
  

 

  

 1  

 

SUMÁRIO 

Os sumários são compostos por requisitos de divulgação conhecidos como “Elementos”. Estes Elementos encontram-se 

numerados nas Secções A - E (Elementos A.1 - E.7). O presente sumário contém todos os Elementos que devem ser 

incluídos num sumário para as Obrigações e o Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos têm de ser tratados, 

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 fornecida 

qualquer informação relevante no que diz respeito a esse Elemento. Nesse caso, será incluída no sumário uma breve 

descrição do Elemento com a explicação por que razão não é aplicável. 

 

Secção A – Introdução e advertências 

Elemento   

A.1 Declaração geral relativa 

ao Sumário 

Adverte-se que: 

 o presente sumário deve ser lido como uma introdução ao Prospeto 

de Base; 

 qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve 

basear-se numa análise do Prospeto de Base no seu conjunto por 

parte do investidor; 

 sempre que for apresentada num tribunal uma ação relativa à 

informação contida no Prospeto de Base, o investidor autor 

poderá, nos termos da legislação nacional dos Estados-Membros, 

antes do início do processo judicial, ter de suportar os custos de 

tradução do referido prospeto; e 

só pode ser civilmente responsabilizado o Emitente [ou o Garante] que 

tenha apresentado o presente sumário, incluindo qualquer tradução do 

mesmo, mas apenas se o sumário for enganador, inexato ou inconsistente 

quando lido em conjunto com as outras partes do prospeto, ou não fornecer, 

quando lido em conjunto com as outras partes do prospeto, informação 

fundamental de auxílio aos investidores na sua ponderação entre investir ou 

não nos valores mobiliários em questão. 

A.2 Autorização para a 

utilização do Prospeto de 

Base 

 

 

 

 

 

 

[Autorização: em sujeição às condições definidas infra, o Emitente autoriza 

o uso deste Prospeto de Base em conjugação com uma oferta em que, ao 

abrigo da Diretiva do Prospeto, não haja isenção da obrigação de publicar 

um prospeto (uma Oferta Pública) de Obrigações pelos gestores, [nomes 

dos intermediários financeiros específicos] [e] por qualquer intermediário 

cujo nome se encontre publicado no website do Emitente 

(www.equitysolutions.natixis.fr) e identificado enquanto Oferente 

Autorizado da Oferta Pública relevante, e por qualquer intermediário 

financeiro autorizado a fazer tais ofertas nos termos da legislação que 

implemente a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros 

(Directiva n.º 2014/65/EU tal como alterada), desde que publique no seu 

website a seguinte declaração (em que a informação entre parêntesis retos 

seja devidamente preenchida): 

“Nós, [inserir a denominação legal do intermediário financeiro], referimo-

nos à oferta [da/do/das/dos] [inserir o título dos valores mobiliários 

http://www.equitysolutions.natixis.fr/
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Elemento   

relevantes] (as Obrigações) descritos nos Termos Finais de [inserir data] 

(os Termos Finais), publicados [por/pela/pelo] [       ] (o Emitente). Pela 

presente, aceitamos a oferta do Emitente, a de autorizar a utilização do 

Prospeto de Base (tal como definido nos Termos Finais) em conjugação 

com a oferta das Obrigações, em conformidade com os Termos do Oferente 

Autorizado e em sujeição às condições da referida autorização, tal como 

respetivamente especificada no Prospeto de Base, e confirmamos que 

usamos o Prospeto de Base em conformidade.” 

(cada um um Oferente Autorizado). 

Período da Oferta: A autorização do Emitente referida supra é conferida 

para Ofertas Públicas durante o período que se inicia em [●], inclusive, até 

[●], exclusive (o Período da Oferta); 

Condições da autorização: As condições da autorização do Emitente 

[(além das condições já referidas supra)] são as de que tal autorização (a) é 

válida apenas durante o Período da Oferta; (b) apenas abrange o uso deste 

Prospeto de Base para a realização de Ofertas Públicas da Tranche de 

Obrigações relevante em 

 

[Bélgica/República 

Checa/Dinamarca/Filândia/França/Alemanha/Irlanda/ 

Itália/Luxemburgo/Holanda/Noruega/Polónia/Portugal/Espanha/Suécia/

Reino Unido] e (c) [especificar quaisquer outras condições aplicáveis à 

Oferta Pública da Tranche em particular] 

UM INVESTIDOR QUE ADQUIRA, OU QUE PRETENDA 

ADQUIRIR, QUAISQUER OBRIGAÇÕES ATRAVÉS DE UM 

OFERENTE AUTORIZADO, FÁ-LO-Á, E AS OFERTAS E VENDAS 

DE TAIS OBRIGAÇÕES A UM INVESTIDOR POR TAL 

OFERENTE AUTORIZADO SERÃO FEITAS DE ACORDO COM 

QUAISQUER TERMOS E OUTROS ACORDOS ESTABELECIDOS 

ENTRE ESSE OFERENTE E ESSE INVESTIDOR, INCLUSIVE NO 

QUE RESPEITE AO PREÇO, ALOCAÇÕES E ACORDOS DE 

LIQUIDAÇÃO. OS OFERENTES AUTORIZADOS PRESTARÃO 

INFORMAÇÃO SOBRE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE OFERTA. 

INCUMBE AO INVESTIDOR REQUERER AO OFERENTE 

AUTORIZADO, NO PERÍODO DA OFERTA REFERIDA, A 

PROVISÃO DA INFORMAÇÃO RELEVANTE, E O OFERENTE 

AUTORIZADO SERÁ RESPONSÁVEL POR TAL INFORMAÇÃO.] 

[Não Aplicável – O Emitente não autoriza a utilização por qualquer 

intermediário financeiro do Prospeto de Base em conjugação com a 

Oferta Pública das Obrigações. 
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[Secção B – Emitente [quando a Natixis Structured Issuance SA for um Emitente]] 

Elemento Título  

B.1 Designação legal e 

comercial do Emitente 

A designação legal é Natixis Structured Issuance SA. A designação 

comercial é Natixis Structured Issuance. 

B.2 Sede/ forma legal/ 

legislação/ País de 

Constituição  

A Natixis Structured Issuance SA tem sede em 51, avenue JF Kennedy, L-

1855 Luxembourg. Está registado e constituído de acordo com as leis de 

Grão Ducado do Luxemburgo (Luxemburgo) como societé anonyme 

(sociedade anónima). 

B.4b Informação sobre 

tendências 

Não aplicável – Não são conhecidas quaisquer tendências, incertezas, 

exigências, compromissos ou acontecimentos que razoavelmente pudessem 

causar uma alteração material nas perspetivas da Natixis Structured 

Issuance SA para o presente ano financeiro. 

B.5 Descrição do Grupo A Natixis Structured Issuance SA é uma subsidiária indireta totalmente 

detida pela NATIXIS. 

Com efeitos a partir de 31 de julho de 2009 (exclusive), a NATIXIS afiliou-

se com o BPCE, o organismo central do novo grupo bancário formado pela 

combinação do Groupe Banque Populaire e do Groupe Caisse d’Epargne, 

que encerraram a 31 de julho de 2009. Esta afiliação com o BPCE é regida 

pelo artigo L.511-30 do “Code Monétaire et Financier” (Código Monetário 

e Financeiro francês). 

Enquanto organismo central e nos termos do artigo L. 511-31 do “Code 

Monétaire et Financier” Francês, o BPCE é responsável por garantir a 

liquidez e a solvência da NATIXIS. 

O BPCE é o acionista principal da NATIXIS e, como tal, exerce os seus 

deveres como definidos pela regulamentação bancária. 

B.9 Previsão ou estimativa de 

lucros 

Não Aplicável – Não foram feitas quaisquer previsões ou estimativas no 

Prospeto de Base. 

B.10 Reservas do relatório de 

auditoria 

Não Aplicável – Nenhum dos relatórios de auditoria incluídos no Prospeto 

de Base contém quaisquer reservas. 

B.12 Informação financeira 

histórica fundamental 

selecionada 

A 30 de junho de 2018, o total de activos da Natixis Structured Issuance SA 

era de € 6,500,528,014.99. A 30 de junho de 2018, o lucro da Natixis 

Structured Issuance SA foi de € 1,622,141.14. 

A informação financeira constante no parágrafo anterior não foi auditada, 

tendo sido obtida através do demonstração financeira intercalares da Natixis 

Strcutured Issuance SA, para o período de 6 meses findo a 30 de Junho de 

2018, publicadas em 10 setembro de 2018. 

A 30 de junho de 2017, o total de activos da Natixis Structured Issuance SA 

era de € 5,286,128,967.08. A 30 de junho de 2017, o lucro da Natixis 

Structured Issuance SA foi de € 650,026.58. 

A 31 de dezembro de 2017, o total de activos da Natixis Structured Issuance 

SA era de €5,475,184,964.09. A 31 de Dezembro de 2017, o lucro da 

Natixis Structured Issuance SA foi de €1,656,544.03. 
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Elemento Título  

A 31 de dezembro de 2016, o total dos ativos da Natixis Structured Issuance 

SA era de €4,400,634,502.36. A 31 de dezembro de 2016, o lucro da Natixis 

Structured Issuance SA foi de € 181,716.38. 

. 

 

 Declaraão sobre a 

inexistência de alterações 

materiais adversas 

 Não se verificou qualquer alteração material adversa nas perspetivas da 

Natixis Structured Issuance SA desde 31 de dezembro de 2017. 

 Alterações significativas 

na posição financeira ou 

comercial 

Não Aplicável. Não se verificou qualquer alteração significativa na posição 

financeira ou comercial da Natixis Structured Issuance SA desde30 de 

junho de 2018. 

B.13 Acontecimentos com 

impacto na solvência do 

Emitente 

Não Aplicável. Não se verificaram quaisquer acontecimentos recentes que 

tenham afetado a Natixis Structured Issuance SA e que sejam significativos 

para a avaliação da sua solvência. 

B.14 Dependência de outras 

entidades do grupo 

A Natixis Structured Issuance SA é uma subsidiária indireta totalmente 

detida pela NATIXIS. Está dependente do seu detentor, NATIXIS. 

B.15 Atividades principais As atividades principais da Natixis Structured Issuance SA são, entre 

outras, adquirir, providenciar e/ou proporcionar financiamento na forma de 

empréstimos, opções, derivados e outros ativos financeiros e instrumentos 

financeiros, independentemente da sua forma e natureza, obter 

financiamento através da emissão de Obrigações, e ainda celebrar acordos 

e transações no âmbito referido. 

B.16 Acionistas em posição de 

controlo 

A Natixis Structured Issuance SA é uma subsidiária indireta totalmente 

detida pela NATIXIS. A Natixis Structured Issuance SA é detida a 100% 

pelo Natixis Trust, que, por sua vez, é detido pela NATIXIS. O BPCE é o 

acionista principal da NATIXIS e, como tal, exerce os seus deveres como 

definidos pela regulamentação bancária. A 31 de dezembro de 2017, o 

BPCE detinha 71% do capital social da NATIXIS. 

B.17 Notações de risco Não Aplicável – a Natixis Structured Issuance SA e os seus títulos de dívida 

não estão sujeitos a notação de risco. 

B.18 Descrição da Garantia A NATIXIS concedeu certos compromissos em benefício dos titulares de 

certos instrumentos financeiros (expressão essa que inclui Obrigações, cujo 

termo incluirá Certificados emitidos ao abrigo do Programa) da Natixis 

Structured Issuance SA numa garantia irrevogável e incondicional no dia 

23 de janeiro de 2014 (a Garantia NATIXIS). 

Assim, a NATIXIS garante de forma irrevogável e incondicional ao titular 

de cada Obrigação o pagamento devido de todas as quantias a ser pagas pela 

Natixis Structured Issuance SA por virtude das Obrigações, sob 

reivindicação do titular respetivo de tais Obrigações em conformidade com 

as disposições da Garantia NATIXIS. 

B.19 NATIXIS como Garante As Obrigações beneficiarão da Garantia NATIXIS. 
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[Secção B – Emitente/Garante] 

Elemento Título  

[B.19/]B.1 Designações legal e 

comercial do 

[Emitente][Garante] 

NATIXIS 

[B.19/]B.2 Sede/ forma legal/ 

legislação/ País de 

Constituição 

A NATIXIS tem sede em 30, avenue Pierre Mendes-France, 75013 Paris, 

France. Está registada e constituída de acordo com as leis de França como 

sociedade anónima (société anonyme à Conseil d’Administration). 

[B.19/]B.4b Informação sobre 

tendências 

 

A conjuntura económica global é favorável, com sólidas perspectivas de 

crescimento em todo o mundo. No entanto, foi observada uma volatilidade 

renovada nos mercados nos primeiros meses de 2018, o que significa que a 

NATIXIS terá de permanecer alerta e continuar a prestar muita atenção à 

sua gestão de risco. 

Em 27 de julho de 2018, o capital social da NATIXIS aumentou para 

€5,040,461,747.20 , dividido em 3,150,288,592 acções inteiramente 

subscritas de €1.60 cada. 

[B.19/]B.5 Descrição do Grupo Com efeitos a partir de 31 de julho de 2009 (exclusive), a NATIXIS afiliou-

se com o BPCE, o organismo central do novo grupo bancário formado pela 

combinação do Groupe Banque Populaire e do Groupe Caisse d’Epargne, 

que encerraram a 31 de julho de 2009. Esta afiliação com o BPCE é regida 

pelo artigo L.511-30 do “Code Monétaire et Financier” (Código Monetário 

e Financeiro francês). 

Enquanto organismo central e nos termos do artigo L. 511-31 do “Code 

Monétaire et Financier” Francês, o BPCE é responsável por garantir a 

liquidez e a solvência da NATIXIS. 

O BPCE é o acionista principal da NATIXIS e, como tal, exerce os seus 

deveres como definidos pela regulamentação bancária. 

[B.19/]B.9 Previsão ou estimativa 

de lucros 

Não Aplicável – Não foram feitas quaisquer previsões ou estimativas no 

Prospeto de Base. 

[B.19/]B.10 Reservas do relatório 

de auditoria 

Não Aplicável – Nenhum dos relatórios de auditoria incluídos no Prospeto 

de Base contém quaisquer reservas. 

[B.19/]B.12 Informação financeira 

histórica fundamental 

selecionada 

A 30 de setembro de 2018, o total dos ativos da NATIXIS era de €502,2 mil 

milhões. A 30 de setembro de 2018, as receitas líquidas da NATIXIS foram 

de €7.365 milhões, com um resultado operacional bruto de €2.315 milhões 

e o rendimento líquido (do grupo) de €1.324 milhões. 

A 30 de setembro de 2017, o total dos ativos da NATIXIS era de €512,5 mil 

milhões. A 30 de setembro de 2017, as receitas líquidas da NATIXIS foram 

de €6.961 milhões, com um resultado operacional bruto de €2.066 milhões 

e o rendimento líquido (do grupo) de €1.151 milhões. 

A informação financeira constante nos dois parágrafos imediatamente 

anteriores não foi auditada, tendo sido obtida através do comunicado de 

imprensa da NATIXIS, publicado em 8 de novembro de 2018, relativo à 

informação financeira não auditada da Natixis para o terceiro trimestre e 
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Elemento Título  

primeiros nove meses de 2018 findo em 30 de setembro de 2018. 

 

A 30 de Junho de 2018, o total dos ativos da NATIXIS era de €520,1 mil 

milhões. A 30 de Junho de 2018, as receitas líquidas da NATIXIS foram de 

€4,989 milhões o resultado operacional bruto de €1,554 milhões e o 

rendimento líquido (do grupo) de €903 milhões.  

A 30 de Junho de 2017, o total dos ativos da NATIXIS era de €510,4 mil 

milhões. A 30 de Junho de 2017, as receitas líquidas da NATIXIS foram de 

€4,756 milhões o resultado operacional bruto de €1,391 milhões e o 

rendimento líquido (do grupo) de €768 milhões.  

A informação financeira constante no parágrafo anterior não foi auditada, 

tendo sido obtida através do comunicado de imprensa da NATIXIS, 

publicado em 2 de Agosto de 2018, relativo à informação financeira não 

auditada da NATIXIS para o segundo trimestre de 2018 findo  findo a 30 

de Junho de 2018.  

A 31 de março de 2018, o total dos ativos da NATIXIS era de €512,4 mil 

milhões. A 31 de março de 2018, as receitas líquidas da NATIXIS foram de 

€2,412 milhões o resultado operacional bruto de €618 milhões e o 

rendimento líquido (do grupo) de €323 milhões.  

A 31 de março de 2017, o total dos ativos da NATIXIS era de €508,9 mil 

milhões. A 31 de março de 2017, as receitas líquidas da NATIXIS foram de 

€2,347 milhões, com um resultado operacional bruto de €576 milhões e o 

rendimento líquido (do grupo) de €280 milhões. 

A informação financeira constante no parágrafo anterior não foi auditada, 

tendo sido obtida através do comunicado de imprensa da NATIXIS, 

publicado em 17 de maio de 2018, relativo à informação financeira não 

auditada da NATIXIS para o primeiro trimestre de 2018 findo a 31 de março 

de 2018.  

A 31de dezembro de 2017, o total dos ativos da NATIXIS foram de €520 

mil milhões. As receitas líquidas da NATIXIS para o período findo em 31 

de dezembro de 2017 foram de €9,467 milhões, com um resultado 

operacional bruto de €2,835 milhões e o rendimento líquido (do grupo) de 

€1,669 milhões. 

A 31 de dezembro de 2016, o total dos ativos da NATIXIS era de €527.8 

mil milhões. As receitas líquidas da NATIXIS para o ano findo em 31 de 

dezembro de 2016 foram de €8,718 milhões, com um resultado operacional 

bruto de €2,480 milhões e o rendimento líquido (do grupo) de €1,374 

milhões. 

 Declaração sobre a 

inexistência de 

alterações materiais 

adversas 

Não se verificou qualquer alteração material adversa nas perspetivas da 

NATIXIS desde 31 de dezembro de 2017. 

 Alterações 

significativas nas 

Não aplicável. Não se verificou qualquer alteração significativa na posição 

financeira ou comercial da NATIXIS desde 30 de setembro de 2018. 
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Elemento Título  

posições financeira ou 

comercial  

[B.19/]B.13 Acontecimentos com 

impacto na solvência 

do [Emitente/Garante] 

Não aplicável – não se verificaram quaisquer acontecimentos recentes que 

tenham afetado a NATIXIS e que sejam significativos para a avaliação da 

solvência da NATIXIS. 

[B.19/]B.14 Dependência de outras 

entidades do grupo 

Conferir os Elementos B.19/B.5 supra e B.19/B.16 infra. 

Não aplicável - A NATIXIS não depende de quaisquer outras entidades do 

grupo. 

[B.19/]B.15 Atividades principais A NATIXIS é o braço corporativo internacional e de banco de investimento, 

gestão activos, seguros e de serviços financeiros do Groupe BPCE, o 

segundo maior grupo bancário em França (fonte: Banque de France). 

A NATIXIS possui diversas áreas de especialização organizadas em quatro 

negócios principais: 

 Património e Gestão de Ativos); 

 Corporate e Banco de Investimento; 

 Seguros; e 

 Serviços Financeiros Especializados 

A NATIXIS tem um compromisso de longa data para com a sua base de 

clientes empresariais, de instituições financeiras e de investidores 

institucionais, bem como para com a base de clientes de indivíduos, 

profissionais e de pequenas e médias empresas das redes bancárias de 

retalho do Groupe BPCE (Caisse d’Epargne e Banque Populaire). 

[B.19/]B.16 Acionistas em posição 

de controlo 

O BPCE é o acionista principal da NATIXIS e, como tal, exerce os seus 

deveres como definidos pela regulamentação bancária. A 31 de dezembro 

de  de 2017, o BPCE detinha 71% do capital social da NATIXIS. 

[B.19/]B.17 Notações de risco 

A dívida de primeiro grau de longo prazo não garantida da NATIXIS é 

classificada como A1 (estável) pela Moody’s Investors Inc. (Moody’s), 

como A+ (estável) pela Standard and Poor’s Ratings Services (S&P) e 

como A (positivo) by Fitch Ratings Ltd. (Fitch). 
Cada uma destas entidades, a Moody’s, a S&P e a Fitch está estabelecida na 

Comunidade Europeia e está registada segundo o Regulamento (CE) N.º 

1060/2009 (com as alterações que lhe foram introduzidas) (o Regulamento 

ANR (“the CRA Regulation”)). 

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publica no 

seu website (www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-

CRAs) uma lista das agências de notação de risco registadas de acordo com 

o Regulamento ANR. Essa lista é atualizada no prazo de cinco dias úteis 

após a aprovação de uma decisão nos termos do Artigo 16.º, 17.º ou 20. do 

Regulamento ANR. A Comissão Europeia publicará essa lista atualizada no 

Jornal Oficial da União Europeia no prazo de 30 dias subsequentes àquela 

atualização.] 

https://www.linguee.com/portuguese-english/translation/est%C3%A1vel.html
https://www.linguee.com/portuguese-english/translation/est%C3%A1vel.html
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Secção C – Valores Mobiliários 

Elemento Título  

C.1 Tipo e Classe de 

Obrigações/ISIN 

 

As obrigações (Obrigações) descritas nesta Secção C são títulos de dívida 

com um valor nominal unitário inferior a €100,000 (ou o seu equivalente 

em qualquer outra moeda). 

As Obrigações são [Obrigações de Taxa de Juro Fixa/Obrigações de Taxa 

Variável/Obrigações de Cupão Zero/Obrigações Estruturadas] 

[Inserir no caso de CDIs: Os investidores também podem ter participações 

nas Obrigações indiretamente, através da Euroclear UK & Ireland Limited 

através da emissão de participações desmaterializadas em depósito, que 

sejam emitidas, detidas, liquidadas e transferidas através do CREST 

(CDIs). Os CDIs representam as participações nas Obrigações relevantes 

subjacentes aos CDIs; os CDIs não são, em si mesmos, Obrigações. Os 

CDIs são valores mobiliários independentes, distintos das Obrigações, estão 

constituídos ao abrigo da lei inglesa, transferidos através do CREST e serão 

emitidos pelo CREST Depository Limited, ao abrigo de um instrumento 

intitulado “global deed poll” do dia 25 de junho de 2001 (com as respetivas 

e subsequentes modificações, suplementos e/ou reavaliações). Os titulares 

dos CDIs não terão direito a intervir diretamente a respeito das Obrigações.] 

[Inserir no caso de se tratar de Obrigações italianas: As Obrigações estão 

a ser emitidas em forma escritural e desmaterializada (“book-entry”) e estão 

centralizadas no Monte Titoli S.p.A., ao abrigo do Decreto Legislativo 

italiano N.º 58, de 24 de fevereiro de 1998, conforme alterado e integrado 

por disposições subsequentes. Como tal, as Obrigações não se constituem 

por qualquer documento de título físico, e não serão emitidas quaisquer 

Obrigações globais ou definitivas. As Obrigações não serão emitidas em 

forma definitiva e não serão permutáveis por Obrigações Registadas nem 

por Obrigações ao Portador, nem vice versa.] 

Número de série: [] 

Número da tranche: []s 

Número de identificação internacional dos títulos (ISIN): [] 

Código Comum: [] 

C.2 Unidade monetária A unidade monetária desta série de Obrigações é o/a[a Moeda 

Especificada]. 

[No caso da Tranche de Obrigações de Moeda Dupla [inserir a moeda 

secundária] é a Moeda Secundária desta série de Obrigações.] 

C.5 Restrições à transferência A livre transferência dos valores mobiliários está sujeita a restrições à sua 

venda pelos Estados Unidos da América, Área Económica Europeia 

(incluindo Reino Unido, França e Irlanda), Reino da Arábia Saudita, Hong 

Kong, Japão, Singapura, Taiwan, Suíça, Federação Russa, as Ilhas Caimão, 

, Guernsey, Jersey, Maurícia, México, Brasil, Chile, Panamá, Reino do 

Bahrain, Kuwait, Omã, Qatar, Emirados Árabes Unidos, República Popular 

da China, Canadá, Peru e Uruguai.  
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Elemento Título  

[As Obrigações e a Garantia NATIXIS não podem ser oferecidas, vendidas, 

dadas em penhor ou por qualquer outra forma transmitidas, exceto em 

transações offshore (tal como o termo é definido no Regulamento S) ou para 

ou por conta ou benefício de um Cessionário Autorizado. 

Cessionário Autorizado significa qualquer pessoa que não seja: 

(a) uma U.S. Person tal como definida na Regra 902(k)(1) do Regulamento 

S; ou 

(b) uma pessoa que se enquadre em qualquer definição de U.S. Person para 

efeito do U.S. Commodity Exchange Act de 1936, conforme alterado (o 

CEA) ou em qualquer regra nele estabelecida (uma Regra CFTC), 

orientação ou ordem proposta ou emitida nos termos do CEA (para evitar 

quaisquer dúvidas, qualquer pessoa que não seja uma Non-United States 

person, tal como o termo é definido nos termos da Regra CFTC 

4.7(a)(1)(iv), mas excluindo, para efeitos da subseção (D), a exceção para 

pessoas elegíveis qualificadas que não sejam Non-United States person, 

deverá ser considerada uma U.S. person).] 

[As Obrigações detidas ao abrigo de um sistema de liquidação terão de ser 

transferidas de acordo com as regras, procedimentos e regulamentos desse 

sistema de liquidação.] 

[Inserir no caso de se tratar de Obrigações italianas: As Obrigações serão 

livremente transmissíveis em forma escritural (“book entry”) nas contas 

registadas no sistema de liquidação da Monte Titoli S.p.A] 

[Inserir no caso de se tratar de Certificados Cotados Italianos: As 

Obrigações (emitidas na forma de certificados) serão transferidas em lotes, 

cada um deles correspondente, pelo menos, ao Montante Transferível 

Mínimo ou a múltiplos deste, conforme determinado pela Borsa Italiana 

S.p.A, e em conformidade com as Normas do mercado organizado e gerido 

pela mesma (Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana) e com as respetivas Instruções (Istruzioni al Regolamento dei 

mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana), nas redações em vigor. O 

Montante Transferível Mínimo será de [●].] 

C.8 Direitos inerentes às 

Obrigações, incluindo a 

sua classificação e as 

restrições a esses direitos 

Direitos inerentes às Obrigações 

Tributação 

 [Inserir no caso das Obrigações emitidas pela Natixis Structured 

Issuance] Todos os pagamentos relativos às Obrigações serão 

efetuados sem dedução por conta de impostos de retenção exigidos 

pela jurisdição do Luxemburgo, a menos que tal seja exigido por 

lei. No caso de a referida retenção ou dedução ser exigida pela 

jurisdição do Luxemburgo, a Natixis Structured Issuance SA terá, 

salvo em certas circunstâncias limitadas, a obrigação de pagar os 

montantes adicionais que cubram os montantes deduzidos. 

Todos os pagamentos a que a NATIXIS proceda relativos à 

Garantia NATIXIS serão feitos sem sujeição a retenção na fonte 

de impostos franceses, exceto se tal for exigido por lei. Se a 
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NATIXIS for obrigada por lei a fazer uma dedução por conta de 

impostos franceses, pagará, até ao limite não proibido por lei 

francesa, montantes adicionais ao Obrigacionista por forma a 

compensar tal dedução, conforme estabelecido na Garantia 

NATIXIS. 

 [Inserir no caso das Obrigações emitidas pela NATIXIS: Todos os 

pagamentos relativos às Obrigações serão efetuados sem dedução 

por conta de impostos de retenção exigidos pela jurisdição de 

França, a menos que exigido por lei. 

(i) Se a cláusula “gross-up” for especificada nos Termos 

Finais como sendo aplicável: No caso de uma retenção 

ou dedução ser exigida pela jurisdição de França, a 

NATIXIS terá, salvo em certas circunstâncias limitadas, 

a obrigação de pagar os montantes adicionais que cubram 

os montantes retidos ou deduzidos. 

(ii) Se a cláusula “gross-up” for especificada nos Termos 

Finais como não sendo aplicável: No caso de uma 

retenção ou dedução ser exigida pela jurisdição de 

França, NATIXIS não terá que pagar os montantes 

adicionais que cubram os montantes retidos ou 

deduzidos.] 

Todos os pagamentos relativos às Obrigações ficarão sujeitos, para todos os 

efeitos, a (i) qualquer retenção ou dedução exigida ao abrigo da Secção 

871(m) do “U.S. Internal Revenue Code” de 1986 (o Código) (a tal retenção 

ou dedução, 871(m) Retenção), e a (ii) qualquer retenção ou dedução 

requerida ao abrigo de um acordo descrito na Secção 1471(b) do Código, 

ou, ainda, por imposição das Secções 1471 a 1474 do Código, e, delas 

decorrentes, quaisquer regulamentos ou acordos, interpretações oficiais, ou 

qualquer lei que implemente uma posição intergovernamental ao abrigo das 

mesmas. Adicionalmente, para determinar o montante de retenção de 

871(m) exigido relativamente a quaisquer montantes a pagar por virtude das 

Obrigações, o Emitente terá direito a reter na fonte qualquer “dividendo 

equivalente” (como definido para efeitos da Secção 871(m) do Código) na 

maior taxa aplicável a tais pagamentos independentemente de qualquer 

isenção a, ou redução em, tal retenção normalmente aplicável nos termos da 

lei em vigor.  

“Negative Pledge” do Emitente 

Enquanto estiver em dívida um valor relativo às Obrigações [(incluir 

relativamente às Obrigações da Lei Inglesa), bem como aos Recibos 

(“Receipts”) ou Cupões (“Coupons”) com elas relacionados], o Emitente 

em questão não criará nem permitirá que subsistam quaisquer hipotecas, 

penhores, garantias ou qualquer outra forma de ónus ou direitos de garantia 

sobre qualquer dos seus empreendimentos, ativos ou receitas, presentes ou 

futuros, para garantir qualquer Dívida Relevante (tal como definida infra) 

ou qualquer garantia ou seguro por tal Emitente que seja respeitante a 

qualquer Dívida Relevante, exceto se, prévia ou simultaneamente à 
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constituição pelo Emitente relevante, os seus deveres por virtude das 

Obrigações [(incluir relativamente às Obrigações da Lei Inglesa), Recibos 

ou Cupões]: (A) estiverem assegurados de forma equivalente e 

proporcional, ou (B) tenham o benefício de outro equivalente valor 

mobiliário, garantia, seguro, ou de outro acordo que seja aprovado por 

[(incluir relativamente às Obrigações da Lei Inglesa) uma Resolução 

Extraordinária [(incluir relativamente às Obrigações da Lei Francesa) 

Decisão Colectiva] dos Obrigacionistas. 

Dívida Relevante significa um endividamento, presente ou futuro, na 

forma de, ou representado por,obrigações e outros títulos de dívida 

(“bonds”, “notes”, “debentures”) que sejam passíveis de serem cotados ou 

negociados em qualquer bolsa de valores, mercado de balcão, ou qualquer 

outro mercado de valores mobiliários. 

Casos de incumprimento 

Quaisquer Obrigações podem tornar-se imediatamente reembolsáveis pelo 

aviso de um titular sobre a ocorrência de certos eventos (Casos de 

Incumprimento), incluindo o não-pagamento e o incumprimento dos 

deveres do Emitente relevante respeitantes às Obrigações e a insolvência ou 

dissolução do Emitente relevante. 

Não existem quaisquer casos de incumprimento na NATIXIS no que diz 

respeito às Obrigações emitidas pela Natixis Structure Issuance SA ou à 

Garantia NATIXIS. 

Assembleias 

Os termos das Obrigações conterão disposições para a convocação de 

assembleias de titulares de tais Obrigações para a deliberação de assuntos 

que afetem os seus interesses em geral. Essas disposições preveem que 

certas maiorias qualificadas vinculem todos os titulares, incluindo titulares 

que não tenham comparecido nem votado na assembleia em causa [(incluir 

relativamente às Obrigações da Lei Fancesa), ou não tenham concordado 

com a Decisão Escrita], e titulares que tenham votado de forma contrária à 

maioria. 

(Incluir relativamente às Obrigações da Lei Francesa) 

[Representação dos Obrigacionistas 

Os Obrigacionistas deverão, em relação a todas as Tranches da respectiva 

Série, ser agrupados automaticamente para a defesa de seus interesses 

comuns numa masse (as Masses) que será regida pelas disposições dos 

artigos L.228-46 e segs. do Código de Comércio francês, com excepção dos 

artigos L. 228-71 (excepto no que se refere às Obrigações com um valor 

nominal inferior a 100.000 euros emitido em França) e R.228-69 do Código 

de Comércio francês e como suplemento pelos Termos e Condições das 

Leis de França. 

A Masse atuará, em parte por meio de um representante (o Representante) 

e em parte por meio de decisões coletivas dos detentores das Obrigações. 

Os nomes e endereços do Representante inicial e seu representante 
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substituto serão definidos nos Termos Finais relevantes. O Representante 

nomeado em relação à primeira Tranche de qualquer Série de Obrigações 

será o representante da única Masse de todas as Tranches dessa Série. 

As decisões coletivas são adotadas em assembleia geral ou por 

consentimento mediante consulta por escrito. 

Se, e desde que as Obrigações de qualquer Série sejam mantidas por um 

único Titular, e a menos que um Representante tenha sido nomeado em 

relação a tal Série, esse Titular deverá exercer todos os direitos, poderes e 

obrigações confiados à Masse pelas disposições do Código do Comércio 

francês. Tal único Titular Obrigacionista deverá manter um registo das 

decisões que tomar e deverá disponibilizá-lo, mediante solicitação, a 

qualquer detentor subsequente de toda ou parte das Obrigações de tal Série.] 

Lei aplicável 

As Obrigações são regidas pela lei inglesa/ lei francesa. 

Classificação das Obrigações 

 (Incluir relativamente às Obrigações da Lei Inglesa). [As Obrigações 

constituem obrigações directas, incondicionais, não subordinadas ou, no 

que diz respeito às Obrigações emitidas pela NATIXIS, preferenciais sénior 

(na acepção do Artigo L. 613-30-3-I 3 ° do código francês monétaire et 

financier) e (sujeito aos Termos e Condições da Obrigações da Lei Inglesa)  

e não garantidas da Emitente e devem sempre ser classificadas como pari 

passu sem qualquer preferência entre elas.] 

(Incluir relativamente às Obrigações da Lei Fancesa) 

[As Obrigações constituem obrigações directas, incondicionais, não 

subordinadas ou, no que diz respeito às Obrigações emitidas pela NATIXIS, 

preferenciais sénior (na acepção do Artigo L. 613-30-3-I 3 ° do código 

francês monétaire et financier) e (sujeito aos Termos e Condições da 

Obrigações da Lei Francesa)  e não garantidas da Emitente e devem sempre 

ser classificadas como pari passu sem qualquer preferência entre elas.] 

Restrições dos direitos 

Prescrição 

Os direitos de crédito contra o Emitente relevante relativos às Obrigações 

(Incluir relativamente às Obrigações da Lei Inglesa), Recibos e Cupões 

(que, para este efeito, não incluirão Talões (“Talons”)), prescreverão e 

tornar-se-ão nulos caso não sejam apresentados a pagamento no prazo de 

dez anos (no caso de dívida de capital) ou de cinco anos (no caso de dívida 

de juros), contados a partir da Data Relevante apropriada. 

[Os direitos de crédito contra o Emitente para pagamentos respeitantes às 

Obrigações integradas na Central Finlandesa de Depósito de Valores 

Mobiliários (as Obrigações Finlandesas) serão pagos automaticamente 

para as contas bancárias dos Obrigacionistas que estejam registadas no 
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sistema CSD finlandês, e estão sujeitos a um período de prescrição genérico 

de três anos.] 

[Os direitos de crédito contra o Emitente para pagamentos respeitantes às 

[Obrigações integradas na Euroclear Sweden AB (as Obrigações 

Suecas)]/[Obrigações integradas na Swiss SIX SIS AG (as Obrigações 

Suíças)] prescreverão e tornar-se-ão nulos caso não sejam apresentados a 

pagamento no prazo de dez anos (no caso de dívida de capital) ou de cinco 

anos (no caso de dívida de juros), contados a partir da Data Relevante 

apropriada.] 

[Eliminar Elemento C.9 se as Obrigações são instrumentos derivados aos quais é aplicável o Anexo XII do 

Regulamento Prospeto]  

[C.9]  [Juros/Reembolso] [Conferir também o Elemento C.8. 

[Moeda Dupla 

Os montantes devidos relativos ao pagamento de capital e/ou de juros, caso 

existam, relativamente às Obrigações deverão ser determinados pelo 

Agente de Cálculo, convertendo os montantes correspondentes à Moeda 

Especificada em Moeda Secundária à Taxa de Conversão da Moeda 

Secundária. [O montante a pagar na Moeda Secundária deverá então ser 

convertido pelo Agente de Cálculo em Moeda Especificada à Taxa de 

Conversão da Moeda Especificada.]  

Taxa de Conversão da Moeda Secundária significa [] 

Taxa de Conversão da Moeda Especificada significa []] 

Juros 

[Obrigações de Taxa de Juro Fixa: As Obrigações geram juros [a partir da 

data de emissão/a partir de []] à taxa fixa de []% per annum. [A 

rendibilidade (“yield”) das Obrigações é de []%. A rendibilidade é 

calculada na Data de Emissão com base no Preço de Emissão. Não é 

indicativa de rendibilidade futura.] Os juros serão pagos 

[anualmente/semestralmente/trimestralmente/mensalmente] 

[postecipadamente] em [] de cada ano. O primeiro pagamento de juros 

será efetuado em []. 

[Obrigações de Taxa Variável: As Obrigações geram juros [a partir da data 

de emissão/a partir de []] a taxas variáveis calculadas por referência a 

[especificar a taxa de referência para as Obrigações a emitir] [mais/menos] 

uma margem de []%. Os juros serão pagos 

[trimestralmente/semestralmente/anualmente] [postecipadamente] nos dias 

[] e [] de cada ano. O primeiro pagamento de juros será efetuado no dia 

[]]. 

[Obrigações de Cupão Zero: As Obrigações não geram quaisquer juros.] 

  [Obrigações Estruturadas: As Obrigações (Obrigações Estruturadas) 

[não geram quaisquer juros]/[geram juros [a partir da data de emissão/a 

partir de []] a [uma taxa estruturada calculada por referência a [inserir 

índice] / [cabaz de índices] / [ação única] / [cabaz de ações] / [mercadoria 
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(“commodity”)] / [mercadorias (“commodities”)] / [fundo único] / [cabaz 

de fundos] / [dividendos] / [contrato de futuros] / [índice de inflação] / 

[ocorrência de um ou mais eventos de crédito] / [moeda] / [cabaz de moeda] 

/ [taxa de juro] / [warrant]/[ação preferencial]] (o(s) Subjacente(s))] / [a 

taxa fixa de []% per annum.] / [taxas variáveis calculadas por referência 

a [especificar a taxa de referência para as Obrigações a serem emitidas] 

[mais/menos] uma margem de []%. Os juros serão pagos 

[trimestralmente/semestralmente/anualmente] [postecipadamente] no(s) 

dia(s) [][ e []] de cada ano. O primeiro pagamento de juros será efetuado 

no dia []]. 

  [Descrição do Subjacente: []] 

A taxa de juro é calculada de acordo com a seguinte fórmula de pagamento 

[(inserir a fórmula de cálculo completa juntamente com os valores das 

variáveis e/ou definições das variáveis)]: 

[(em relação às Obrigações Estruturadas que não sejam obrigações 

ligadas a taxa, a moeda, obrigações ligadas a ações preferenciais, 

obrigações ligadas a crédito, obrigações ligadas à inflação e/ou 

obrigações estruturadas de natureza híbrida) Vanilla/ American Vanilla 

with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional 

Vanilla/ Airbag/ Autocall Variable Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla 

Series/ Variable Strike Conditional/ Vanilla Series/ Switchable/ Vanilla 

Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable 

Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the 

Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall 

Double Condition/ Convertible Vanilla/ Power Dividends/ Dividend Select/ 

Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor 

Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ 

Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ 

Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ 

Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ ECLA/ Cash and Carry with 

Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic 

Convertible/ Premium Note/  Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet 

Phoenix/Selecto/Selecto Irys/ Autocall New Chance/ Domino Phoenix/ 

Absolute Autocall/ Generic Vanilla Series/ Phoenix Target/ Restrikable 

Phoenix/ Autocall Twin-Win/ Phoenix DRA/ Stability Note/ Phoenix 

Double Chance/ Alizé/ Delta One/ Delta One With Coupons/ Domino 

Range Phoenix 

(em relação a obrigações ligadas a taxa, obrigações ligadas a moeda, 

obrigações ligadas à inflação e obrigações estruturadas de natureza 

híbrida) Digital Coupon/ Global Range Accrual/ Bull Index Coupon/ Bear 

Index Coupon/ Index Strangle Coupon/ Multi-Ladder(Wedding Cake) 

Coupon) Target Remuneration// Interest Reserve Mechanism 

  (em relação a obrigações ligadas a taxa) Capped Floored Floater/ Cliquet 

Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Reverse Floater/ 

Cumulative Reverse Floater/ Snowrange Range Accrual/ Vol Bond/ Super 

Vol Bond/ Couponnable Zero/ Decapitalised Quarterly Base 
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   (em relação a obrigações ligadas a moeda) Contingent Dual Currency 

Interest/ FX Basket Bull Coupon/FX Basquet Bear Coupon/FX Basket 

Strangle Coupon/ FX Bsket Digital Coupon 

  (em relação a obrigações ligadas a crédito) Single Entity Credit Linked 

Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with 

European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American 

Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single 

Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity 

Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Digital 

Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Digital Credit Linked 

Note with American Settlement/ Single Entity Negative Basis Note with 

American Settlement Single Entity Negative Basis Note with European 

Settlement/ Basket Negative Basis Notes with European Settlement] 

  (em relação a obrigações ligadas à inflação) Inflation Capped Floored 

Floater/ Inflation Reverse Floater/ Chinese Hat Inflation/ Mayan Pyramid 

Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ OATi-type Inflation Coupon] 

  (quando a Base de Comutação de Juros for aplicável) 

[Para o período a partir da, e incluindo, Data de Início da Contagem de 

Juros, até (mas excluindo) [inserir data] [inserir as disposições relevantes 

em matéria de juros que sejam diferentes das acima mencionadas] 

[exceto se a Base de Comutação de Juros tiver sido accionado quando 

[inserir as disposições relevantes em matéria de juros que sejam diferentes 

das acima mencionadas] for aplicável [, incluir qualquer período 

transitório] e para o período a partir da (e incluindo) [inserir data], até, e 

incluindo, a Data de Maturidade, [inserir as disposições relevantes em 

matéria de juros acima mencionadas] 

[exceto no caso de exercício de uma Base de Comutação de Juros quando 

[inserir as disposições relevantes em matéria de juros acima mencionadas]] 

  Reembolso 

Sujeitas a qualquer compra e cancelamento, ou a reembolso antecipado, as 

Obrigações serão reembolsadas no dia [especificar a data final de 

maturidade das Obrigações a serem emitidas] a 100% do seu valor 

nominal. As Obrigações poderão ser devolvidas antecipadamente por 

[Inserir no caso de Obrigações com “tax call”: motivos de fiscalidade ou] 

de ilegalidade [ou [especificar quaisquer outros motivos de opção de 

reembolso antecipado aplicáveis às obrigações a emitir]] a [especificar o 

preço de reembolso antecipado e quaisquer montantes máximos ou 

mínimos, aplicáveis às Obrigações a emitir]. 

  [O Emitente poderá reembolsar antecipadamente [algumas][todas mas não 

apenas algumas] Obrigações  em [especificar data(s)]] 

  [Qualquer Obrigacionista pode requerer que as suas Obrigações sejam 

reembolsadas antecipadamente em [especificar data(s)]] 
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  Os pagamentos serão efetuados por transferência para a conta bancária, na 

moeda relevante, com um banco no principal centro financeiro de tal moeda 

   

  [Incluir no caso de se tratar de Certificados Cotados Italianos: 

Exercício das Obrigações 

[As Obrigações (emitidas na forma de certificados) cotadas ou admitidas à 

negociação no “mercado eletrónico de derivados securitizados” (SeDex) 

organizadas e geridas pela Borsa Italiana S.p.A serão exercidas 

automaticamente na Data de Maturidade. 

Os Obrigacionistas poderão, num momento anterior à Data de Maturidade, 

renunciar ao exercício automático de tal Obrigação, através da entrega de 

uma notificação de renúncia devidamente preenchida ao Agente Pagador 

italiano, substancialmente pela forma definida na Part 3 da Schedule 4 do 

Agency Agreement.] 

Representante dos titulares 

Não Aplicável – O Emitente não nomeou qualquer representante dos 

Obrigacionistas.]] 

[Eliminar Elemento C.10 se as Obrigações são instrumentos derivados aos quais é aplicável o Anexo XII do 

Regulamento Prospeto] 

[C.10] Componente derivado no 

pagamento de juros 

[Não Aplicável – O pagamento de juros não está ligado a um componente 

derivado] / [Os pagamentos de juros respeitantes às Obrigações serão 

determinados por referência ao desempenho do(s) Subjacente(s). 

Conferir o Elemento C.9. o valor do investimento de um representante dos 

Obrigacionistas é afetado pelo valor do(s) instrumento(s) subjacente 

conforme se segue (inserir uma explicação clara e compreensível de como 

o valor do investimento é afetado pelo valor do ativo(s) subjacente(s), 

especialmente em circunstâncias nas quais os riscos são mais evidentes): 

C.11 Admissão à negociação 

em mercado regulado 

 

[O Emitente (ou alguém em seu nome) requereu a admissão à negociação 

das Obrigações no mercado regulado da Luxembourg Stock Exchange.] 

[O Emitente (ou alguém em seu nome) requereu [ou espera-se que requeira] 

a admissão à negociação das Obrigações no mercado regulado, organizado 

e gerido pela Borsa Italiana S.p.A.] 

[Não Aplicável – As Obrigações não se destinam a ser admitidas à 

negociação em mercado regulado.] 

[Eliminar Elementos C.15 a C.20 se as Obrigações são instrumentos de dívida aos quais é aplicável o Anexo V do 

Regulamento Prospeto] 

[C.15]   [Qualquer subjacente que 

possa afetar o valor das 

Obrigações] 

[O montante de capital [e juros] a pagar por virtude das Obrigações depende 

do valor do(a) [inserir subjacente relevante (o Subjacente de Referência] 

[inserir para as Ações Preferenciais ligadas a Taxa: Ações Preferenciais 

(o Subjacente de Referência), que por seu turno dependem do desempenho 
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do Subjacente à Ação Preferencial ao qual a Ação Preferencial está 

exposta], que por sua vez afeta o valor do investimento. 

O valor do investimento é afetado pelo desempenho do Subjacente de 

Referência [inserir para as Obrigações ligadas a Ações Preferenciais: 

Ações Preferenciais (o Subjacente de Referência), que por seu turno 

dependem do desempenho do Subjacente à Ação Preferencial ao qual a 

Ação Preferencial está exposta]. [Conferir os Elementos [C.18. e C.20]] 

[C.16] [Data de Maturidade] (em relação às Obrigações em Aberto) [As Obrigações são Obrigações em 

Aberto e não têm uma data de maturidade fixa] 

[A Data de Maturidade das Obrigações é [●].] 

C.17 Procedimento de 

liquidação 

 

As Séries de Obrigações são liquidadas [em dinheiro/fisicamente]. 

[C.18] [Remuneração de valores 

mobiliários derivados] 

[Conferir Elemento C.8  

A remuneração das obrigações estruturadas será calculada com base na 

seguinte fórmula de pagamento: 

(em relação às Obrigações Estruturadas que não sejam obrigações ligadas 

a taxa, obrigações ligadas a moeda, obrigações ligadas ações 

preferenciais, a obrigações ligadas a crédito, obrigações ligadas à inflação 

e/ou obrigações estruturadas de natureza híbrida) Vanilla/ American 

Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional 

Vanilla/ Airbag/ / Autocall Variable Airbag /Bonus/ Conditional Vanilla 

Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Switchable Vanilla 

Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable 

Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the 

Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall 

Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ 

Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ 

Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ 

Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ 

Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ 

Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ 

Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management 

Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix 

One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix 

Flexo/ Sweet Phoenix/ Selecto/ Selecto Irys/ Autocall New Chance/ 

Domino Phoenix/ Absolute Autocall/ Generic Vanilla Series/ Phoenix 

Target/ Restrikable Phoenix/ Autocall Twin-Win/ Phoenix DRA/ Stability 

Note/ Phoenix Double Chance/ Alizé/ Delta One/ Delta One With Coupons/  

Domino Range Phoenix 

(em relação a obrigações ligadas a taxa, obrigações ligadas a moeda, 

obrigações ligadas à inflação e obrigações estruturadas de natureza 

híbrida) Digital Redemption/ Reverse Convertible/ Bear Reverse 

Convertible/ Bull Power/ Bear Power/ Strangle Redemption/ Multi-Ladder 

(Wedding Cake) Redemption/ Target Remuneration/ Interest Reserve 
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Mechanism/ Digital Coupon/ Global Range Accrual/ Bull Index Coupon/ 

Bear Index Coupon/ Index Strangle Coupon/ Multi-Ladder (Wedding Cake) 

Coupon 

(em relação a obrigações ligadas a taxa) Callable Zero Coupon/ Linear 

Callable Zero Coupon/ Rate Conditional Zero Coupon / Capped Floored 

Floater/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ 

Reverse Floater/ Cumulative Reverse Floater/ Snowrange Range Accrual/ 

Vol Bond/ Super Vol Bond/ Couponnable Zero/ Decapitalised Quarterly 

Base 

(em relação a obrigações ligadas a moeda) FX Basket Bull Power/ FX 

Basket Bear Power/ FX Basket Twin Power/ FX Basket Digital Coupon/ 

Contingent Dual Currency Redemption/ Contingent Dual Currency Interest  

(em relação a obrigações ligadas a crédito) Single Entity Credit Linked 

Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with 

European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American 

Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single 

Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity 

Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Digital 

Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Digital Credit Linked 

Note with American Settlement/ Single Entity Negative Basis Note with 

American Settlement/ Single Entity Negative Basis Note with European 

Settlement/Basket Negative Basis Note with European Settlement 

(em relação às obrigações ligadas à inflação) Inflation Zero Coupon/ 

OATi-type Inflation Redemption/ Inflation Capped Floored Floater/ 

Inflation Reverse Floater/  Chinese Hat Inflation/ Mayan Pyramid Inflation/ 

Leveraged Inflation Rate Spread/ OATi-type Inflation Coupon 

 

   

   

   

  (em relação a obrigações ligadas a ações preferenciais) A menos que as 

Obrigações tenham sido reembolsadas previamente ou compradas e 

canceladas, o Emitente deve reembolsar as Obrigações na Data de 

Maturidade pelo Montante Final de Reembolso, onde: 

 Montante Final de Reembolso: relativamente à Denominação 

Específica de cada Obrigação, o montante da Moeda Especificada 

é determinado pelo Agente de Cálculo de acordo com a seguinte 

fórmula, arredondado para a unidade mais próxima da Moeda 

Especificada, sendo a metade arredondada para a unidade 

imediatamente superior (salvo no caso do Iene que deve ser 

arredondado para baixo, para o Iene mais próximo) 
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Elemento Título  

 

 Ação Preferencial Final: o Valor da Ação Preferencial na Data 

de Valoração. 

 Ação Preferencial Inicial: o Valor da Ação Preferencial na Data 

de Valoração Inicial. 

 Valor da Ação Preferencial: a cada dia, o valor justo de mercado 

de uma Ação Preferencial no Momento da Valoração nesse dia 

conforme for determinado pelo Agente de Cálculo, utilizando os 

seus modelos e metodologias internos, e considerando certo(s) 

fator(es), que o Agente de Cálculo considere apropriados, 

incluindo, entre outros: (a) o tempo restante até ao vencimento da 

Ação Preferencial; (b) se a Ação Preferencial estiver ligada a um 

ou mais ativos subjacentes, o valor, o desempenho futuro 

expectável e/ou a volatilidade desses ativos subjacentes; e (c) 

qualquer outra informação que o Agente de Cálculo considere 

relevante.  

 Momento da Valoração: []/[17h (hora de Paris)]. 

 Momento da Valoração Inicial: a [Tranche 1] Data de Emissão 

ou, se esse dia não for um dia útil, o dia útil imediatamente 

seguinte. 

 Data de Valoração: []/[] dias úteis seguintes à Data de 

Valoração da Ação Preferencial. 

 Data de Valoração da Ação Preferencial: [data][inserir caso a 

característica da exigibilidade automática se aplique às Ações 

Preferenciais: ou, se as Ações Preferenciais estiverem sujeitas a 

reembolso em resultado da característica da exigibilidade 

automática, sendo desencadeada na Data de Observação da 

Barreira que Desencadeie as Ações Preferenciais, a data em que a 

característica da exigibilidade automática é desencadeada], 

fornecidas, se qualquer data utilizada para a valorização ou a 

determinação do(s) Subjacente(s) à(s) Ação Preferencial (ou 

qualquer parte da mesma), as Ações Preferenciais estiverem em 

queda ou caso haja nesse dia um atrasado ou um adiamento em 

conformidade com os termos e condições das Ações Preferenciais, 

a Data de Valoração da Ação Preferencial será a data mais recente 

em que a valoração ou determinação for feita.] 

 Data de Observação da Barreira que Desencadeie as Ações 

Preferenciais: significa [data(s)]/[Não Aplicável]. 

 Valor Nocional: a Denominação Específica. 

 Denominação Específica: [].] 
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Elemento Título  

 

  [Obrigações Ligadas a Warrant: As Obrigações também serão sujeitas a 

reembolso antecipado se ocorrerem certos eventos corporativos (como 

insolvência, ou nacionalização do Emitente do Warrant), ou se ocorrerem 

certos eventos (como ilegalidades, ou subidas de custos) relativamente ao 

Emitente ou a acordos de cobertura de algum afiliado, ou se processos de 

insolvência se verificarem face ao Emitente do Warrant, ou se o Emitente, 

ou qualquer dos seus afiliados, receber uma notificação por parte do 

Emitente do Warrant de que os Warrants terminarão em data anterior à Data 

de Maturidade.] 

[Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais: As Obrigações também serão 

sujeitas a reembolso antecipado se ocorrerem certos eventos corporativos 

(como [incluir, se aplicável: [fusão,] [oferta de aquisição,] [insolvência] 

[ou] [nacionalização] [relacionados com o Emitente das Ações 

Preferenciais]]) ou se ocorrerem certos eventos (como [incluir se a Natixis 

Structured Issuance SA for o emitente somente em relação às Obrigações 

da Lei Inglesa a substituição do emitente por outra empresa de onde resulte 

para o Obrigacionista a aplicação de qualquer taxa, imposto, tributação ou 

encargo governamental pelo (ou por qualquer autoridade dentro ou do) 

Reino Unido,] ilegalidades [incluir, se aplicável: [alterações legislativas,] 

[perturbação na cobertura do risco] [ou] [aumento do custo de cobertura de 

risco]]) relativamente ao emitente ou a algum dos seus afiliados, ou se o 

Emitente receber uma notificação por parte do Emitente das Ações 

Preferenciais ou do Agente de Determinação das Ações Preferenciais de 

que as Ações Preferenciais serão reembolsadas em data anterior à Data de 

Maturidade.] No reembolso antecipado das Obrigações, o montante de 

reembolso [o Montante de Reembolso Antecipado] é um montante na 

Moeda Específica calculada pelo Agente de Cálculo na mesma base do 

Montante de Reembolso Antecipado acima descrito, exeto se, para esse 

propósito, “Ação Preferencial Final” signifique o Valor da Ação 

Preferencial na data de reembolso antecipado (ou em data anterior, na 

medida do necessário para permitir o cálculo do Valor da Ação Preferencial 

anterior ao reembolso das Obrigações).]] 

  

   

(em relação a obrigações ligadas a ações preferenciais) A menos que as 

Obrigações tenham sido reembolsadas previamente ou compradas e 

canceladas, o Emitente deve reembolsar as Obrigações na Data de 

Maturidade pelo Montante Final de Reembolso, onde: 

 Montante Final de Reembolso: relativamente à Denominação 

Específica de cada Obrigação, o montante da Moeda Especificada 

é determinado pelo Agente de Cálculo de acordo com a seguinte 

fórmula, arredondado para a unidade mais próxima da Moeda 

Especificada, sendo a metade arredondada para a unidade 

imediatamente superior (salvo no caso do Iene que deve ser 

arredondado para baixo, para o Iene mais próximo) 
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 Ação Preferencial Final: o Valor da Ação Preferencial na Data 

de Valoração. 

 Ação Preferencial Inicial: o Valor da Ação Preferencial na Data 

de Valoração Inicial. 

 Valor da Ação Preferencial: a cada dia, o valor justo de mercado 

de uma Ação Preferencial no Momento da Valoração nesse dia 

conforme for determinado pelo Agente de Cálculo, utilizando os 

seus modelos e metodologias internos, e considerando certo(s) 

fator(es), que o Agente de Cálculo considere apropriados, 

incluindo, entre outros: (a) o tempo restante até ao vencimento da 

Ação Preferencial; (b) se a Ação Preferencial estiver ligada a um 

ou mais ativos subjacentes, o valor, o desempenho futuro 

expectável e/ou a volatilidade desses ativos subjacentes; e (c) 

qualquer outra informação que o Agente de Cálculo considere 

relevante.  

 Momento da Valoração: []/[17h (hora de Paris)]. 

 Momento da Valoração Inicial: a [Tranche 1] Data de Emissão 

ou, se esse dia não for um dia útil, o dia útil imediatamente 

seguinte. 

 Data de Valoração: []/[] dias úteis seguintes à Data de 

Valoração da Ação Preferencial. 

 Data de Valoração da Ação Preferencial: [data][inserir caso a 

característica da exigibilidade automática se aplique às Ações 

Preferenciais: ou, se as Ações Preferenciais estiverem sujeitas a 

reembolso em resultado da característica da exigibilidade 

automática, sendo desencadeada na Data de Observação da 

Barreira que Desencadeie as Ações Preferenciais, a data em que a 

característica da exigibilidade automática é desencadeada], 

fornecidas, se qualquer data utilizada para a valorização ou a 

determinação do(s) Subjacente(s) à(s) Ação Preferencial (ou 

qualquer parte da mesma), as Ações Preferenciais estiverem em 

queda ou caso haja nesse dia um atrasado ou um adiamento em 

conformidade com os termos e condições das Ações Preferenciais, 

a Data de Valoração da Ação Preferencial será a data mais recente 

em que a valoração ou determinação for feita.] 

 Data de Observação da Barreira que Desencadeie as Ações 

Preferenciais: significa [data(s)]/[Não Aplicável]. 

 Valor Nocional: a Denominação Específica. 

 Denominação Específica: [].] 
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  [O Sumário Específico da Emissão conterá a totalidade das fórmulas 

relevantes para as Obrigações Estruturadas relevantes]] 

  [O preço [final de referência] do subjacente será determinado de acordo 

com a mecânica de valoração estabelecida no Elemento C.18 supra] 

  [O especificado no Elemento C.15 supra. Inserir descrição do subjacente: 

[●]] 

[(em relação às obrigações ligadas a acções preferenciais) Os montantes 

pagáveis no vencimento relativamente às Obrigações serão calculados por 

referência ao desempenho de uma única Ação Preferencial pelo Emitente 

das Ações Preferenciais. 

A cópia dos documentos constitutivos do Emitente das Ações Preferenciais 

e os termos e condições aplicáveis à classe de Ações Preferenciais (os 

Termos e Condições das Ações Preferenciais) são disponibilizados aos 

Obrigacionistas através de um pedido por escrito (sem custos) remetido para 

a sede do Emitente das Ações Preferenciais na Cannon Bridge House, 25 

Dowgate Hill, Londres, EC4R 2YA, Reino Unido, para o escritório da 

NATIXIS no 47, quai d’Austerlitz, 75013 Paris, França e para o(s) 

distribuidor(es) das Obrigações. [Se especificado nos Termos Finais: Os 

Termos e Condições das Ações Preferenciais também estão disponíveis no 

seguinte website: [●]]. 

O desempenho de cada Ação Preferencial depende do retorno definido que 

está estabelecido nos Termos e Condições das Ações Preferenciais e o 

desempenho de um ou mais ativo(s) subjacente(s) a que a Ação Preferencial 

esteja exposta. Cada ativo subjacente pode incluir, de forma não limitada, 

acções, dívida, instrumentos derivados, índices, investimentos, fundos, 

fundos de investimento abertos, mercadorias, cabazes de valores 

mobiliários ou índices, câmbios, carteiras de títulos e estratégias negociais 

e que se podem alterar ao longo do tempo como resultado do desempenho 

ou de outros factores (cada Subjacente à Ação Preferencial). Os Termos 

e Condições das Ações Preferenciais que permitem que as Ações 

Preferenciais sejam reembolsadas no final da sua data de reembolso em 

quantidade definida de acordo com os Termos e Condições das Ações 

Preferenciais. Está previsto que o valor das Ações Preferenciais seja 

publicado pelo Emitente ou pelo Agente de Cálculo em cada dia útil na 

Fonte de Informação. 

Espera-se que os Termos e Condições das Ações Preferenciais prevejam 

que o Emitente das Ações Preferenciais possa reembolsar as Ações 

Preferenciais mais cedo se: (a) o Agente de Determinação das Ações 

Preferenciais determinar que, por razões que não dependem do controlo do 

Emitente das Ações Preferenciais, o desempenho das obrigações do 

Emitente das Ações Preferenciais no âmbito das Ações Preferenciais se 

tornou ilegal ou inexequível, no todo ou em parte, por qualquer razão; (b) o 
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Agente de Determinação das Ações Preferenciais determinar que certos 

eventos que afetem os contratos de cobertura do Emitente das Ações 

Preferenciais ou o(s) Subjacente(s) às Ações Preferenciais ocorreram, e que 

nenhuma adaptação aos termos e condições das Ações Preferenciais 

permitam alcançar um resultado comercial razoável; ou (c) o Agente de 

Determinação das Ações Preferenciais determinar que houve uma alteração 

na legislação ou regulamentação aplicáveis   

Onde: 

Código Bloomberg: [●] 

Fonte de Informação: [●]/[Código Bloomberg [CSSN]/[website] 

(especificar a fonte do preço aplicável para a publicação do Preço das 

Ações Preferenciais) ou qualquer outro que seja um serviço de informação 

amplamente disponível em que o Valor das Ações Preferenciais é, ou está 

programado para ser, publicado tal como determinado pelo Agente de 

Cálculo e cujos detalhes são comunicados aos Obrigacionistas de acordo 

com a Condição 14 (Avisos) nos Termos e Condições da Obrigações da Lei 

Inglesa e Condição 13 (Avisos) nos Termos e Condições da Obrigações da 

Lei Francesa . 

Emitente das Ações Preferenciais: Cannon Bridge Capital Ltd, uma 

sociedade por acções de responsabilidade limitada (“private company 

limited by shares”) registada em Inglaterra e no País de Gales (com o 

número de registo 9610759) com a sua sede social em Cannon Bridge 

House, 25 Dowgate Hill, Londres, EC4R 2YA, Reino Unido.  

Ações Preferenciais: Ações Preferenciais – Classe [●] [título] Ações 

Preferenciais emitidas pelo Emitente das Ações Preferenciais.] 
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Secção D - Riscos 

Elemento Título  

D.2 Principais riscos 

específicos dos 

Emitentes. 

[Inserir a propósito das Obrigações emitidas pela Natixis Structured 

Issuance SA:] [Os riscos significativos relativos à Natixis Structured 

Issuance SA incluem: 

 as Obrigações constituem deveres contratuais gerais e não 

garantidas do Emitente que se classificam ao mesmo nível de todas 

as outras obrigações contratuais não garantidas do Emitente; 

 o adquirente das Obrigações fica sujeito à solvabilidade do 

Emitente e ninguém (sujeito à Garantia NATIXIS) enquanto 

investidor tem direitos em relação ao Subjacente relevante; 

 poderão surgir conflitos de interesse entre os interesses do 

Emitente e os interesses das suas contrapartes, parceiros, 

acionistas, ou subsidiárias ou empresas afiliadas; 

 poderão surgir conflitos de interesse entre os interesses do 

Emitente e os interesses dos Colocadores (“Dealers”); 

 O Emitente está exposto à solvabilidade das suas contrapartes; 

 Acontecimentos imprevistos poderão levar a uma interrupção 

abrupta nos sistemas de comunicações e de informação do 

Emitente. A ocorrência de quaisquer falhas ou interrupções poderá 

ter um efeito material adverso na condição financeira do Emitente 

e nos resultados das operações;  

  Qualquer falha, interrupção ou rutura na segurança dos sistemas 

de comunicação e de informação poderá resultar em falhas ou 

interrupções nos sistemas de organização do Emitente que poderá 

ter um efeito material adverso na condição financeira do Emitente 

e nos resultados das operações; e 

 Tendo em conta que o Emitente está registado, constituído e tem o 

seu principal centro de interesses no Luxemburgo, os 

procedimentos de insolvência respeitantes ao Emitente poderão ser 

levados a cabo nos termos e sob regulação das leis luxemburguesas 

de insolvência. As leis de insolvência do Luxemburgo poderão não 

ser tão favoráveis aos interesses dos investidores como as de outras 

jurisdições com as quais os investidores já poderão estar 

familiarizados, e podem limitar a capacidade dos Obrigacionistas 

de fazer cumprir os termos das Obrigações. Os procedimentos de 

insolvência poderão ter um efeito material adverso junto do 

Emitente no que diz respeito ao seu negócio, aos seus ativos e aos 

deveres decorrentes das Obrigações, enquanto Emitente.] 

Os riscos significativos relativos à NATIXIS incluem: 

Os riscos significativos relativos ao ambiente macroeconómico e à crise 

financeira incluem: 
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 condições adversas do mercado ou da economia podem causar um 

decréscimo no produto líquido bancário, na rentabilidade, e na 

posição financeira da NATIXIS; 

 o possível reforço na regulação aplicável ao setor financeiro, 

ditado pela crise financeira, poderá dar origem à introdução de 

novas restrições de compliance; 

 a situação dos mercados financeiros, particularmente nos 

mercados de dívida primário e secundário, poderão ter um efeito 

negativo significativo sobre a NATIXIS; e 

 a NATIXIS sofreu perdas significativas, e poderá continuar a 

sofrer perdas, na sua carteira de ativos, afetada pela crise 

financeira. 

Os riscos significativos relativos à estrutura da NATIXIS incluem: 

 o principal acionista da NATIXIS tem uma influência significativa 

em certas ações corporativas; 

 as políticas e procedimentos de gestão de riscos da NATIXIS estão 

sujeitas à aprovação e controlo do BPCE; e  

 o refinanciamento da NATIXIS dá-se através do BPCE. 

Os riscos significativos relativos à estrutura das operações da NATIXIS e 

ao setor bancário incluem: 

 a NATIXIS está exposta a diversas categorias de risco inerentes às 

operações bancárias; 

 risco de crédito; 

 risco de mercado, liquidez e financiamento; 

 riscos operacionais; 

 risco de seguro; 

 a NATIXIS poderá não conseguir implementar a sua nova 

estratégia corporativa e de negócio de forma tão eficaz como a que 

pretende; 

 um acréscimo substancial de provisões ou uma perda excessiva do 

nível de provisões anteriormente registado pode ter efeitos 

adversos no resultado operacional ou na posição financeira da 

NATIXIS; 

 a capacidade da NATIXIS para atrair e reter funcionários 

qualificados é crucial para o sucesso do seu negócio, e o insucesso 

nessa tarefa poderá afetar materialmente o seu desempenho; 

 os eventos futuros poderão ser diferentes dos que se refletiram no 

pressuposto usado pela administração na preparação das 

demonstrações financeiras da NATIXIS, o que pode causar perdas 

inesperadas em termos de futuro; 
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 as flutuações e a volatilidade do mercado podem expor a NATIXIS 

ao risco de perdas em relação às suas operações de negociação e 

investimento;  

 durante recessões, a NATIXIS pode gerar receitas mais baixas em 

negócios de corretagem e noutros negócios baseados em 

comissões e honorários; 

 mudanças significativas nas taxas de juro poderão afetar 

negativamente o produto líquido bancário ou a rentabilidade da 

NATIXIS; 

 mudanças nas taxas de câmbio poderão afetar significativamente 

os resultados da NATIXIS; 

 uma interrupção ou falha nos sistemas de informação da 

NATIXIS, ou nos de terceiros, pode resultar em perda de negócio 

e noutras perdas; 

 eventos imprevistos podem causar uma interrupção nas operações 

da NATIXIS, e causar por essa via perdas substanciais e custos 

adicionais; 

 a NATIXIS pode ser vulnerável aos meios político, 

macroeconómico e financeiro ou a circunstâncias específicas dos 

países onde desenvolve negócios; 

 a NATIXIS está sujeita a uma carga significativa de 

regulamentação, em França e em vários outros países nos quais 

opera; ações regulamentares e mudanças na regulamentação 

podem afetar negativamente a NATIXIS; 

 a legislação fiscal e a sua aplicação, em França e nos países em 

que a NATIXIS opera, são suscetíveis de ter um impacto 

significativo nos resultados da NATIXIS; 

 apesar das políticas, procedimentos e métodos de gestão de riscos 

postos em prática, a NATIXIS poderá estar exposta a riscos não 

identificados ou não antecipados, com a suscetibilidade de gerar 

perdas significativas; 

 as estratégias de cobertura implementadas pela NATIXIS não 

eliminam completamente o risco de perdas;  

 a NATIXIS poderá encontrar dificuldades em identificar, executar 

e integrar a sua política no que respeita a aquisições ou joint-

ventures; 

 a competição intensa, tanto no mercado interno da NATIXIS, o de 

França, como no mercado mais abrangente, e internacionalmente, 

pode afetar negativamente o seu produto líquido bancário e a sua 

rentabilidade; 

 a solidez e o comportamento financeiros de outras instituições e 

participantes do mercado pode ter um impacto adverso na 

NATIXIS;  
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 a rentabilidade e as perspetivas comerciais da NATIXIS podem ser 

negativamente afetadas por risco de reputação e por risco legal; e 

 uma queda prolongada nos mercados poderá reduzir a liquidez dos 

ativos e fazer com que se torne mais difícil vendê-los. Tal situação 

poderá dar origem a perdas significativas. 

[Eliminar o Elemento D.3 se as Obrigações são instrumentos derivados aos quais é aplicável o Anexo XII do 

Regulamento Prospeto] 

[Eliminar Elemento D.6 se as Obrigações são instrumentos derivados aos quais é aplicável o Anexo XII do 

Regulamento Prospeto] 

[D.3][D.6] [Principais riscos 

específicos das 

Obrigações] [Advertência 

relativa ao risco] 

 

Os principais riscos específicos das Obrigações incluem: 

 

   Ao investir nas Obrigações, os investidores ficam sujeitos à 

solvabilidade do Emitente relevante (e no caso de Obrigações 

emitidas pela Natixis Structured Issuance SA com o benefício da 

Garantia NATIXIS, NATIXIS), e a mais ninguém. 

 Poderão surgir conflitos de interesse entre os Emitentes e 

quaisquer dos seus afiliados, por um lado, e Obrigacionistas, por 

outro. 

 Alguns dos colocadores e seus afiliados envolveram-se, e 

futuramente poder-se-ão envolver, em banca de investimento 

(“investment banking”), transações comerciais e/ou de 

empréstimo com o Emitente [e/ou com o Garante] e [com o(s) 

seu(s)] afiliados, o que pode resultar em consequências adversas 

para um investimento nas Obrigações. 

 O Montante Nominal Agregado inicial pode não refletir a liquidez 

futura das Obrigações. 

 [inserir no caso de ser previsto nos Termos Finais relevantes: Um 

reembolso antecipado por opção do Emitentedeverá é provável 

que tenha um efeito negativo no valor de mercado das Obrigações 

e poderá resultar numa rendibilidade consideravelmente inferior à 

recebida pelos Obrigacionistas. 

 [Inserir no caso das Obrigações da Lei Inglesa serem Obrigações 

em Aberto: 

[Inserir no caso das Obrigações em Aberto serem emitidas pela 

NATIXIS: no caso das Obrigações em Aberto, o prazo das 

Obrigações está dependente de um reembolso opcional escolhido 

pelo Emitente de acordo com o seu próprio critério e/ou um 

reembolso opcional escolhido pelos Obrigacionistas. A 

possibilidade de um reembolso antecipado pelo Emitente poderá 

ter um efeito negativo no valor de mercado das Obrigações.] 

[Inserir no caso das Obrigações em Aberto serem emitidas pela 

Natixis Structured Issuance: No caso das Obrigações em Aberto, 
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os termos das Obrigações estão dependentes de um reembolso 

antecipado opcional escolhido pelo Emitente de acordo com o seu 

próprio critério e de um reembolso opcional escolhido pelos 

Obrigacionistas. A possibilidade de um reembolso antecipado pelo 

Emitente poderá ter um efeito negativo no valor de mercado das 

Obrigações.] 

 [Inserir no caso da Obrigações da Lei Francesa serem 

Obrigações em Aberto  

No caso das Obrigações em Aberto, os termos das Obrigações 

estão dependentes de um reembolso antecipado opcional 

escolhido pelo Emitente de acordo com o seu próprio critério e de 

um reembolso opcional escolhido pelos Obrigacionistas. A 

possibilidade de um reembolso antecipado pelo Emitente poderá 

ter um efeito negativo no valor de mercado das Obrigações.] 

Os potenciais investidores devem considerar o risco de 

reinvestimento à luz de outros investimentos disponíveis no 

momento do reembolso. Tal característica pode também fazer com 

que o rendimento recebido pelos Obrigacionistas seja 

consideravelmente menor do que o previsto. Se não houver um 

mercado secundário, pode não ser possível para os investidores 

vender as Obrigações. [Além disso, esse reembolso opcional de 

acordo com o exclusivo critério do Emitente poderia impedir os 

Obrigacionistas de beneficiar do desempenho do Subjacente 

Referência ao longo de todo o período inicialmente previsto, o que 

teria sido de outra forma refletido no montante de juros.]] 

 A rendibilidade efetiva que um Obrigacionista obtém das 

Obrigações pode ser diminuída pelo impacto fiscal que sobre esse 

Obrigacionista recai em virtude do seu investimento nas 

Obrigações.  

 As condições das Obrigações contêm disposições para a 

convocação de assembleias de Obrigacionistas, que preveem que 

certas maiorias qualificadas vinculem todos os titulares que não 

tenham comparecido nem votado na assembleia em causa 

(relativamente às Obrigações da Lei Fancesa) ou não tenham 

concordado com a Decisão Escrita e titulares que tenham votado 

contra a maioria. 

 As Obrigações são regidas por [lei inglesa/[lei francesa], com 

efeitos a partir da data do presente Prospeto de Base, e não pode 

ser dada qualquer garantia quanto ao impacto de uma possível 

decisão judicial ou de uma alteração legislativa [inglesa/francesa] 

(ou qualquer outra relevante) após a data deste Prospeto de Base e 

podendo qualquer alteração ter um impacto material adverso no 

valor das Obrigações por si afetadas. 

  [Inserir no caso das Obrigações que beneficiem de “tax gross-

up” e de “tax call”: Nos termos das Obrigações, o Emitente 

apenas se encontra obrigado a proceder a pagamentos de capital e 



  

 

  

 29  

 

juros livres e isentos de retenção na fonte no que diga respeito a 

impostos [do Luxemburgo]/[de França].  

 Na medida em que impostos com retenção na fonte sejam exigidos 

em pagamentos de capital e juros relativos às Obrigações em 

qualquer jurisdição que não seja a [do Luxemburgo]/[de França], 

os Obrigacionistas apenas receberão os pagamentos após a 

aplicação de tal retenção. 

 [Inserir no caso das Obrigações emitidas pela NATIXIS que não 

beneficiem de “tax gross-up” e de “tax call”: No caso das 

Obrigações emitidas pela NATIXIS, se a retenção ou a dedução 

forem exigidas pela jurisdição de França relativamente àquelas 

Obrigações, os Obrigacionistas receberão o pagamento somente 

após a imposição de qualquer imposto de retenção. Na medida em 

que a retenção na fonte é imposta aos pagamentos do capital e dos 

juros no âmbito das Obrigações em qualquer jurisdição que não 

em França, os Obrigacionistas receberão o pagamento somente 

após imposição de qualquer imposto retido na fonte.]  

 A retenção na fonte equivalente do dividendo dos EUA poderá 

afetar os pagamentos relativos às Obrigações. 

 . 

 O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (“financial 

transactions tax (FTT)”) proposto poderá impor IOF a cada 

instituição financeira que seja parte em determinadas transações 

financeiras. Uma pessoa que transacione com uma instituição 

financeira que incumpra com os IOF pode ser individual e 

solidariamente responsável por tal imposto. 

 A implementação da “Diretiva relativa à recuperação e resolução 

bancária” (a DRRB) e a transposição da mesma para a legislação 

da França e do Luxemburgo, ou a tomada de qualquer medida ao 

abrigo da mesma, poderá afetar materialmente o valor de qualquer 

uma das Obrigações. 

 Entre outras medidas no âmbito da DRRB, as autoridades de 

resolução têm o poder de reduzir os instrumentos de credores não 

garantidos de uma instituição em insolvência e de converter certos 

instrumentos de dívida não garantida (incluindo Obrigações) em 

títulos, podendo esses títulos ser potencialmente sujeitos no futuro 

ao cancelamento, transferência ou dissolução pela aplicação geral 

do instrumento de recapitalização interna. A autoridade de 

resolução deve primeiro reduzir ou cancelar o património comum 

de nível um, e posteriormente reduzir, cancelar, ou converter o 

património comum adicional de nível um, e então o património 

comum de nível dois e outra dívida subordinada na medida do 

necessário e até ao limite da sua capacidade. Somente se esta 

redução total é menor do que o montante necessário, a autoridade 

de resolução irá reduzir ou converter na medida do necessário o 

montante do capital ou o montante em dívida pagável em relação 
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a credores não garantidos, em conformidade com a hierarquia dos 

créditos nos procedimentos normais de insolvência. 

 As instituições de crédito francesas (como NATIXIS) devem 

cumprir a todo o momento com os requisitos mínimos de fundos 

próprios e de passivo elegível (o MREL) nos termos do artigo 

L.613-44 do Código francês monetário e financeiro. O MREL é 

expressado como uma percentagem do total do passivo e do 

património líquido da instituição e visa impedir que instituições 

estruturem os seus compromissos de certa forma que poderiam 

limitar ou impedir a eficácia dos instrumentos de recapitalização 

interna.  

 A DRRB foi implementada pelo Ato de Luxemburgo datado de 18 

de dezembro de 2015 (o Acto RRB 2015). A Natixis Structured 

Issuance SA, como instituição de crédito estabelecida no 

Luxemburgo e subsidiária detida indirectamente a 100% pela 

NATIXIS, está sujeita à DRRB conforme implementado pelo Acto 

RRB 2015. 

 O Regulamento dos índices de referência pode trazer um ajuste dos 

termos e condições das Obrigações, liquidação antecipada, 

avaliação pelo Responsável pelo Cálculo, remoção do mercado ou 

outras consequências, dependendo das disposições específicas dos 

termos relevantes e condições aplicáveis às Obrigações. 

 Obrigações Verdes – a atenção dos Investidores é atraída parao 

facto de o Emitente e os Colocadores não apresentarem garantias 

quanto (i) às características dos Ativos Verdes Elegíveis, incluindo 

os critérios ambientais e de sustentabilidade, (ii) ao momento em 

que os Activos Verdes Elegíveis serão identificados e ficarão 

disponíveis para investimento pela NATIXIS e consequentemente 

quando asreceitas líquidas serão efetivamente utilizadas para 

Activos Verdes Elegíveis se o início ou ao longo da vida das 

Obrigações Verdes, ou (iii) a saber se as Obrigações Verdes irão 

realmente ao encontro de certos critérios ambientais, climáticos 

e/ou de sustentabilidade e em particular de qualquer critério de um 

investidor e das suas expetativas no que dizem respeito a impactos 

a nível do ambiente ou no clima e no desempenho sustentável. 

 Eventos inesperados poderão interromper as operações do 

Emitente e causar danos substanciais e custos adicionais. 

 O Emitente está exposto aos riscos de crédito de outras partes. 

 Uma interrupção ou falha nos sistemas de informação do Emitente 

poderá resultar em perda de negócio e noutras perdas. 

 Nos Estados Unidos da América, poderá não ser possível aos 

investidores proceder à citação do Emitente, dos seus diretores e 

oficiais executivos, ou executar contra as mesmas decisões de 

tribunais norte-americanos obtidas em tribunais norte-

americanos.] 
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[No caso de Obrigações Estruturadas, (aplicável apenas ao Elemento D.6) 

inserir: Obrigações Estruturadas 

 o preço de mercado das Obrigações poderá ser volátil; 

 as Obrigações poderão não gerar juros; 

 o pagamento de capital ou juros poderá dar-se num momento ou 

numa moeda diferente do esperado; 

 os investidores das Obrigações poderão perder o seu capital, na 

totalidade ou numa parte substancial; 

 o subjacente às Obrigações poderá ser sujeito a flutuações 

significativas que poderão não estar relacionadas com alterações 

das taxas de juro, de moeda, ou de outros índices; 

 o momento específico em que ocorram mudanças num subjacente 

às Obrigações poderá afetar a rendibilidade efetiva dos 

investidores, não obstante o nível médio correspondente ser 

consistente com as suas expectativas; e 

 nem o valor presente nem os valores passados do subjacente às 

Obrigações são passíveis de proporcionar uma indicação fiável do 

seu desempenho futuro ao longo do período de qualquer das 

Obrigações.] 

[No caso de Obrigações Ligadas a Taxa ou de taxa variável com um 

multiplicador ou com outro efeito de alavanca, inserir: [Obrigações 

Ligadas a Taxa]/[Obrigações de taxa variável com um multiplicador ou 

com outro efeito de alavanca]  

Obrigações estruturadas que incluam multiplicadores ou outros efeitos de 

alavanca, limites máximos ou mínimos (“caps or floors”), ou alguma 

combinação destas características, ou ainda de outras características 

similares, são investimentos voláteis, e os seus valores de mercado poderão 

ser ainda mais voláteis do que os de valores mobiliários que não incluam 

essas características.] 

[No caso de Obrigações de Taxa Variável Inversa, inserir: Obrigações de 

Taxa Variável Inversa 

As Obrigações têm uma taxa de juro calculada a partir de uma taxa fixa a 

que é subtraída uma taxa [variável] baseada numa taxa de referência como 

a LIBOR. Os valores de mercado de tais Obrigações são tipicamente mais 

voláteis do que os valores de mercado de outros títulos de dívida de taxa 

variável convencionais baseados na mesma taxa de referência (e com os 

demais termos que lhes seriam comparáveis).] 

[No caso de Obrigações com uma Base de Comutação de Juros inserir: Base 

de Comutação de Juros 

No caso de Obrigações com uma Base de Comutação de Juros, o método 

utilizado para calcular a taxa com base na qual as Obrigações com Base de 

Comutação de Juros vencem juros pode ser alterado, seja por opção do 

Emitente ou quando se encontrarem preenchidas determinadas condições, 

por outro método de cálculo predeterminado. A capacidade do Emitente em 
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converter a taxa de juro afetará o mercado secundário e o valor de mercado 

das Obrigações desde que o Emitente possa, a seu exclusivo critério, optar 

por converter a taxa quando for provável que o efeito seja um menor custo 

total do financiamento da Emitente.] 

[No caso de Obrigações emitidas pela Natixis Structured Issuance SA, 

inserir apenas em relação às Obrigações da Lei Inglesa: A Natixis 

Structured Issuance SA pode ser substituída como devedora principal por 

outra entidade. 

Relativamente às Obrigações emitidas somente pela Natixis Structured 

Issuance SA, ou qualquer outra empresa substituída anterior, a Emitente 

poderá, sem o consentimento dos Obrigacionistas, substituir-se como 

devedora principal sob as Obrigações de qualquer empresa (a Substituta) 

que seja uma Afiliada da Emitente, ou uma Afiliada de qualquer empresa 

anterior substituída, sujeita às condições estabelecidas nos Termos e 

Condições das Obrigações. Apesar de uma substituição, de acordo com a 

Condição 15 (Substituição (aplicável apenas à Natixis Structured Issuance 

SA)) dos Termos e Condições da Obrigações da Lei Inglesa estarem sujeitos 

à satisfação das Condições de Substituição nele estabelecidas, os 

Obrigacionistas podem, após uma substituição, tornar-se sujeitos a um risco 

de crédito aumentado em relação ao Substituto e/ou podem sofrer 

consequências adversas em relação ao valor de mercado, mercado de 

negociação ou liquidez das suas Obrigações.] 

[No caso de Obrigações emitidas com um desconto substancial ou prémio, 

inserir: Obrigações emitidas com um desconto substancial ou prémio 

Os valores de mercado de valores mobiliários emitidos com um desconto 

substancial ou prémio no montante do capital tendem a flutuar mais face a 

alterações nas taxas de juro do que os preços de valores mobiliários 

convencionais remunerados a juros.] 

[No caso de Obrigações de Taxa Fixa, inserir: Obrigações de Taxa Fixa 

Um investimento em Obrigações de Taxa de Juro Fixa envolve o risco de 

que alterações subsequentes nas taxas de juro do mercado possam afetar 

adversamente o valor dessas Obrigações de Taxa de Juro Fixa.] 

[No caso de Obrigações de Taxa Variável, inserir: Obrigações de Taxa 

Variável 

O rendimento de juros em Obrigações de Taxa Variável não é passível de 

ser antecipado. Em virtude de um rendimento de juros variável, os 

investidores não têm a capacidade de determinar qual a rendibilidade 

definitiva de Obrigações de Taxa Variável no momento em que as 

adquirem, pelo que o seu retorno do investimento não ode ser comparado 

com o de investimentos que tenham períodos de taxa fixa (mais) longos 

(“longer fixed interests periods”).] 

[No caso de Obrigações de Cupão Zero, inserir: Obrigações de Cupão 

Zero 

As Obrigações de Cupão Zero estão sujeitas a maiores flutuações de preço 

do que títulos sem desconto.] 
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[No caso de Obrigações reembolsadas por entrega física, inserir: 

Obrigações reembolsadas por entrega física 

No caso da entrega de ações e/ou outros valores mobiliários para reembolso 

das Obrigações respetivas por entrega física, os Obrigacionistas serão 

requeridos a efetuar determinadas notificações e a tomar outras medidas tal 

como definido nas Condições.] 

[No caso de obrigações em moeda Estrangeira, inserir: obrigações em 

moeda Estrangeira 

Enquanto adquirentes de obrigações em moeda Estrangeira, os investidores 

estão expostos ao risco da alteração das taxas de câmbio. A este risco soma-

se qualquer risco de desempenho que diga respeito ao Emitente ou ao tipo 

de Obrigação a ser emitida.] 

[No caso de Juros do Depositório CREST, inserir: Juros do Depositório 

CREST 

Os Juros de Depositário CREST (CDIs) são obrigações legais autónomas, 

distintas das Obrigações, e os titulares dos CDIs estarão sujeitos, por essa 

via, a disposições para além das que dizem respeito às Obrigações.] 

[No caso de Obrigações Ligadas a Índice (aplicável apenas ao Elemento 

D.6), inserir: Obrigações Ligadas a Índice 

A exposição a um ou mais índices, eventos de ajustamento e perturbações 

significativas do mercado ou a falta de abertura de uma bolsa poderão ter 

um efeito adverso no valor e na liquidez das Obrigações.] 

 [No caso de Obrigações Ligadas a Ações (“Equity”)(aplicável apenas na 

condição de o Elemento D.6 se aplicar), inserir: Obrigações Indexadas ao 

Desempenho de Ações 

A exposição a uma ou mais ações, que apresenta riscos de mercado 

similares ao investimento direto em ações, potenciais eventos de 

ajustamento ou eventos extraordinários que afetem ações, e perturbações 

significativas do mercado, ou a falta de abertura de uma bolsa, poderão ter 

um efeito adverso no valor e na liquidez das Obrigações.] 

[No caso de Obrigações Ligadas à Inflação (aplicável apenas ao Elemento 

D.6), inserir: Obrigações Ligadas à Inflação 

A exposição a um índice de inflação e a ajustamentos poderá ter um efeito 

adverso no valor e na liquidez das Obrigações.] 

[No caso de Obrigações Indexadas a Mercadoria (“Commodity”) 

(aplicável apenas ao Elemento D.6), inserir: Obrigações Indexadas a 

Mercadoria 

A exposição a uma ou mais mercadorias e/ou índices de mercadoria, que 

apresentam riscos de mercado similares ao investimento direto em 

mercadorias, perturbações significativas do mercado e eventos de 

ajustamento poderão ter um efeito adverso no valor ou na liquidez das 

Obrigações, e atrasos na determinação do nível final de um índice de 

mercadoria poderão resultar em atrasos no pagamento do Montante Final 

de Reembolso.] 
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[No caso de Obrigações Ligadas a Fundo de Investimento (aplicável 

apenas ao Elemento D.6), inserir: Obrigações Ligadas a Fundo de 

Investimento 

A exposição a uma ação ou a uma unidade de um fundo de investimento, 

que apresenta riscos de mercado similares ao investimento direto em fundos 

de investimento, dá origem ao risco de o montante a pagar por via de 

Obrigações Indexadas a Fundo de Investimento ser inferior ao montante a 

pagar a pagar por via de um investimento direto no(s) Fundo(s) de 

Investimento em consideração, bem como a eventos extraordinários 

relativos aos fundos, que poderão ter um efeito adverso no valor ou na 

liquidez das Obrigações.] 

[No caso de Obrigações Indexadas a Dividendo, inserir (aplicável apenas 

ao Elemento D.6): Obrigações Ligadas a Dividendo 

O Emitente pode emitir Obrigações em que o capital e/ou os juros a pagar 

estejam dependentes da declaração e pagamento de dividendos relativos a 

ações. Neste sentido, os potenciais investidores de Obrigações Ligadas a 

Dividendo deverão estar cientes de que, dependendo dos termos das 

Obrigações Ligadas a Dividendo, (i) quanto a juros, poderão não receber de 

todo, ou receber um valor muito limitado, (ii) os pagamentos de capital e de 

juros poderão dar-se num momento distinto do esperado, e (iii) poderão 

perder o seu investimento por completo, ou uma parte substancial do 

mesmo. As perdas referidas em (i), (ii) e (iii) poderão ocorrer se a empresa 

em questão não declarar e/ou não pagar um dividendo relativo às ações 

respetivas durante a vida das Obrigações Ligadas a Dividendo relevantes.]  

[No caso de Obrigações Indexadas a Futuros (aplicável apenas ao 

Elemento D.6), inserir: Obrigações Ligadas a Futuros 

O Emitente pode emitir Obrigações em que o capital e/ou os juros a pagar 

estejam dependentes do preço de contratos de futuros. Esses contratos de 

futuros poderão ser uma opção, um contrato de futuros, uma opção relativa 

a contrato de futuros, um swap, ou algum outro contrato relativo a (um) 

índice(s), ação(ões) ou dividendos (tal(is) índice(s), ação(ões) ou 

dividendos, enquanto Ativo(s) Subjacente(s) ao(s) Futuros). Neste 

sentido, um investimento em Obrigações Ligadas a Futuros poderá acarretar 

riscos similares a um investimento direto no próprio contrato de futuros, e 

os investidores devem procurar um aconselhamento apropriado. O valor de 

cada Obrigação Ligada a Futuros variará de acordo com o valor do contrato 

de futuros subjacente, que será, por sua vez, afetado pelo valor do(s) 

Ativo(s) Subjacente(s) ao(s) Futuros. Se o valor do(s) Ativo(s) 

Subjacente(s) ao(s) Futuros relevantes baixar por referência ao preço 

acordado no contrato de futuros relevante, então o valor do contrato de 

futuros e, consequentemente, o valor da Obrigação Ligada a Futuros, serão 

adversamente impactados.]  

[No caso de Obrigações Indexadas a Crédito (aplicável apenas ao 

Elemento D.6), inserir: Obrigações Ligadas a Crédito 

Dependendo dos termos das Obrigações Ligadas a Crédito, os investidores, 

quanto a juros, poderão não receber de todo, ou receber um valor muito 

limitado dos mesmos; o pagamento de capital ou de juros ou a entrega de 
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quaisquer ativos específicos poderá ocorrer num momento distinto do 

esperado; e os investidores poderão perder o seu capital, na totalidade ou 

numa parte substancial. A exposição ao crédito de uma ou mais entidades 

de referência poderá ter um efeito adverso no valor ou na liquidez das 

Obrigações.] 

[No caso de Obrigações Indexadas a Moeda / Obrigações de Moeda Dupla 

(aplicável apenas ao Elemento D.6), inserir: [Obrigações Ligadas a 

Moeda/Obrigações de Moeda Dupla] 

A exposição a uma moeda, que representa riscos de mercado semelhantes a 

um investimento direto em moeda, assim como perturbações significativas 

do mercado, poderão ter um efeito adverso no valor ou na liquidez das 

Obrigações.] 

[No caso de Obrigações Ligadas a Warrant (aplicável apenas ao Elemento 

D.6): Obrigações Ligadas a Warrant 

As Obrigações Ligadas a Warrant não são de capital protegido, e os 

investidores estão expostos ao desempenho dos Warrants, que estão, por 

sua vez, expostos ao desempenho do Subjacente ao Warrant. 

Mediante a determinação de um Evento Extraordinário ou de um Evento de 

Perturbação Adicional, o Emitente poderá, por sua opção, reembolsar na 

totalidade as Obrigações Ligadas a Warrant, pelo Montante de Reembolso 

Antecipado, que poderá ser inferior ao montante investido nas Obrigações 

Ligadas a Warrant. 

Caso ocorram determinados eventos relativamente Subjacente ao Warrant 

relevante, se o Emitente do Warrant e/ou o Agente de Cálculo do Warrant 

(conforme aplicável) for incapaz de proceder a determinadas alterações a 

determinados termos dos Warrants, tal pode pôr termo aos Warrants pelo 

seu valor de mercado, ao qual ainda se subtrairão quaisquer custos 

associados com o termo antecipado.  

Um investimento em Obrigações Ligadas a Warrant não é idêntico a um 

investimento nos próprios Warrant, e não confere nenhum direito ou 

interesse legítimo respeitante ao Warrant ou a qualquer Subjacente ao 

Warrant. Os Obrigacionistas não terão direito a receber distribuições nem 

quaisquer outros direitos respeitantes aos Warrants. 

O Emitente e os seus afiliados poderão levar a cabo operações de cobertura 

relativas às Obrigações Ligadas a Warrant, incluindo a aquisição dos 

Warrants e/ou de Subjacente ao Warrant, e um Obrigacionista não terá 

recurso para a contraparte respetiva a tais acordos de cobertura, nem tais 

acordos de cobertura conferem quaisquer direitos ou legitimidade aos 

Obrigacionistas. 

[No caso de Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais (aplicável apenas 

ao Elemento D.6) inserir: Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais 

 As Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais não são de capital 

protegido e os investidores estão expostos ao desempenho das 

Ações Preferenciais, que estão, por sua vez, expostos ao 

desempenho do(s) Subjacente(s) à Ação Preferencial. 
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 A Ação Preferencial e a sua exposição ao Subjacente à Ação 

Preferencial pode envolver riscos complexos, os quais se incluem, 

entre outros, riscos associados ao preço das acções, risco de 

crédito, risco de mercadorias, risco de câmbio, risco de taxa de 

juro, riscos políticos, riscos fiscais, riscos da inflação e/ou riscos 

do emitente. Os investidores devem rever os termos, e a 

informação do memorando descritivo, das Ações Preferenciais 

(incluindo os factores de risco) e assegurar que compreendem de 

que forma as Ações Preferenciais e o Subjacente à Ação 

Preferencial poderão afectar as Obrigações Ligadas a Ações 

Preferenciais. Os investidores devem consultar os seus próprios 

consultores financeiros caso considerem necessário. 

 As alterações à situação financeira e à posição do Emitente das 

Ações Preferenciais podem fazer com que o valor das Ações 

Preferenciais varie. Se o Emitente das Ações Preferenciais não 

puder cumprir todas as suas obrigações de acordo com as Classes 

de Ações Preferenciais, os fundos disponíveis do Emitente das 

Ações Preferenciais após a execução das obrigações séniores serão 

distribuídos entre os accionistas de cada Classe, de uma forma 

proporcional com todas as Classes de Ações Preferenciais ou 

outras obrigações expressas para classificar igualmente. 

Adicionalmente, se houver duas ou mais Classes que tenham 

diferentes datas de reembolso e os ativos do Emitente das Ações 

Preferenciais forem insuficientes para pagar a totalidade dos 

pagamentos programados e que devam ser feitos em relação às 

Ações Preferenciais de cada Classe, a percentagem do(s) 

pagamento(s) programado(s) a ser recebido pelos acionistas da 

Classe que será reembolsada em primeiro lugar será maior do que 

aquela que será reembolsada mais tarde. 

 Em certas circunstâncias (tais como o Emitente ser notificado pelo 

Emitente das Ações Preferenciais ou pelo Agente de Determinação 

das Ações Preferenciais de que as Ações Preferenciais serão 

reembolsadas antecipadamente em virtude da ocorrência de certos 

eventos relativos às Ações Preferenciais ou ao Emitente das Ações 

Preferenciais) o Emitente reembolsará antecipadamente as 

Obrigações Ligadas a Acções Preferenciais pelo Montante de 

Reembolso Antecipado, que pode ser inferior ao montante 

investido nas Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais. 

 Mediante a determinação de um Evento Extraordinário ou de um 

Evento de Perturbação Adicional, o Emitente poderá, por sua 

opção, reembolsar na totalidade as Obrigações Ligadas a Acções 

Preferenciais pelo Montante de Reembolso Antecipado, que 

poderá ser inferior ao montante investido nas Obrigações Ligadas 

a Ações Preferenciais. 

 [Se o Emitente decidir substituir-se como devedor principal das 

Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais por outra empresa e o 

Emitente ou o Agente de Cálculo determinar que qualquer taxa, 

imposto, tributação ou encargo governamental seja exigido a 
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qualquer Obrigacionista pelo (ou por qualquer autoridade dentro 

ou do) Reino Unido, que não seriam aplicados se a substituição 

não fosse feita, o Emitente pode reembolsar as Obrigações Ligadas 

a Ações Preferenciais pelo Montante de Reembolso Antecipado, 

que pode ser inferior ao montante investido nas Obrigações 

Ligadas a Ações Preferenciais.] [incluir quando o Emitente for a 

Natixis Structured Issuance SA somente em relação às Obrigações 

da Lei Inglesa] 

 Caso ocorram determinados eventos relativamente ao Subjacente 

à Ação Preferencial relevante, se o Emitente da Ação Preferencial 

e/ou o Agente de Determinação da Ação Preferencial (conforme 

aplicável) for incapaz de proceder a determinadas alterações a 

determinados termos da Ação Preferencial, o Emitente das Ações 

Preferenciais pode pôr termo às Ações Preferenciais pelo seu valor 

de mercado, ao qual ainda se subtrairão quaisquer custos 

associados com o termo antecipado. Após o mencionado termo, o 

Emitente reembolsará as Obrigações Ligadas a Ações 

Preferenciais na sua totalidade pelo Montante de Reembolso 

Antecipado, que pode ser inferior ao montante investido nas 

Obrigações Ligadas a Acções Preferenciais ou mesmo não existir 

reembolso. 

 Um investimento em Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais 

não é idêntico a um investimento nas próprias Ações Preferenciais 

ou qualquer Subjacente à Ação Preferencial, e não confere nenhum 

direito ou interesse legítimo respeitante à Ação Preferencial ou a 

qualquer Subjacente à Ação Preferencial. Os Obrigacionistas não 

terão direito a receber distribuições nem quaisquer outros direitos 

respeitantes à Ação Preferencial ou ao Subjacente à Ação 

Preferencial. 

 O Emitente e os seus afiliados poderão levar a cabo operações de 

cobertura relativas às Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais, 

incluindo a aquisição de Ações Preferenciais e/ou exposição ao 

Subjacente à Ação Preferencial, e um Obrigacionista não terá 

recurso para a contraparte respetiva a tais acordos de cobertura, 

nem tais acordos de cobertura conferem quaisquer direitos ou 

legitimidade aos Obrigacionistas. 

 O Emitente das Ações Preferenciais não é uma empresa 

operacional. A sua única actividade é a emissão de acções 

preferenciais reembolsáveis. O Emitente das Ações Preferenciais 

não detém quaisquer ativos e não gera resultados líquidos 

significativos. Pelos seus recursos serem limitados, qualquer 

apropriação indevida de fundos ou outra ação fraudulenta levada a 

cabo pelo Emitente das Ações Preferenciais ou por qualquer 

pessoa que atue em seu nome, poderá ter um efeito significante no 

valor das Ações Preferenciais, que afectarão o valor das 

Obrigações Ligadas às Ações Preferenciais.] 

 [Inserir no caso de Obrigações emitidas pela Natixis Structured Issuance 

SA:] [Principais Riscos específicos da Garantia NATIXIS] 
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 O âmbito da Garantia NATIXIS é limitado aos Instrumentos 

Financeiros (tal como definidos na Garantia NATIXIS) da Natixis 

Structured Issuance SA. A Garantia NATIXIS não está limitada 

aos deveres da Natixis Structured Issuance SA em conformidade 

com as Obrigações por si emitidas ao abrigo do Programa. 

 A Garantia NATIXIS não é uma garantia à primeira solicitação. 

Qualquer solicitação ao abrigo da Garantia NATIXIS deverá ser 

remetida por escrito por um signatário devidamente autorizado do 

solicitante para a Natixis Structured Issuance SA, de acordo com 

a Garantia NATIXIS. 

 Uma revogação da Garantia NATIXIS poderá afetar a 

solvabilidade da Natixis Structured Issuance SA. 

 Os Obrigacionistas também estão expostos ao risco de crédito da 

NATIXIS ao abrigo da Garantia NATIXIS. 

 A Garantia NATIXIS é regida por legislação francesa, e a 

execução dos direitos provenientes dessa garantia poderá ser mais 

difícil ao abrigo dessa jurisdição do que seria ao abrigo da 

jurisdição do Luxemburgo. 

 Não existe qualquer “negative pledge” nem outros acordos ou 

situações de incumprimento em relação à, ou empreendidas pela, 

NATIXIS ao abrigo das Obrigações ou da Garantia NATIXIS.]  

  Os principais riscos específicos do mercado em geral incluem:  

 As Obrigações, aquando a sua emissão, não têm nenhum mercado 

de transação estabelecido, e esse mercado pode até nunca vir a ser 

desenvolvido. Os investidores poderão não ser capazes de vender 

as suas Obrigações com facilidade, ou a preços que lhes 

proporcionem uma rendibilidade comparável a investimentos 

similares que tenham um mercado secundário desenvolvido. 

 O mercado de transação para títulos de dívida poderá ser volátil, e 

poderá ser adversamente impactado por muitos eventos. 

 Na sequência da votação do Reino Unido para sair da União 

Europeia, existe uma séria de incertezas em relação ao futuro do 

Reino Unido e das suas relações com a União Europeia. 

 Como resultado de flutuações nas taxas de câmbio ou da imposição 

de controlos de câmbio, os investidores poderão receber um valor 

de juros ou de capital inferior ao que esperavam, ou poderão não 

receber de todo qualquer valor. 

 Qualquer das notações de risco atribuída às Obrigações poderá não 

refletir o impacto potencial de todos os riscos relativos, entre 

outros, à estrutura da emissão em consideração, ao mercado 

relevante para as Obrigações, e a outros fatores que poderão afetar 

o valor das Obrigações. 

 Uma ponderação dos aspetos legais do investimento poderá 

restringir certos investimentos; os investidores e as instituições 

financeiras deverão consultar os seus conselheiros legais e/ou 

financeiros e/ou os reguladores pertinentes, de modo a determinar 

qual o tratamento apropriado para as Obrigações por força de 

quaisquer regras de capital baseado no risco ou similares. 
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 Os titulares das Obrigações poderão não receber Obrigações 

definitivas em determinadas circunstâncias, e poderão precisar de 

adquirir um montante de capital de Obrigações tal que equivalha a 

uma ou mais Denominações Especificadas, por forma a receber 

Obrigações definitivas. 

  [Os investidores poderão perder o valor total do seu investimento, ou parte 

deele, conforme o caso. (aplicável apenas ao Elemento D.6)] 

[Não aplicável – os investidores receberão o valor nominal na maturidade. 

(apenas aplicável ao Elemento D.6]] 
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Secção E - Oferta 

Elemento Título  

E.2b Afetação das receitas As receitas líquidas da emissão das Obrigações serão [[reemprestadas pela 

Natixis Structured Issuance SA à NATIXIS nos termos do Acordo de 

Empréstimo e serão aplicadas pela NATIXIS para os seus propósitos gerais 

corporativos, negócios e desenvolvimento de negócio] [usadas pelo 

Emitente para os seus propósitos gerais corporativos, negócios e 

desenvolvimento de negócio./[].] 

E.3 Termos e condições da 

Oferta 

[Não está em curso nem está prevista qualquer Oferta Pública. [Inserir 

quando a Natixis Structured Issuance SA for o Emitente de Obrigações 

Ligadas a Ações Preferenciais: As Obrigações são oferecidas ao colocador 

pelo Preço de Emissão.][inserir quando a NATIXIS for o Emitente das 

Obrigações Ligadas a Ações Preferenciais: As Obrigações são oferecidas 

ao(s) distribuidor(es) pelo Preço de Emissão.]] 

O Preço de Emissão das Obrigações corresponde a []% do seu valor 

nominal. 

O montante total da [emissão]/[Oferta] é de []. 

[Se não estiver prevista qualquer Oferta Pública, elimine dos demais 

parágrafos deste Elemento E.3 abaixo em parêntesis retos] 

[[Esta Emissão de Obrigações está a ser sujeita a uma Oferta Pública [na 

Bélgica][na República Checa][na Dinamarca][na Finlâdia][em França][na 

Alemanha][na Irlanda][em Itália][no Luxemburgo][nos Países Baixos][na 

Noruega][Polónia][Portugal][em Espanha][na Suécia][no Reino Unido] 

 [Condições a que a Emissão está sujeita: [Inserir no caso de se tratar de 

uma Oferta Pública de Obrigações em Itália: A Oferta das Obrigações em 

Itália está sujeita à sua emissão. Não poderá ocorrer qualquer transação de 

Obrigações sujeitas a oferta pública em Itália antes da Data de 

Emissão.][●]] 

[[A Oferta das Obrigações está condicionada à sua emissão.] 

[A Oferta pode ser cancelada se [o Montante Nominal Agregado]/[o 

número agregado de Obrigações] adquirido for inferior a [], ou se o 

Emitente ou o [relevante] distribuidor determinar que certas circunstâncias 

que possam surgir e que a tornem ilegal, impossível ou impraticável, no 

todo ou em parte, para completar a Oferta ou que surja uma alteração 

material adversa nas condições de mercado.] 

O Emitente reserva o direito de retirar a Oferta e/ou cancelar a emissão das 

Obrigações por qualquer razão e a qualquer momento ou antes da Data de 

Emissão.]] 

Período durante o qual a oferta estará aberta, incluindo quaisquer alterações 

possíveis, e descrição do processo de subscrição: [] 

Detalhes sobre o montante mínimo e/ou máximo de subscrição e descrição 

do processo de subscrição: [] 
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Elemento Título  

Descrição da possibilidade de reduzir subscrições e modo de reembolso de 

montantes em excesso pagos pelos subscritores: [] 

Detalhes do método e dos prazos de pagamento e de entrega dos valores 

mobiliários: [] 

Modo através do qual e data em que os resultados da oferta são tornados 

públicos: [] 

Procedimento a observar para o exercício dos direitos de preferência, a 

negociabilidade dos direitos de subscrição e o tratamento dos direitos de 

subscrição não exercidos: [] 

Categorias de potenciais investidores a que os valores mobiliários são 

oferecidos: [investidores qualificados/investidores não-

qualificados/pequenos investidores/grandes investidores]Se alguma(s) 

tranche(s) foi(foram) reservada(s) para determinado(s) país(es): [Não 

Aplicável/fornecer detalhes] 

Processo de notificação aos subscritores acerca do montante que lhes foi 

atribuído, indicando se o processo de negociação pode ser encetado antes 

da notificação: [] 

Montante de eventuais despesas ou impostos especificamente cobrados ao 

subscritor ou ao comprador: [Não Aplicável/fornecer detalhes] 

Nome(s) e endereço(s), na medida em que sejam conhecidos do Emitente, 

das entidades colocadoras nos vários países em que a oferta tem lugar: [Os 

Oferentes Autorizados identificados no Elemento A.2 deste Sumário]]]. 

E.4 Interesses das pessoas 

singulares e coletivas 

envolvidas na 

[emissão/Oferta] 

Os colocadores [e distribuidor(es)] relevantes poderão receber honorários 

relativos a qualquer emissão de Obrigações ao abrigo do Programa. 

Qualquer dos referidos colocadores [ou distribuidor] ou dos seus afiliados 

poderá também ter-se envolvido, e futuramente poder-se-á envolver, em 

banca de investimento e/ou transações de banca comercial com, e poderá 

prestar outros serviços a, o Emitente [, o Garante] e/ou o(s) seu(s) afiliado(s) 

na atividade corrente dos negócios. 

[[Salvo no que diga respeito a quaisquer comissões a pagar ao[s] 

[distribuidor[es]][colocador[es]], num [montante máximo de [  ]]][e tal 

como descrito no Elemento E.7], tanto]] [Tanto] quanto é dado saber ao 

Emitente, ninguém envolvido na oferta das Obrigações tem um interesse 

material na Oferta.] 

Várias das entidades pertencentes ao grupo do Emitente (incluindo o 

Emitente [e o Garante]) e os seus afiliados poderão assumir diferentes 

papéis relativamente às Obrigações, incluindo os de emitente das 

Obrigações, Agente de Cálculo para as Obrigações, [inserir no caso de se 

tratar de Certificados Cotados Italianos: especialista em SeDex, que dê 

apoio à liquidez das Obrigações (emitidas em forma de certificados),] 

emitente, promotor ou agente de cálculo do Subjacente, e poderão também 

envolver-se em atividades de transação (incluindo atividades de cobertura) 

relativas ao Subjacente e a outros instrumentos ou produtos derivados 
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Elemento Título  

baseados no, ou relacionados com, o Subjacente, o que poderá dar origem 

a potenciais conflitos de interesse. 

O Agente de Cálculo poderá ser um afiliado do Emitente [e/ou do Garante] 

e poderão existir potenciais conflitos de interesse entre o Agente de Cálculo 

e os titulares das Obrigações. 

O Emitente [e/ou o Garante] e o(s) seu(s) afiliado(s) poderão igualmente 

emitir outros instrumentos derivados relativos ao Subjacente, e poderão agir 

como subscritores no que respeite a ofertas futuras de ações ou de outros 

valores mobiliários relacionados com uma emissão de Obrigações, ou 

poderão agir como consultores financeiros para com determinadas 

empresas, ou para com empresas cujas ações ou outros valores mobiliários 

se incluam num cabaz ou no âmbito das competências de banca comercial 

daquelas empresas. 

[Com a ressalva das situações mencionadas supra, [e salvo [],] tanto 

quanto é dado saber ao emitente, ninguém envolvido na emissão das 

Obrigações tem um interesse material na Oferta, incluindo interesses 

conflituantes.] 

E.7 Despesas cobradas ao 

investidor pelo Emitente 

ou Oferente Autorizado. 

[Não Aplicável – Nem o Emitente nem o Oferente Autorizado cobrarão 

quaisquer despesas aos investidores.]/[Incluir quando for paga uma 

percentagem da comissão ao distribuidor: O Emitente pagará uma 

comissão ao(s) distribuidor(es) em relação à Oferta de (até) [] % das 

Denominações Específicas por Obrigação.]/[Incluir quando o distribuidor 

adquirir as Obrigações à NATIXIS (como distribuidor) com desconto e este 

desconto (comissão) se reflectir no preço das Obrigações: Os termos das 

obrigações reflectem uma comissão de (até)  [] % das Denominações 

Específicas por Obrigação [que é pago pelos serviços preparatórios].] 

[] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


