
Estados Unidos) aplicando regras de liquidez, gestão 
de risco e de adequação de capital às suas operações 
locais numa lógica autónoma. Estes requisitos podem 
afetar significativamente o modelo de atividade, as 
condições financeiras e os resultados das operações do 
Deutsche Bank, bem como em termos gerais o 
ambiente concorrencial. Quaisquer perceções no 
mercado de que o Deutsche Bank possa não ter 
capacidade para cumprir os seus requisitos de capitais 
próprios ou liquidez com uma margem de segurança 
adequada ou que o Deutsche Bank deveria cumprir com 
requisitos de capitais próprios adicionais poderiam 
intensificar o efeito de tais fatores na atividade e 
resultados do Deutsche Bank. 

- Os rácios de capital e liquidez regulatórios do Deutsche 
Bank e os seus fundos disponíveis para a realização de 
pagamentos sobre as suas ações ou instrumentos de 
fundos próprios regulamentares serão afetados pelas 
decisões comerciais do Deutsche Bank e, ao tomar tais 
decisões, os interesses do Deutsche Bank e dos 
detentores dos referidos instrumentos podem não estar 
alinhados, e o Deutsche Bank pode tomar decisões de 
acordo com o direito aplicável e os termos dos 
instrumentos relevantes que resultem na ausência de 
pagamentos ou na realização de pagamentos mais 
baixos sobre as ações ou instrumentos de fundos 
próprios regulamentares do Deutsche Bank. 

-  A legislação nos Estados Unidos e na Alemanha, assim 
como as propostas na União Europeia relativamente à 
proibição de transações por conta própria ou à sua 
separação do negócio de aceitação de depósitos 
poderão afetar materialmente o modelo de negócio do 
Deutsche Bank. 

- Outras reformas regulatórias adotadas ou propostas no 
início da crise financeira – por exemplo, nova e extensa 
regulação de atividades de derivados do Deutsche 
Bank, compensação, taxas bancárias, proteção dos 
depósitos ou um possível imposto de transação – 
poderão aumentar materialmente os seus custos de 
atividade e ter um impacto negativo no modelo de 
negócio do Deutsche Bank. 

- Condições de mercado adversas, deteriorações de 
preços dos ativos, volatilidade e um sentimento de 
precaução dos investidores têm afetado e poderão, no 
futuro, afetar material e adversamente o volume de 
negócios e os resultados do Deutsche Bank, em 
particular na sua atividade de banca de investimento, 
intermediação e outras atividades baseadas em 
comissões e taxas. Consequentemente, o Deutsche 
Bank incorreu, no passado, e poderá voltar a incorrer 
no futuro, em perdas significativas nas suas atividades 
negociais e de investimento. 
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- O Deutsche Bank anunciou a próxima fase da sua 
estratégia em abril de 2015, deu mais detalhes sobre a 
mesma em outubro de 2015 e anunciou uma 
atualização em março de 2017 e abril de 2018. Caso o 
Deutsche Bank não tenha capacidade de implementar 
os seus planos estratégicos com sucesso, poderá não 
ter capacidade para alcançar os seus objetivos 
financeiros ou o Deutsche Bank poderá incorrer em 
perdas ou em baixa rentabilidade ou em perdas do seu 
capital de base, e a condição financeira do Deutsche 
Bank, resultados operacionais e o preço das suas 
ações poderá ser afetado material e adversamente. 

- Como parte das suas atualizações de março de 2017 à 
sua estratégia, o Deutsche Bank anunciou a sua 
intenção de reconfigurar os seus negócios Mercados 
Globais, Corporate Finance e Banca Transacional 
(Transaction Banking) numa divisão única, focada em 
clientes empresarias - Banca Empresarial e de 
Investimento - para se posicionar para efeitos de 
crescimento por meio de oportunidades acrescidas de 
cross-selling perante os seus clientes empresariais que 
representam um maior retorno. Os clientes podem 
escolher não expandir os seus negócios ou portfolios 
com o Deutsche Bank, influenciando assim 
negativamente a capacidade do mesmo de tirar partido 
destas oportunidades. 

- Como parte das suas atualizações de março de 2017 à 
sua estratégia, o Deutsche Bank anunciou a sua 
intenção de reter e combinar o Deutsche Postbank AG 
(em conjunto com as suas subsidiárias, “Postbank”) 
com as atuais operações de retalho e comerciais, 
depois de ter anunciado a sua intenção de dispor do 
Postbank. O Deutsche Bank poderá enfrentar 
dificuldades na integração do Postbank no Grupo na 
sequência da conclusão operacional da separação do 
Grupo. Consequentemente, as poupanças e outros 
benefícios que o Deutsche Bank espere concretizar 
podem apenas ser obtidos a um custo superior ao 
previsto, ou podem não ser obtidos de todo. 

- Como parte das suas atualizações de março de 2017 à 
sua estratégia, o Deutsche Bank anunciou a sua 
intenção de criar uma divisão de Gestão de Ativos 
operacionalmente segregada através de uma oferta 
pública inicial parcial (OPS [IPO]). Esta OPS foi 
consumada em Março de 2018. O Deutsche Bank pode 
não conseguir tirar partido dos benefícios expectáveis 
que acredita que um Deutsche AM operacionalmente 
segregado pode oferecer. 

- O Deutsche Bank pode ter dificuldades em vender 
sociedades, negócios ou ativos a preços favoráveis ou 
a qualquer preço e poderá sofrer perdas materiais 
resultantes destes ativos e outros investimentos 
independentemente dos desenvolvimentos do 
mercado.  

- Um ambiente de controlo interno robusto e efetivo é 
necessário para assegurar que o Deutsche Bank 
conduz o seu negócio dando cumprimento às 
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disposições legais e regulamentares aplicáveis ao 
mesmo. O Deutsche Bank identificou a necessidade de 
fortalecer o seu ambiente de controlo interno e 
embarcou em várias iniciativas para atingir tal objetivo. 
Se estas iniciativas não tiverem sucesso ou sofrerem 
atrasos, a reputação, posição regulatória e condição 
financeira do Deutsche Bank podem ser material e 
adversamente afetadas e a capacidade do Deutsche 
Bank para atingir as suas ambições estratégicas pode 
ser prejudicada. 

- O Deutsche Bank opera num mercado extremamente e 
cada vez mais regulado e num ambiente litigioso, 
expondo potencialmente o Deutsche Bank a 
responsabilidade e a outros custos, cujos montantes 
poderão ser substanciais e difíceis de estimar, assim 
como a sanções legais e regulatórias e a prejuízo 
reputacional. 

-  Presentemente, o Deutsche Bank está sujeito a uma 
série de investigações por agências de âmbito 
regulatório e legal em termos globais, assim como 
ações civis associadas relativas a potencial má 
conduta. Os eventuais resultados dessas questões são 
imprevisíveis, e podem afetar materialmente e 
adversamente os resultados operacionais, condição 
financeira e reputação do Deutsche Bank. 

 

- Além das suas atividades bancárias tradicionais de 
receção de depósitos e concessão de crédito, o 
Deutsche Bank também desenvolve atividades de 
crédito não tradicionais nas quais o crédito é alargado 
a transações que incluem, por exemplo, a detenção de 
valores mobiliários de terceiros ou o seu envolvimento 
em transações de instrumentos derivados complexas. 
Estas atividades de crédito não tradicionais aumentam 
em termos materiais a exposição do Deutsche Bank ao 
risco de crédito. 

- Uma proporção substancial dos ativos e passivos do 
balanço do Deutsche Bank incluem instrumentos 
financeiros de que dispõe ao justo valor, com o 
reconhecimento de alterações ao seu justo valor nos 
seus resultados do exercício. Como resultado destas 
alterações, o Deutsche Bank incorreu em perdas no 
passado e poderá incorrer em perdas adicionais no 
futuro. 

- As políticas, procedimentos e métodos de gestão de 
risco do Deutsche Bank deixam o mesmo exposto a 
riscos não identificados e não antecipados, os quais 
poderão conduzir a perdas materiais. 

- Riscos operacionais, que podem resultar de erros no 
desempenho de processos do Deutsche Bank, da 
conduta de trabalhadores do Deutsche Bank, 
instabilidade, mau funcionamento ou interrupção do 
sistema informático e infraestrutura do Deutsche Bank 
ou perda de continuidade do negócio, ou situações 
comparáveis referentes aos fornecedores do Deutsche 
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Bank, podem perturbar as atividades do Deutsche Bank 
e causar perdas materiais.  

- Os sistemas operacionais do Deutsche Bank estão 
sujeitos a um risco crescente de ataques cibernéticos e 
outros crimes na internet, os quais poderão resultar em 
perdas materiais de informações de consumidores ou 
clientes, danificar a reputação do Deutsche Bank e 
conduzir a penalidades regulatórias e perdas 
financeiras. 

- As dimensões das operações de compensação do 
Deutsche Bank expõem o Deutsche Bank a um risco 
mais elevado de perdas materiais, caso estas 
operações não funcionem devidamente. 

- O Deutsche Bank pode ter dificuldade em identificar e 
celebrar aquisições, e tanto efetuar aquisições bem 
como evitá-las poderia prejudicar substancialmente os 
resultados das operações do Deutsche Bank e o preço 
das suas ações. 

- Concorrência aguerrida no mercado doméstico do 
Deutsche Bank, na Alemanha, assim como nos 
mercados internacionais, poderia ter um impacto 
adverso em termos materiais sobre as suas receitas e 
rendibilidade. 

• Transações com parceiros em países designados pelo 
Departamento de Estado dos EUA como 
patrocinadores do terrorismo ou entidades visadas 
pelas sanções económicas dos EUA pode levar os 
potenciais clientes e investidores a evitarem fazer 
negócio com o Deutsche Bank ou a investirem nos 
valores mobiliários do Deutsche Bank, prejudicar a 
reputação do Deutsche Bank ou resultar em ações 
regulatórias que poderiam o negócio material e 
adversamente o negócio do Deutsche Bank. 

D.6 Informação-chave quanto 
aos riscos-chave específicos 
aos Valores Mobiliários e 
aviso do risco quanto ao 
efeito de que os investiores 
podem perder a totalidade ou 
parte do seu investimento. 

Os Valores Mobiliários estão associados ao Ativo 

Subjacente 

Os montantes pagáveis periodicamente ou aquando do 

exercício ou reembolso dos Valores Mobiliários, consoante os 

casos, estão associados ao Activo Subjacente, o qual poderá 

contemplar um ou mais Item(s) de Referência. A compra ou o 

investimento em Valores Mobiliários associados ao Activo 

Subjacente envolve riscos substanciais.  

Os Valores Mobiliários não são Valores Mobiliários 

convencionais e acarretam vários riscos de investimento 

próprios que os potenciais investidores devem compreender 

bem antes de investirem nesses Valores Mobiliários. Cada 

potencial investidor nos Valores Mobiliários deve estar 

familiarizado com Valores Mobiliários que possuam 

características semelhantes a estes Valores Mobiliários e deve 

estudar integralmente toda a documentação relevante e 

compreender os termos e condições dos Valores Mobiliários e 

a natureza e amplitude da sua exposição ao risco de perda. 
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Os investidores potenciais devem assegurar que compreendem 

a fórmula relevante de acordo com a qual são calculados os 

valores a pagar e/ou ativos a entregar, e, se necessário obter 

aconselhamento junto do(s) seu(s) próprio(s) consultor(es). 

Riscos associados ao Activo Subjacente 

Devido à influência do Ativo Subjacente nos direitos inerentes 

ao Valor Mobiliário, tal como com um investimento direto no 

Ativo Subjacente, os investidores estão expostos a riscos 

durante o prazo e também na Data de Maturidade, os quais 

normalmente estão associados a um investimento nas 

respetivas ações, e investimentos em ações, em geral. 

Riscos de Câmbio 

Os investidores enfrentam também os riscos de taxa de câmbio 

se a Moeda de Liquidação não for a moeda da jurisdição da 

residência do investidor. 

Reembolso Antecipado 

Os termos e condições dos Valores Mobiliários incluem uma 

disposição segundo a qual, quer por opção do Emitente ou não, 

sempre que certas condições estiverem satisfeitas, o Emitente 

tem direito a reembolsar ou cancelar antecipadamente esses 

Valores Mobiliários. Consequentemente, os Valores Mobiliários 

poderão ter um valor de mercado inferior ao de Valores 

Mobiliários semelhantes, mas que não preveem esse direito do 

Emitente de reembolso ou cancelamento. Durante qualquer 

período em que os Valores Mobiliários possam ser 

reembolsados ou cancelados por esta via, o valor de mercado 

dos Valores Mobiliários, como regra geral, não aumentará 

substancialmente acima do preço a que poderão ser 

reembolsados ou cancelados. O mesmo se aplica quando os 

termos e condições dos Valores Mobiliários incluírem uma 

disposição referente ao reembolso ou cancelamento automático 

dos Títulos (por exemplo, "knock-out" ou disposição "auto call"). 

Riscos associados a um Evento de Ajustamento ou um 

Evento de Ajustamento/Cessação 

O Emitente tem direito a efetuar ajustamentos aos Termos e 

Condições no seguimento da ocorrência de um Evento de 

Ajustamento. Um Evento de Ajustamento pode incluir qualquer 

evento que afete materialmente o valor económico teórico de 

um Ativo Subjacente ou qualquer evento que perturbe 

materialmente a ligação económica entre o valor de um Ativo 

Subjacente e os Valores Mobiliários existentes imediatamente 

antes da ocorrência desse evento, e outros eventos 

especificados. No entanto, o Agente de Cálculo pode decidir 

não efetuar ajustamentos aos Termos e Condições no 

seguimento da ocorrência de um Evento de Ajustamento. 

Qualquer ajustamento pode ter em conta quaisquer impostos, 

taxas, retenções, deduções ou quaisquer outros encargos 

(incluindo, mas sem limitar, alterações em consequências 

fiscais) para o Emitente como resultado do Evento de 

Ajustamento. 
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Os termos e condições dos Valores Mobiliários incluem uma 

disposição nos termos da qual, por opção do Emitente nos 

casos em que certas condições estejam preenchidas, o 

Emitente tem o direito de reembolsar ou cancelar 

antecipadamente os Valores Mobiliários. Perante tal reembolso 

antecipado ou cancelamento, dependendo do evento que 

resultou nesse reembolso antecipado ou cancelamento, o 

Emitente pagará o valor nominal dos Valores Mobiliários ou o 

valor de mercado dos Valores Mobiliários menos os custos 

diretos e indiretos para o emitente relativamente à dissolução 

ou ajustamento de acordos de cobertura de risco subjacentes 

relacionados, que pode ser zero. Consequentemente, os 

Valores Mobiliários podem ter um valor de mercado inferior a 

valores mobiliários semelhantes que não contêm esse direito do 

Emitente ao reembolso ou cancelamento. 

Se o Emitente cessar antecipadamente os Valores Mobiliários 

no seguimento de um Evento de Ajustamento/Cessação que 

seja equivalente a um evento de força maior (sendo um evento 

ou circunstância que impeça definitivamente o desempenho das 

obrigações do Emitente e pelo qual o Emitente não seja 

responsável), o Emitente irá, se e na medida dos limites 

permitidos pela lei aplicável, pagar ao titular de cada Valores 

Mobiliários um montante determinado pelo Agente de Cálculo 

como sendo o seu valor de mercado justo considerando o 

evento relevante. Esse montante pode ser significativamente 

inferior ao investimento inicial do investidor nos Valores 

Mobiliários e ainda em certas circunstâncias pode ser zero. 

Se o Emitente cessar os Valores Mobiliários no seguimento de 

um Evento de Ajustamento/Cessação que não seja equivalente 

a um evento de força maior, o Emitente irá, se e na medida dos 

limites permitidos pela lei aplicável, pagar ao titular de cada 

Valor Mobiliário um montante determinado pelo Agente de 

Cálculo como sendo (i) um montante determinado pelo Agente 

de Cálculo como sendo o seu valor de mercado justo 

considerando o evento relevante, mais (ii) uma quantia 

representando o reembolso dos custos inicialmente cobrados 

aos investidores pelo Emitente para emitir o Título (conforme 

ajustado para ter em consideração o tempo restante até à 

maturidade), capitalizado a uma taxa de juro para instrumentos 

de dívida comparáveis emitidos pelo Emitente para o restante 

prazo dos Valores Mobiliários. 

Bail-in regulatório e outras medidas de resolução 

Se a autoridade competente determinar que o Emitente está a 

incumprir ou é capaz de incumprir e certas outras condições são 

verificadas, a autoridade de resolução competente tem o poder 

de reduzir, incluindo a redução a zero, ações para o pagamento 

de capital, e quaisquer outras ações relativas aos Valores 

Mobiliários, respetivamente juro ou qualquer outro montante por 

referência aos Valores Mobiliários, para converter os Valores 

Mobiliários em ações ordinárias ou outros instrumentos que se 

qualifiquem como common equity tier 1 capital (os poderes de 

redução e conversão que serão de ora em diante referidos como 

“Medidas bail-in”), ou aplicar quaisquer outras medidas de 

resolução incluindo (mas não só) uma transferência dos Valores 
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Mobiliários para outra entidade, uma variação dos termos e 

condições dos Valores Mobiliários ou um cancelamento dos 

Valores Mobiliários. 

Riscos na maturidade  

Se o desempenho médio aritmético dos Constituintes do Cabaz 

não for igual a ou superior ao Exercício (Strike) em qualquer 

uma das Datas de Observação e se o desempenho médio 

aritmético dos Constituintes do Cabaz for inferior à Barreira 

relevante no Dia de Avaliação, o Montante em Numerário pode 

ser inferior ao preço de compra das Autocallable Notes . Nesse 

caso os investidores sofrerão uma perda. No pior cenário, o 

investidor poderá sofrer a perda total (ressalvados os 

pagamentos de cupão) do capital investido se o desempenho 

médio aritmético de todos os Constituintes do Cabaz na Data 

de Avaliação for zero. 

 

 
 

Elemento Secção E – Oferta 

E.2b Razões da oferta, destino 
das receitas, receitas 
líquidas estimadas 

Não aplicável, a realização de lucros e/ou a cobertura 
(‘hedging’) de certos riscos são as razões da oferta. 

E.3 Termos e condições da 
oferta. 

Condições a que a oferta 
está sujeita: 

sujeita-a oferta dos Valores 
Mobiliários está sujeita à 
sua respetiva emissão 

Número de Valores 
Mobiliários: 

Um montante nominal 
agregado de até EUR 
50.000.000 

Período de Subscrição: Os pedidos de subscrição 
dos Valores Mobiliários 
poderão ser feitos através 
do(s) Distribuidor(s) desde 
19 de abril de 2018 
(inclusive) até 23 de junho 
de 2018 (inclusive). 

O Emitente reserva o direito 
de, por qualquer razão, 
reduzir o número de 
Valores Mobiliários 
oferecidos. 

 

Cancelamento da Emissão 
de Valores Mobiliários: 

O Emitente reserva-se o 
direito de, por qualquer 
razão, cancelar a emissão 
de Valores Mobiliários. 

Encerramento antecipado 
do Período de Subscrição 
dos Valores Mobiliários: 

O Emitente reserva-se o 
direito de, por qualquer 
razão, encerrar o Período 
de Subscrição 
antecipadamente.  
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Valor mínimo de subscrição 
para o investidor: 

EUR 1.000  

Valor Máximo de 
subscrição para o 
investidor: 

Não aplicável; não há um 
máximo de subscrição para 
o investidor. 

Descrição do processo de 
subscrição: 

Pedidos de subscrição dos 
Valores Mobiliários serão 
feitos através dos 
escritórios do Deutsche 
Bank AG – Sucursal em 
Portugal, Rua Castilho, 20, 
1250-069 Lisboa, Portugal. 

Descrição da possibilidade 
de reduzir as subscrições e 
forma de reembolso do 
montante em excesso pago 
pelos requerentes:  

Não aplicável; não é 
possível reduzir as 
subscrições, e, como tal, 
não existe modo de 
reembolsar o montante em 
excesso pago pelos 
requerentes. 

Detalhes relativos ao 
método e período de 
vigência de pagamento e 
entrega dos Valores 
Mobiliários: 

Os investidores serão 
notificados pelo Distribuidor 
relevante das suas 
atribuições de Valores 
Mobiliários e das respetivas 
formas de pagamento. Os 
Valores Mobiliários serão 
emitidos na Data de 
Emissão contra o 
pagamento ao Emitente do 
preço líquido de 
subscrição. 

 

Forma e data em que os 

resultados da oferta são 

tornados públicos: 

Os resultados da oferta 
serão submetidos junto da 
Commission de 
Surveillance du Secteur 
Financier no Luxemburgo e 
da Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários em 
Portugal (a “CMVM”) e 
serão divulgados no site da 
Bolsa de Valores do 
Luxemburgo 
(www.bourse.lu) e da 
CMVM (www.cmvm.pt ). 

Os resultados da oferta 
estarão disponíveis nos 
Distribuidores no 
seguimento do Período de 
Subscrição e antes da Data 
de Emissão.  

Procedimento para o 

exercício de qualquer 

direito de preferência, 

Não aplicável; não se 
encontra planeado 
qualquer procedimento 
para o exercício de 
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negociação dos direitos de 

subscrição e tratamento 

dos direitos de subscrição 

não exercidos: 

qualquer direito de 
preferência, negociação 
dos direitos de subscrição e 
tratamento dos direitos de 
subscrição. 

Categorias de potenciais 
investidores a quem os 
Valores Mobiliários são 
oferecidos e se foram 
reservadas tranche(s) para 
alguns países: 

 

Podem ser feitas ofertas na 
República Portuguesa  a 
qualquer pessoa que 
cumpra todos os outros 
requisitos de investimento 
conforme estabelecido pelo 
Emitente e/ou pelos 
intermediários financeiros 
relevantes. Noutros países 
do EEE, as ofertas só serão 
feitas na sequência de uma 
isenção ao abrigo da 
Diretiva dos Prospetos, 
conforme implementada 
nessas jurisdições. 

Processo de notificação 

dos requerentes do valor 

concedido e indicação se a 

negociação poderá ter 

início antes da notificação:

  

Cada investidor será 
notificado pelo respetivo 
Distribuidor da atribuição 
dos Valores Mobiliários 
após o final do Período de 
Subscrição e antes da Data 
de Emissão. 

 

Preço de Oferta: 100 por cento do Valor 
Nominal 

Valor de quaisquer 

despesas e impostos 

especificamente a cargo 

do subscritor ou 

comprador:  

Não aplicável. Com 
exceção do Preço de 
Oferta, que inclui as 
comissões pagáveis aos 
Distribuidores, e cujos 
detalhes são 
pormenorizados no 
Elemento E.7 infra, o 
Emitente não tem 
conhecimento de quaisquer 
outras despesas e 
impostos especificamente a 
cargo do subscritor ou 
comprador 

Nome(s) e morada(s), na 

medida em que sejam 

conhecidos do Emitente, 

dos agentes de colocação 

nos vários países onde a 

oferta tem lugar:  

 

Deutsche Bank, AG – 
Sucursal em Portugal, Rua 
Castilho, 20, 1250-069 
Lisboa, Portugal (o 
“Distribuidor”) 

 

 

Deutsche Bank AG, 
Sucursal em Londres, 
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Nome e morada do Agente 

de Pagamento: 

Winchester House, 1 Great 
Winchester Street, London 
EC2N 2DB, Reino Unido 

Nome e morada do Agente 

de Cálculo:  

Deutsche Bank AG, 
Sucursal em Londres, 
Winchester House, 1 Great 
Winchester Street, London 
EC2N 2DB, Reino Unido 

 

E.4 Interesse material na 
emissão/oferta incluindo 
conflitos de interesses. 

Excetuando os Distribuidores relativamente às comissões, 
tanto quanto é do conhecimento do Emitente, ninguém 
envolvido na emissão dos Valores Mobiliários tem qualquer 
interesse material na oferta. 

E.7 Despesas estimadas a 
cobrar ao investidor pelo 
Emitente ou pelo oferente. 

Não aplicável. Com exceção do Preço de Emissão (que inclui 
as comissões pagáveis pelo Emitente aos Distribuidores de até 
5,00 por cento do Preço de Emissão dos Valores Mobiliários 
colocados através dos mesmos), o Emitente não tem 
conhecimento de quaisquer despesas cobradas ao investidor. 

 

 


