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I. SUMÁRIO DO PROGRAMA  

Os sumários são constituídos por requisitos de publicidade designados por "Elementos". Estes 

Elementos são numerados nas Secções A-E (A.1-E.7).   

O presente sumário contém todos os Elementos que devem obrigatoriamente constar de um sumário 

relativo a este tipo de Valores Mobiliários e de Emitente. Uma vez que alguns dos Elementos não têm 

de ser obrigatoriamente tratados, poderão verificar-se espaços na sequência numérica dos Elementos.   

Ainda que, atento o tipo de Valores Mobiliários e de Emitente, seja obrigatório incluir determinado 

Elemento no sumário, poderá dar-se o caso de não ser possível disponibilizar qualquer informação 

relevante relativamente a esse Elemento. Nessa circunstância, será incluída no sumário uma curta 

descrição do Elemento em causa, seguida da expressão "Não Aplicável". 

Secção A – Introdução e Avisos 

A.1 Introdução: O presente sumário deverá ser lido como uma introdução ao 

Prospecto Base. Qualquer decisão de investimento nos Valores 

Mobiliários terá de ser baseada na análise, pelo investidor, do 

Prospecto Base como um todo. Caso venha a ser apresentada perante 

um tribunal uma reclamação relativa a informação incluída no 

Prospecto Base, o investidor/autor poderá, nos termos da legislação 

aplicável do Estado Membro em causa, ter de suportar os custos da 

tradução do Prospecto Base antes dos procedimentos judiciais 

necessários terem início. Apenas serão civilmente responsáveis as 

pessoas ou entidades referidas no sumário (incluindo os responsáveis 

por qualquer tradução do mesmo) mas apenas na medida em que o 

sumário seja enganoso, incorrecto ou contraditório quando 

considerado em conjunto com as demais partes do Prospecto Base, 

ou na medida em que não apresente, quando lido em conjunto com as 

demais partes do Prospecto Base, informação chave que seja útil aos 

investidores na sua tomada de decisão quanto ao investimento nos 

Valores Mobiliários. 

A.2 Consentimento: [Nos termos das condições abaixo descritas, relativamente a uma 

Oferta Não Isenta (tal como definida abaixo) de Valores Mobiliários, 

o Emitente presta o seu consentimento à utilização do Prospecto 

Base por: 

  (1) [[], [] e [] o[s] "Distribuidor[es];]  

  (2) [caso o Emitente designe intermediários financeiros 

adicionais após a data dos Termos Finais de [] e publique 

detalhes sobre os mesmos no seu website (www.x- 

markets.db.com), cada intermediário financeiro cujos 

detalhes sejam publicados nesses termos, no caso de (1) ou 

(2) acima,  

 na medida em que esses intermediários financeiros sejam 

autorizados a realizar tais ofertas nos termos da  Directiva 

dos Mercados e Instrumentos Financeiros (Directiva 

2004/39/CE);] [ou ] 

  (3) [[em qualquer outro caso,] qualquer intermediário 

financeiro devidamente autorizado a realizar ofertas (i) 

pelo Deutsche Bank AG e (ii) nos termos da  Directiva 

dos Mercados e Instrumentos Financeiros (Directiva 

2004/39/CE), que declare no seu website que se baseia no 

Prospecto Base para oferecer a respectiva tranche de 

Valores Mobiliários durante o Período da Oferta abaixo 

especificado]], 
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cada um deles designado por "Oferente Autorizado" e 

conjuntamente por "Oferentes Autorizados"). 

  O consentimento do Emitente está sujeito às seguintes condições:  

(i) o consentimento é apenas válido durante o período de [] 

até [] (o "Período da Oferta"); [e] 

  (ii) o consentimento é apenas extensível à utilização do 

Prospecto Base para a realização de Ofertas Não Isentas (tal 

como definidas abaixo) de Valores Mobiliários em 

[Portugal, Espanha, França, Bélgica e o Reino Unido] [; e] 

  [(iii) o consentimento está sujeito às seguintes condições 

adicionais      [].] 

Por "Oferta Não Isenta" de Valores Mobiliários entende-se uma 

oferta de Valores Mobiliários que não beneficia de qualquer 

isenção de publicação de um prospecto nos termos da Directiva 

2003/71/CE, na sua actual redacção. 

  Qualquer pessoa ou entidade (um "Investidor") que pretenda 

adquirir ou adquira quaisquer Valores Mobiliários a um 

Oferente Autorizado fá-lo-á, e as ofertas e vendas de Valores 

Mobiliários a qualquer Investidor por um Oferente Autorizado 

serão feitas, de acordo com quaisquer termos e outros acordos 

em vigor entre esse Oferente Autorizado e esse Investidor, 

incluindo termos e acordos quanto ao preço, quantidade e 

liquidação. O Emitente não será considerado como parte em 

quaisquer desses acordos com os Investidores relativos à oferta 

ou venda dos Valores Mobiliários e, consequentemente, o 

Prospecto Base e os Termos Finais não incluirão essa 

informação, tendo o Investidor que procurar obter essa 

informação do Oferente Autorizado. A informação relativa a 

ofertas públicas será disponibilizada  no momento da realização 

de tais sub-ofertas, sendo que tal informação também será 

disponibilizada pelo respectivo Oferente Autorizado.] 

Secção B – Emitente  

B.1 Designação legal 

e comercial do 

Emitente: 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("DBA" ou "Deutsche Bank"), 

actuando através da seguinte sucursal: [DBL como Emitente: 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Sucursal em Londres ("DBL") 

[DBP como Emitente: Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Sucursal 

em Portugal ("DBP")] [DBS como Emitente: Deutsche Bank 

Aktiengesellschaft, Sucursal em Espanha ("DBS")]. 

B.2 Domicílio e 

forma jurídica 

do Emitente, lei 

sob a qual o 

Emitente opera 

e o seu país de 

constituição: 

O DBA é uma instituição bancária e uma sociedade por acções 

constituída e operando ao abrigo da lei alemã. O DBA tem a sua sede 

em Frankfurt am Main.  Mantém a sua sede em Taunusanlage 12, 

60325 Frankfurt am Main. [DBL como Emitente: No dia 14 de 

Janeiro de 1993 o DBA registou, nos termos do Schedule 21A do 

Companies Act 1985, uma sucursal em Inglaterra e no País de Gales. 

O DBA, actuando através da DBL é uma pessoa autorizada para 

efeitos da Secção 19 do Financial Services and Markets Act 2000.] 

[DBP como Emitente: a DBP é uma sucursal do DBA matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa] [DBS como 

Emitente: DBA, actuando através da DBS está registado no Registo 

Mercantil de Madrid Comercial do Registo Oficial de Espanha]. 

B.4b Tendências Não Aplicável; Não existem tendências conhecidas que afectem o 
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conhecidas: Emitente e as indústrias em que actua. 

B.5 Descrição do 

grupo: 

O DBA é a empresa mãe de um grupo composto por bancos, 

sociedades do mercado de capitais, sociedades gestoras de fundos, 

uma sociedade de financiamento imobiliário, sociedades de 

financiamento a prestações, sociedades de  consultoria e research e 

outras sociedades nacionais e estrangeiras (o "Grupo Deutsche 

Bank").   

B.9 Previsão ou 

estimativa de 

lucro: 

Não Aplicável; não é feita qualquer previsão ou estimativa de lucro. 

B.10 Qualificações do 

relatório de 

auditoria: 

Não Aplicável; os relatórios de auditoria não revelam a existência de 

quaisquer qualificações no historial de informação financeira. 

B.12 Informação 

financeira chave 

histórica 

seleccionada 

 

 31 de Dezembro 

2012 

(Auditada de acordo 

com IFRS) 

31 de Dezembro 

2013 

(Auditada de acordo 

com IFRS) 

  Capital social 

(em Euros) 

2,379,519,078.40 2,379,519,078.40  

 

  Número de 

acções ordinárias 

929,499,640 929,499,640 

  Activo total (em 

milhões de 

Euros) 

2,022,275 1,611,400 

  Passivo total (em 

milhões de 

Euros) 

1,968,035 1,556,434 

  Capital próprio 

total (em milhões 

de Euros) 

54,240 54,966 

  Rácio de Capital 

Core Tier 1  

11.4% 12.8% 

  Rácio de Capital 

Tier 1  

15.1% 16.9% 

   

Não ocorreu qualquer alteração material adversa nas previsões do 

Deutsche Bank desde 31 de Dezembro de 2013. Não ocorreu 

qualquer alteração significativa na situação financeira do Grupo 

Deutsche Bank desde 31 de Dezembro de 2013. 

B.13 Eventos 

recentes: 

Não Aplicável. Não ocorreram recentemente quaisquer eventos 

relacionados com o Emitente que sejam materialmente relevantes 

para uma avaliação da solvabilidade do Emitente. 

B.14 Dependência de 

grupo:  

Por favor ver Elemento B.5. Não Aplicável; o Emitente não depende 

de outras entidades. 
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B.15 Actividades 

principais: 

Na sequência de uma abrangente revisão estratégica, o Deutsche 

Bank realinhou a sua estrutura organizacional no quarto trimestre de 

2012.  O Deutsche Bank reafirmou o seu compromisso com o 

modelo de banca universal e com as suas quatro actuais divisões de 

serviços corporativos. O Deutsche Bank reforçou esta ênfase com 

uma Divisão Corporativa de Gestão de Activos e de Fortunas que 

inclui os anteriores negócios de Banca Corporativa & Valores 

Mobiliários tais como fundos negociados em bolsa (ETFs). 

Adicionalmente, o Deutsche Bank criou uma Unidade de Operações 

“Non-Core”. Esta unidade inclui a anterior divisão de grupo de 

Investimento Corporativo (CI), assim como operações “non-core” 

realocadas de outras divisões corporativas. 

  A partir de 31 de Dezembro de 2012 o Deutsche Bank passou a estar 

organizado de acordo com as seguintes cinco divisões corporativas: 

Banca Corporativa & Valores Mobiliários (CB&S) 

Banca Global de Transacções (GTB) 

Gestão de Activos e de Fortunas (AWM) 

Clientes Privados e Empresariais (PBC) 

Unidade de Operações “Non-Core” (NCOU) 

A divisão de Banca Corporativa & Valores Mobiliários (CB&S)  

é constituída pelas divisões de negócio de Corporate Finance e de 

Mercados. Através destes negócios são disponibilizados produtos 

financeiros em todo o mundo, incluindo a subscrição de acções e 

obrigações, serviços de negociação, serviços a investidores e 

soluções personalizadas para as exigências financeiras das empresas. 

Com efeitos a partir de Novembro de 2012, na sequência da 

abrangente revisão estratégica da sua estrutura organizacional, a 

CB&S foi realinhada como parte do novo modelo bancário do grupo. 

Este realinhamento abrangeu três aspectos fundamentais: a 

transferência de activos “non-core” (nomeadamente posições de 

correlação e de capital intensivo em titularizações, posições 

“monoline” e activos reclassificados de acordo com a norma IAS 39) 

para a divisão de NCOU; a transferência negócios alternativos 

passivos e de terceiros, tais como ETF’s para a recentemente 

integrada divisão corporativa de AWM; e o refinar dos custos de 

cobertura entre as divisões de CB&S and GTB. 

A divisão de Banca Global de Transacções (GTB) fornece 

produtos e serviços de banca comercial a clientes corporativos e 

instituições financeiras, incluindo pagamentos domésticos e 

transfronteiriços, financiamento ao comércio internacional, assim 

como a prestação de serviços fiduciários, de agenciamento, de 

depositário, de custódia e serviços relacionados. As divisões de 

negócio da GTB consistem em Trade Finance” e Gestão de 

Tesouraria para empresas e, bem assim,  a Prestação de Serviços 

Fiduciários e de Gestão de Tesouraria a Instituições Financeiras. 

  A divisão de Gestão de Activos e de Fortunas (AWM)  é uma das 

mais proeminentes organizações de investimento a nível mundial. A 

AWM assiste indivíduos e instituições de todo o mundo na protecção 

e desenvolvimento da sua riqueza, disponibilizando investimentos 

tradicionais e alternativos em todas as principais classes de activos. 

A divisão de AWM também disponibiliza soluções personalizadas de 

gestão de fortunas e serviços de “private banking” a indivíduos 

titulares de património líquido elevado e ultra elevado e a “family 

offices”. 

A divisão de AWM abrange os anteriores negócios de Gestão de 

Fortunas Privadas (PWM) e Gestão de Activos (AM) e bem assim os 
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negócios alternativos passivos e de terceiros transferidos da CB&S 

para a AWM no quarto trimestre de 2012. A divisão combinada 

detém franchisings significativos nas áreas da gestão de activos e de 

fortunas, tanto a nível do retalho como institucional, permitindo que 

tanto os clientes como o próprio Grupo Deutsche Bank beneficiem 

da sua escala. Adicionalmente, os activos e negócios “non-core” 

foram realocados da AWM para a NCOU no quarto trimestre de 

2012. A divisão de AWM. A divisão de AWM é agora constituída 

por dois grandes principais: Plataforma de Investimento e 

Cobertura/Consultoria. 

  A divisão de Clientes Privados e Empresariais (PBC) funciona de 

acordo com um único modelo de negócio em toda a Europa e em 

mercados asiáticos selecionados. A divisão de PBC presta serviços 

ao retalho e aos clientes que daí provêm e, bem assim, a pequenas e 

médias empresas clientes. A divisão corporativa de PBC está 

organizada segundo as seguintes unidades de negócio: 

- Banca de Consultoria Alemanha, que compreende todas as 

actividades da divisão de PBC, com exclusão do Postbank. 

- Banca de Consultoria Internacional, que compreende as actividades 

da divisão de PBC fora da Alemanha e as actividades da divisão de 

PBC na Àsia, incluindo a nossa participação no e pareceria com o 

Hua Xia Bank. 

- Banca de Consumo Alemanga, que compreende principalmente a 

contribuição do Postbank para os resultados consolidados do 

Deustsche Bank. 

 

  A Unidade de Operações “Non-Core” (NCOU) Foi estabelecida 

em Novembro de 2012. A NCOU funciona como uma divisão 

corporativa separada, lado a lado com o negócio principal do 

Deutsche Bank. Para além de gerir os seus investimentos feitos 

globalmente a título principal e da detenção de certos activos “non-

core” até à respectiva maturidade, certas actividades de mitigação de 

risco desenvolvidas no âmbito da NCOU ajudarão o Deutsche Bank 

a reduzir riscos não relacionados com os seus planos de estratégia 

futura e, dessa forma, a reduzir as suas necessidades de capital. Na 

prossecução destas actividades de mitigação de risco, a NCOU dará 

prioridade à saída de posições com perfis de risco e de capital menos 

favoráveis, de forma a permitir ao Deutsche Bank o reforço dos seus 

rácios de capital Core Tier 1, nos termos de Baliseia 3. 

B.16 Titularidade e 

controlo: 

Não Aplicável; o Emitente não é directa ou indirectamente detido ou 

controlado. 

B.17 Notação de risco 

de crédito 

(Rating) 

O Deutsche Bank é objecto de notação de risco pela Standard & 

Poor's Credit  Market Services France S.A.S. ("S&P"), pela 

Moody's Investors Services Ltd., Londres, Reino Unido 

("Moody's") e pela Fitch Italia S.p.A. ("Fitch", conjuntamente com 

a S&P e a Moody's, as "Agências de Notação de Risco"). 

  Na data do Prospecto Base, foram atribuídas as seguintes notações ao 

Emitente:  
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  Agência de 

Notação de 

Risco 

Longo prazo Curto prazo Outlook 

  S&P A A-1 Estável 

  Moody's A2 P-1 Negativo 

  Fitch A+ F1+ Negativo 

  Os Valores Mobiliários não foram objecto de notação de risco. 

Secção C – Valores Mobiliários 

C.1  Descrição do 

tipo e categoria 

dos Valores 

Mobiliários, 

incluindo 

quaisquer 

números de 

identificação de 

valores 

mobiliários 

Os Valores Mobiliários são [Relacionados Com Uma Única Entidade 

de Referência] [FTD] [Cabaz] [Recuperação Fixa] [Recuperação 

Zero Redução do Montante de Capital] [Capital Protegido na 

Maturidade] [Taxa Variável] [Taxa Fixa] [Opção de Conversão Taxa 

Fixa/Variável] [Opção de Conversão Taxa Variável/Fixa] [“Range 

Accrual”] [Índice de Inflação] [Taxa de Cupão Condicionada a 

Activo Subjacente] [Cupão Não Condicionado a Evento de Crédito] 

[Juro Acumulado Por Evento de Crédito] [Perda na Maturidade] 

[Opção de Compra Contingente de Evento de Crédito] [“Callable”] 

[Lei Inglesa] [Lei Portuguesa] [Lei Espanhola]. 

  ISIN: [] 

C.2  Moeda: [EUR] [USD] [GBP] [CHF]. 

C.5  Restrições à 

livre 

transmissibilida

de:  

Verificam-se algumas restrições à oferta, venda, revenda e 

transmissibilidade dos Valores Mobiliários em certas jurisdições, tais 

como os Estados Unidos da América e o Espaço Económico Europeu 

(incluindo, o Reino Unido, Portugal e o Reino de Espanha). 

C.8 Descrição dos 

direitos 

inerentes aos 

Valores 

Mobiliários, 

incluindo a sua 

graduação e 

limitações a 

esses direitos:  

Pagamentos de Juros e de Capital  

Conquanto os Valores Mobiliários não tenham sido previamente 

resgatados, cancelados ou adquiridos, os Titulares de Valores 

Mobiliários têm o direito de receber pagamentos a título de juro e 

capital.  Ver C.9 e C.18 abaixo para detalhes adicionais. 

[Inserir relativamente a Valores Mobiliários emitidos por DBP: 

Assembleias de Titulares de Valores Mobiliários: 

Os Titulares de Valores Mobiliários de uma mesma emissão de 

Valores Mobiliários podem reunir e deliberar sobre todos os assuntos 

que sejam de interesse comum dos obrigacionistas, incluindo a 

alteração ou derrogação de quaisquer condições e nomear um 

representante comum (que deve ser uma sociedade de advogados, 

uma sociedade de revisores de contas ou uma pessoa singular dotada 

de capacidade jurídica plena) como representante dos seus interesses, 

nos termos dos artigos 355 a 359 do Código das Sociedades 

Comerciais Português, aprovado pelo Decreto-Lei 262/86, de 2 de 

Setembro de 1986 (de acordo com a sua actual redacção).] 

 

Graduação 

Os Valores Mobiliários constituem obrigações contratuais não 

subordinadas e não garantidas do Emitente e são graduadas pari 

passu, sem qualquer prioridade entre si, em todos os apectos. 
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Limitações aos Direitos 

Os Investidores nos Valores Mobiliários não são titulares de 

qualquer direito face à Entidade de Referência ou ao activo 

subjacente, nem tão pouco poderão reclamar a entrega de qualquer 

activo subjacente. 

C.9  Cupão: Ver C.8 acima. 

[Os Valores Mobiliários vencem juros à taxa anual de [Valores 

Mobiliários de Taxa Fixa: [] % ao ano] [Valores Mobiliários de 

Taxa Variável:, relativamente ao período em causa, [EURIBOR] 

[USD LIBOR] [GBP LIBOR] [CHF LIBOR] [EUR CMS] [USD 

CMS] [Taxa Variável Estruturada (Taxa de Referência Agregada)] 

[Taxa Variável Estruturada ([EUR] [USD] CMS (SP1-SP2))] 

[acrescida de uma margem de []% p.a.]] [Valores Mobiliários do 

tipo “Range Accrual”:, relativamente ao período em causa, o 

produto de (i) [EURIBOR] [USD LIBOR] [GBP LIBOR] [CHF 

LIBOR] [EUR CMS] [USD CMS] acrescida de uma margem de [] 

% p.a. e (ii) a Taxa de “Range Accrual” relativamente a esse Período 

do Cupão] [Valores Mobiliários com Opção de Conversão Taxa 

Fixa/Variável: relativamente ao período em causa com início antes 

da Data de Exercício da  Opção de Conversão Taxa Fixa/Variável, [

] % ao ano e relativamente a cada período relevante subsequente, 

[EURIBOR] [USD LIBOR] [GBP LIBOR] [CHF LIBOR] acrescida 

de uma margem de []% p.a.] [Valores Mobiliários com Opção de 

Conversão Taxa Variável/Fixa: relativamente ao período em causa 

com início antes da Data de Exercício da Opção de Conversão de 

Taxa Variável/Fixa, [EURIBOR] [USD LIBOR] [GBP LIBOR] 

[CHF LIBOR] acrescida de uma margem de []% p.a. e 

relativamente a cada período relevante subsequente, [] % ao ano] 

[Valores Mobiliários sobre Índice de Inflação: relativamente ao 

Período do Cupão, a Taxa de Referência aplicável a cada Período do 

Cupão acrescida de uma margem de [] %]. Os juros vencem desde 

[a Data de Emissão] []. Os juros são devidos a partir da data 

correspondente a [] Dias Úteis após cada [] [com excepção da 

Data de Pagamento do Cupão final que terá lugar no dia] [e a] Data 

de Maturidade Fixada. [No caso de Taxa de Cupão Máxima/Mínima: 

Os juros relativos ao período em causa estão sujeitos a um 

[máximo][mínimo] de []% ao ano [e a um [máximo][mínimo] de [

]% p.a.] [caso se aplique Factor de Alavancagem: multiplicado pelo 

Factor de Alavancagem (que corresponde a [])]. Os juros são 

calculados numa base [Act/360][30/360][ Act/Act].] 

  [Caso os Valores Mobiliários sejam Valores Mobiliários de Taxa 

Variável sendo a Taxa de Referência aplicável a Taxa Variável 

Estruturada (Taxa de Referência Agregada): A Taxa de Juro 

corresponderá à soma de [EURIBOR] [USD LIBOR] [GBP LIBOR] 

[CHF LIBOR] [EUR CMS] [USD CMS] [acrescida de uma margem 

de [] % ao ano] [multiplicado pelo Factor de Alavancagem []].] 

  [Caso os Valores Mobiliários sejam Valores Mobiliários de Taxa 

Variável e a Taxa de Referência aplicável seja Taxa Variável 

Estruturada (EUR ou USD CMS (SP1-SP2)): A Taxa de Juro será de 

(i) [EUR] [USD] CMS para um Período Especificado correspondente 

a [inserir o primeiro Período Especificado], menos (ii) [EUR] 

[USD] CMS para um Período Especificado correspondente a [inserir 

o segundo Período Especificado] [acrescida de uma margem de [] 

% ao ano.] [caso se aplique Factor de Alavancagem: multiplicado 

pelo Factor de Alavancagem (que corresponde a [])];]  



  8   

 

 

  [Valores Mobiliários do tipo “Range Accrual”: A taxa de juro 

aplicável a esses Valores Mobiliários apenas vencerá, em cada 

período, nos dias em que a Taxa de Referência aplicável, da qual 

deriva a Taxa de Juro, se enquadre no intervalo especificado] 

  [Nos casos de Taxa de Cupão Condicionada a Activo Subjacente: 

[Pagamento do Cupão 1: Caso, numa determinada data de 

observação o quociente  do Nível de Referência dividido pelo Nível 

de Referência Inicial for superior ao Nível de Barreira (Barrier 

Level), os juros serão calculados nos termos acima descritos.  Em 

todos os demais casos, a Taxa de Juro aplicável será a Taxa Mínima 

de Cupão (de []% ao ano, determinada pelo Agente de Cálculo na 

(ou cerca da) Data da Transacção).] 

  [Pagamento do Cupão 2: A taxa de juro para cada período em causa 

será determinada nos seguintes termos: 

  



























t

1
K

Inicial Referência de Nível

Referência de Nível
 x ãoParticipaç deFactor  x

] 

  [Pagamento do Cupão 3: A taxa de juro para cada Período do Cupão 

será determinada nos seguintes termos: 

  








 K

Inicial Referência de Nível

Referência de Nível
 x ãoParticipaç deFactor ] 

  [Pagamento do Cupão 4: Caso, numa determinada data de 

observação, o quociente do Nível de Referência do Activo 

Subjacente 1 dividido pelo Nível de Referência do Activo Subjacente 

1 Inicial e o Nível de Referência do Activo Subjacente 2 dividido 

pelo Nível de Referência do Activo Subjacente 2 Inicial forem 

ambos superiores ao Nível de Barreira (Barrier Level), os juros serão 

calculados nos termos acima descritos. Em todos os demais casos, a 

Taxa de Juro aplicável será a Taxa Mínima de Cupão (de []% ao 

ano, determinada pelo Agente de Cálculo na (ou cerca da) Data da 

Transacção).] 

  [Pagamento do Cupão 5: A taxa de juro para cada período em causa 

será determinada nos seguintes termos: 

  
K

Inicial Referência de Nível

Elevado Mais Referência de Nível
 x ãoParticipaç deFactor 







 ] 

  [Pagamento do Cupão 6: A taxa de juro para cada período em causa 

será determinada nos seguintes termos: 

 





















 K
Anterior Observação de Data na Referência de Nível

Observação de Data na Referência de Nível
 x ãoParticipaç deFactor 

] 

  [Pagamento do Cupão 7: A taxa de juro para cada período em causa 

será a [Taxa Fixa de []%] [Taxa Variável de [EURIBOR] [USD 

LIBOR] [GBP LIBOR] [CHF LIBOR] [EUR CMS] [USD CMS]] 

[acrescida de uma margem de [] %], adicionada de um montante  

calculado de acordo com o Pagamento do Cupão [1] [2] [3] [4] [5] 

[6] [No caso de Taxa de Cupão Máxima/Mínima: Os juros para cada 

período em causa estão sujeitos a um [máximo][mínimo] de []% [e 



  9   

 

 

a um [máximo][mínimo] de []%].] 

  [Pagamento dos Cupões 1/4: Nível de Barreira (Barrier Level) [] 

[Pagamento do Cupão 4: Data da Avaliação Inicial do Activo 

Subjacente 1 [] [Pagamento do Cupão 4: Data da Avaliação do 

Activo Subjacente 1 []; [Pagamento do Cupão 4: Data da 

Avaliação Inicial do Activo Subjacente 2 [] [Pagamento do Cupão 

4: Data da Avaliação do Activo Subjacente 2 [].] 

  [Pagamento dos Cupões 2/3/5/6: Data da Avaliação Inicial [].] 

[Pagamento dos Cupões 2, 3, 5 e 6: Factor de Participação [[] a 

determinar pelo Agente de Cálculo na (ou cerca da) Data da 

Transacção)]. Nível de Referência [[] [a média aritmética dos 

Níveis de Referência observados em cada Data de Observação no 

Período do Cupão] determinada pelo Agente de Cálculo em [], []] 

Pagamento dos Cupões 2/3/5/6: K [[] a determinar pelo Agente de 

Cálculo na (ou cerca da) Data da Transacção)]].  Pagamento dos 

Cupões 1/2/3/5: Nível de Referência Inicial significa o Nível de 

Referência do Activo Subjacente na Data da Avaliação Inicial. Data 

da Transacção [].] 

  [Excepto Valores Mobiliários com Cupão Não Condicionado a 

Evento de Crédito: O juro dos Valores Mobiliários está ligado ao 

risco de crédito de [: o] [FTD/Cabaz de Valores Mobiliários: cada] 

Entidade de Referência]. [Valores Mobiliários  Single Name/FTD: O 

pagamento de juros depende da não verificação das Condições de 

Liquidação relativas aos [Valores Mobiliários Relacionados Com 

Uma Única Entidade de Referência: o] [Valores Mobiliários FTD:] 

Entidade de Referência.] [Cabaz de Valores Mobiliários: São 

devidos juros sobre o Valor Nominal Vencido (correspondente ao 

Valor Nominal de [] por Valor Mobiliário menos a soma dos 

Valores Nominais da Entidade de Referência quanto a cada Entidade 

de Referência relativamente à qual as Condições de Liquidação se 

verificam) de cada Valor Mobiliário, com as reduções resultantes da 

verificação das Condições de Liquidação relativamente a qualquer 

Entidade de Referência.] [Excepto Valores Mobiliários com Cupão 

Não Condicionado a Evento de Crédito: O pagamento de juros 

poderá ser suspenso ou adiado no seu todo [Cabaz de Valores 

Mobiliários: ou em parte] em certas circunstâncias.  

  Caso o pagamento de juros seja suspenso ou adiado, não será devido  

qualquer montante adicional relativo a qualquer atraso. 

  Caso a Data de Maturidade Fixada seja adiada, vencer-se-á um 

montante adicional de juros relativamente a cada Valor Mobiliário 

sobre [Valores Mobiliários Relacionados Com Uma Única Entidade 

de Referência/Valores Mobiliários FTD: o Valor Nominal] [Cabaz 

de Valores Mobiliários: o Valor Nominal da Entidade de Referência 

a respeito da Entidade de Referência afectada] a uma taxa overnight 

de [Valores Mobiliários denominados em USD: Taxa Composta 

USD Federal Funds] [Valores Mobiliários denominados em GBP: 

Taxa Composta GBP WMBA SONIA] [Valores Mobiliários 

denominados em EUR: Taxa Composta EONIA (Euro Overnight 

Index Average)] [Valores Mobiliários denominados em CHF: Taxa 

Composta CHF TOIS OIS] durante o período do adiamento. 

[Conquanto os Valores Mobiliários não tenham sido previamente 

resgatados, cancelados ou adquiridos, a Data de Maturidade dos 

Valores Mobiliários será [].] 

 [Sem prejuízo do disposto em C.18 abaixo, conquanto não tenha 
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sido previamente resgatado, cancelado ou adquirido, cada Valor 

Mobiliário será resgatado pelo Emitente na Data de Maturidade [pelo 

seu valor nominal].] 

[O “yield” é calculado na Data de Emissão com base no Preço de 

Emissão.  Não se trata de uma indicação de “yield” futuro.] 

[O “yield” é de [].] 

C.10  Componente de 

derivados nos 

pagamentos de 

Cupão: 

Ver C.9 acima. 

[Os pagamentos de Cupão [condicionados por eventos de crédito] 

[condicionados pelo desempenho de [um índice subjacente] [uma 

Taxa de Referência] [taxa(s) de câmbio] [mercadoria(s) [contrato(s) 

de futuros] [].] 

[Não Aplicável.] 

C.11  Admissão à 

negociação: 

[[Foi] [Será] requerida a admissão dos Valores Mobiliários à lista 

oficial de[].][[Foi] [Será] requerida a admissão dos Valores 

Mobiliários à negociação no Mercado Regulamentado de [].] [Os 

Valores Mobiliários não serão admitidos à negociação em qualquer 

Mercado Regulamentado.]  

C.15  Efeito do activo 

subjacente no 

valor do 

investimento  

O valor dos Valores Mobiliários dependerá da probabilidade de 

ocorrência de um Evento de Crédito. [Valores Mobiliários que não 

sejam Valores Mobiliários de 100% Capital Protegido na 

Maturidade: Caso se verifiquem as Condições de Liquidação, os 

Titulares de Valores Mobiliários poderão vir a receber um montante 

reduzido no resgate dos Valores Mobiliários, que poderá 

inclusivamente corresponder a zero.] [Valores Mobiliários que não 

sejam Valores Mobiliários com Cupão Não Condicionado a Evento 

de Crédito: Caso se verifiquem as Condições de Liquidação, os 

Titulares de Valores Mobiliários poderão vir a receber um montante 

reduzido através do Cupão sobre os Valores Mobiliários.] [Valores 

Mobiliários com Taxa de Cupão Condicionada a Activo Subjacente: 

O valor a pagar sobre os Valores Mobiliários dependerá 

adicionalmente do valor do Activo subjacente.] 

C.16  Data de 

Maturidade dos 

Valores 

Mobiliários: 

Data de Maturidade Fixada: []. 

Em determinadas circunstâncias, a Data de Maturidade poderá ser 

sujeita a adiamento para além da Data de Maturidade Fixada, 

incluindo [quanto aos casos que não sejam Valores Mobiliários de 

Recuperação Fixa, de Recuperação Zero Redução do Montante de 

Capital ou de Capital Protegido na Maturidade: quando tenha 

ocorrido um Evento de Crédito mas o respectivo Preço de 

Liquidação não tenha ainda sido determinado ou] enquanto esteja 

pendente a adopção, pelo “Credit Derivatives Committee” da ISDA, 

de uma resolução quanto à ocorrência ou não ocorrência de um 

Evento de Crédito, o Agente de Cálculo tenha solicitado, mas não 

recebido, pareceres de participantes do mercado quanto à ocorrência 

ou não ocorrência de um Evento de Crédito ou, na opinião do Agente 

de Cálculo, possa ter ocorrido um Evento de Crédito [Valores 

Mobiliários relacionados com entidades soberanas: ou tenha 

ocorrido um Potencial Repúdio/Moratória]. 

  Adicionalmente, os Valores Mobiliários poderão estar sujeitos a 

resgate antes da respectiva data de maturidade: 

   [Valores Mobiliários “Callable”: mediante opção do 

Emitente em qualquer data de pagamento de Cupões que 



  11   

 

 

ocorra em ou após [];] 

 [Valores Mobiliários que não sejam Valores Mobiliários 

FTD: caso o Emitente consolide, funda ou transfira todos os 

seus activos com/para [Valores Mobiliários Relacionados 

Com Uma Única Entidade de Referência: o][Cabaz de 

Valores Mobiliários: a] Entidade de Referência, ou vice 

versa, ou o Emitente e [Valores Mobiliários Relacionados 

Com Uma Única Entidade de Referência: o][Cabaz de 

Valores Mobiliários: a] Entidade de Referência se tornem 

parte do mesmo grupo. 

C.17  Liquidação: Os montantes devidos a Titulares de Valores Mobiliários serão 

transferidos por um Agente em nome do Emitente para o respectivo 

Agente de Liquidação para distribuição pelos Titulares de Valores 

Mobiliários. Os pagamentos ao Agente de Liquidação serão 

efectuados de acordo com as regras desse Agente de Liquidação. 

C.18  Retorno sobre 

os Valores 

Mobiliários:  

O retorno dos Valores Mobiliários está relacionado com o risco de 

crédito da[s] [Valores Mobiliários Relacionados Com Uma Única 

Entidade de Referência: Entidade de Referência] [Valores 

Mobiliários FTD/Cabaz de: Entidades de Referência]. Salvo se 

tiverem sido previamente resgatados ou adquiridos e cancelados 

[Excepto Valores Mobiliários de 100% Capital Protegido na 

Maturidade: (incluindo em resultado da verificação das Condições 

de Liquidação)], cada Valor Mobiliário será resgatado na Data de 

Maturidade (podendo esta ser diferida em certas circunstâncias: Ver 

C.16 acima) através do pagamento de um Valor de Resgate 

correspondente ao [Valores Mobiliários Relacionados Com Uma 

Única Entidade de Referência/FTD: Valor Nominal] [Cabaz de 

Valores Mobiliários: Valor Nominal Vencido (correspondente ao 

Valor Nominal de [EUR] [USD] [GBP] [CHF] [] por Valor 

Mobiliário menos a soma dos Valores Nominais da Entidade de 

Referência relativamente a cada Entidade de Referência 

relativamente à qual se tenham verificado as Condições de 

Liquidação), que poderá corresponder a zero. 

  Considera-se que estão verificadas as Condições de Liquidação com 

a entrega de uma Notificação de Evento de Crédito pelo Emitente, 

descrevendo o Evento de Crédito em causa.   

Eventos de Crédito:  

  (a) [Falência (em geral, uma ou mais Entidades de Referência 

tornam-se insolventes ou iniciam ou vêem contra si iniciado 

um procedimento formal de Falência ou de recuperação ou 

são sujeitas à nomeação de um administrador judicial);] 

(b) [Não Pagamento (sujeito a um valor limite mínimo, a 

Entidade de Referência não paga quaisquer montantes 

devidos ao abrigo dos seus contratos de financiamento 

(incluindo obrigações ou empréstimos) ou de garantias 

prestadas);] 

(c) [Vencimento Antecipado da Obrigação (a Entidade de 

Referência não cumpre com um determinado valor mínimo 

devido ao abrigo dos seus contratos de financiamento 

(incluindo obrigações ou empréstimos) ou de garantias 

prestadas e, em consequência disso, verifica-se o 

vencimento antecipado dessas obrigações);] 
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(d) [Incumprimento de Obrigação (a Entidade de Referência não 

cumpre com um determinado valor mínimo devido ao abrigo 

dos seus contratos de financiamento (incluindo obrigações 

ou empréstimos) ou de garantias prestadas e, em 

consequência disso, essas obrigações tornam-se susceptíveis 

de vencimento antecipado);] 

(e) [Reestruturação (na sequência da deterioração da 

solvabilidade da Entidade de Referência, quaisquer 

financiamentos ou garantias, sujeito a um valor limite 

mínimo desses financiamentos ou garantias, são 

reestruturados de forma a afectar adversamente um credor 

(tal como a redução do valor ou alargamento dos prazos de 

pagamento de juros ou capital devidos sobre uma obrigação 

ou um empréstimo));] [e] 

(f) [Repúdio/Moratória ((i) a Entidade de Referência repudia ou 

rejeita, no todo ou em parte, as suas obrigações emergentes 

dos seus financiamentos ou de garantias prestadas, ou 

declara ou impõe uma moratória relativamente aos seus 

financiamentos ou garantias prestadas e (ii) 

subsequentemente, dentro de determinado prazo, não 

procede ao pagamento de quaisquer montantes devidos ao 

abrigo de quaisquer financiamentos (incluindo obrigações ou 

empréstimos) ou de garantias prestadas, ou reestrutura 

qualquer dos seus financiamentos ou garantias prestadas de 

forma a afectar adversamente um credor)]. 

  [Valores Mobiliários Relacionados Com Uma Única Entidade de 

Referência/ Valores Mobiliários FTD: Salvo se previamente 

resgatados ou adquiridos e cancelados, caso se verifiquem as 

Condições de Liquidação relativamente a [Valores Mobiliários 

Relacionados Com Uma Única Entidade de Referência: a] [FTD 

Valores Mobiliários: uma] Entidade de Referência, cada Valor 

Mobiliário [que não seja um Valor Mobiliário de Recuperação Zero 

Redução do Montante de Capital] será resgatado através do 

pagamento [Valores Mobiliários relativos a Uma Única Entidade de 

Referência/ Valores Mobiliários FTD (que não sejam Valores 

Mobiliários de Capital Protegido na Maturidade): (i) do Valor 

Nominal por Valor Mobiliário (sendo tal valor [EUR] [USD] [GBP] 

[CHF] []) multiplicado pelo Preço de Liquidação [fora o caso de  

Valores Mobiliários de Recuperação Fixa: (tal como determinado 

por referência a um leilão de derivados de crédito promovido pela 

ISDA ou, quando aplicável, por referência a ofertas firmes relativas a 

obrigações de uma Entidade de Referência, ou caso nenhuma das 

anteriores opções se aplique, [15][30]%)] [Valores Mobiliários de 

Recuperação Fixa: (sendo tal valor []%)] [Valores Mobiliários que 

não sejam Valores Mobiliários com Perda na Maturidade: menos 

(ii) Custos de Resolução (correspondentes aos custos e despesas 

suportados pelo Emitente com a rescisão, liquidação ou 

restabelecimento de quaisquer acordos de cobertura de risco ou de 

financiamento)] no [Valores Mobiliários que não sejam Valores 

Mobiliários de Recuperação Fixa e Perda na Maturidade: segundo 

Dia Útil após a determinação do Preço de Liquidação] [Valores 

Mobiliários de Recuperação Fixa: décimo Dia Útil após a 

verificação das Condições de Liquidação] [Valores Mobiliários com 

Perda na Maturidade: na Data de Maturidade]] [Valores Mobiliários 

de Recuperação Zero Redução do Montante de Capital: cancelados 

relativamente ao Valor Nominal sem pagamento][Capital Protegido 

na Maturidade Valores Mobiliários: o Valor Nominal ([EUR] [USD] 

[GBP] [CHF] [])] multiplicado pela Percentagem de Protecção de 
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Capital ( []%) na Data de Maturidade.] 

  [Cabaz de Valores Mobiliários: Salvo se previamente resgatados ou 

adquiridos e cancelados, caso se verifiquem as Condições de 

Liquidação relativamente [Cabaz de Valores Mobiliários que não 

sejam Valores Mobiliários com Perda na Maturidade e Valores 

Mobiliários de Capital Protegido na Maturidade: à Entidade de 

Referência, cada Valor Mobiliário será [Cabaz de Valores 

Mobiliários que não sejam Valores Mobiliários de Recuperação 

Zero Redução do Montante de Capital: parcialmente resgatado 

quanto a um montante correspondente ao respectivo Valor Nominal 

da Entidade de Referência através do pagamento (i) do Valor 

Nominal da Entidade de Referência multiplicado pelo Preço de 

Liquidação [Cabaz de Valores Mobiliários que não sejam Valores 

Mobiliários de Recuperação Fixa: (tal como determinado por 

referência a um leilão de derivados de crédito promovido pela ISDA 

ou, quando aplicável, por referência a ofertas firmes relativas a 

obrigações de uma Entidade de Referência, ou caso nenhuma das 

anteriores opções se aplique, [15][30]%)] [Valores Mobiliários de 

Recuperação Fixa: (sendo tal valor de []%)] menos (ii) Custos de 

Resolução (correspondentes aos custos e despesas suportados pelo 

Emitente com a rescisão, liquidação ou restabelecimento de 

quaisquer acordos de cobertura de risco ou de financiamento) no 

[Cabaz de Valores Mobiliários que não sejam Valores Mobiliários 

de Recuperação Fixa: segundo Dia Útil após a determinação do 

Preço de Liquidação] [Recuperação Fixa : décimo Dia Útil após a 

verificação das Condições de Liquidação]] [Valores Mobiliários com 

Recuperação Zero Redução do Montante de Capital: parcialmente 

resgatado quanto ao Valor Nominal da Entidade de Referência sem 

pagamento].]  [Valores Mobiliários com Perda na Maturidade: uma 

ou mais Entidades de Referência, cada Valor Mobiliário será 

resgatado numa Data de Maturidade por um montante 

correspondente à soma, para todas as Entidades de Referência, caso 

se verifiquem as Condições de Liquidação relativamente a uma 

Entidade de Referência, do produto do Valor Nominal da Entidade 

de Referência e do Preço de Liquidação respectivo [Cabaz de 

Valores Mobiliários que não sejam Valores Mobiliários de 

Recuperação Fixa: (tal como determinado por referência a um leilão 

de derivados de crédito promovido pela ISDA ou, quando aplicável, 

por referência a ofertas firmes relativas a obrigações de uma 

Entidade de Referência, ou caso nenhuma das anteriores opções se 

aplique, [15][30]%)] [Valores Mobiliários de Recuperação Fixa: ([

]%)] ou, caso as Condições de Liquidação não se verifiquem 

relativamente a uma Entidade de Referência, o Valor Nominal da 

Entidade de Referência respectivo] [Valores Mobiliários de Capital 

Protegido na Maturidade: uma ou mais Entidades de Referência, 

cada Valor Mobiliário será resgatado na Data de Maturidade num 

montante correspondente à soma, para todas as Entidades de 

Referência, caso as Condições de Liquidação se verifiquem 

relativamente a uma Entidade de Referência,  do produto do valor 

nominal da Entidade de Referência (sendo [EUR] [USD] [GBP] 

[CHF] [])] multiplicado pela Percentagem de Protecção de Capital 

(de []%) na Data de Maturidade ou, caso as Condições de 

Liquidação não se verifiquem relativamente a uma Entidade de 

Referência, o Valor Nominal da Entidade de Referência respectivo. 

   [Valores Mobiliários Relacionados Com Uma Única Entidade de 

Referência: Entidade de Referência] [Valores Mobiliários 

FTD/Cabaz de Valores Mobiliários: Entidades de Referência e 

[Valor Nominal da Entidade de Referência] [Ponderações da 
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Entidade de Referência]: []. 

C.19  Preço de 

exercício ou 

preço final de 

referência: 

[Não Aplicável.] [Valores Mobiliários com Taxa de Cupão 

Condicionada a Activo Subjacente: [].] 

C.20  O activo 

subjacente e 

onde pode ser 

obtida 

informação 

sobre o activo 

subjacente: 

Detalhes sobre o desempenho passado e futuro da [s] [Valores 

Mobiliários Relacionados Com Uma Única Entidade de Referência: 

Entidade de Referência] [FTD/Cabaz de Valores Mobiliários: 

Entidades de Referência] podem ser obtidos no website da 

Bloomberg (www.bloomberg.com), nos relatórios financeiros 

preparados pelas Agências de Notação de Risco e nos websites da[s] 

respectiva[s] [Valores Mobiliários Relacionados Com Uma Única 

Entidade de Referência: Entidade de Referência] [Valores 

Mobiliários FTD/Cabaz de Valores Mobiliários: Entidades de 

Referência]. 

  Os juros devidos nos termos dos Valores Mobiliários estão 

condicionados pelo [o crédito da[s] [Valores Mobiliários 

Relacionados Com Uma Única Entidade de Referência: Entidade de 

Referência] [[Valores Mobiliários FTD/Cabaz de Valores 

Mobiliários: Entidades de Referência]] o desempenho [do Índice] 

[da Taxa de Referência] [das Taxa(s) de Câmbio] [da[s] 

Mercadoria(as)] [Contrato(s) de Futuros].  Detalhes sobre o 

desempenho passado e futuro [do Índice] [da Taxa de Referência] 

[da[s] Taxa(s) de Câmbio] [da[s] Mercadoria(s)] [do[s]Contrato(s) de 

Futuros]] podem ser obtidos através do website da Bloomberg 

(www.bloomberg.com)/[].] 

Secção D – Riscos 

D.2 Informação 

chave sobre os 

riscos chave 

específicos do 

Emitente: 

Os Investidores estarão expostos ao risco do Deutsche Bank, como 

Emitente, se tornar insolvente e, consequentemente, sobre 

endividado ou incapaz de saldar dívidas, i.e. com incapacidade 

temporária ou permanente efectuar o pagamento pontual de juros 

e/ou capital. A notação de risco de crédito do Deutsche Bank reflecte 

a análise desses riscos.  

  Descrevem-se abaixo factores que poderão ter um impacto negativo 

na rentabilidade do Deutsche Bank:  

   O Deutsche Bank foi e poderá continuar a ser afectado pela 

presente crise da dívida soberana europeia e poder-lhe-á ser 

exigido o reconhecimento de imparidades na sua exposição 

à dívida soberana da Grécia e de outros países. Os credit 

default swaps celebrados pelo Deutsche Bank com vista à 

cobertura do risco de crédito soberano poderão não ser 

suficientes para compensar estas perdas.  

   As medidas regulatórias e políticas tomadas pelos governos 

europeus em resposta à crise da dívida soberana poderão 

não ser suficientes para prevenir a disseminação da crise ou 

a saída de um ou mais países da moeda única. A saída de 

qualquer ou quaisquer países do euro poderá ter 

consequências imprevisíveis sobre o sistema financeiro e na 

macro economia, causando potencialmente reduções nos 

níveis de negócio, abates de activos e perdas em todo o 

negócio do Deutsche Bank. A capacidade do Deutsche Bank 

de se proteger destes riscos é limitada.  
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   Os resultados do Deutsche Bank dependem do ambiente 

macroeconómico e o Deutsche Bank tem sido e poderá 

continuar a ser afectado pelos efeitos macroeconómicos da 

presente crise da dívida soberana europeia, incluindo pelas 

renovadas preocupações sobre o risco de regresso de uma 

recessão na Zona Euro, bem como pelos efeitos prolongados 

da recente crise financeira global de 2007-2008.  

   O Deutsche Bank necessita de capital para suportar as suas 

actividades de negócio e cumprir com os requisitos 

regulatórios. Os requisitos regulatórios de capital e de estão 

significativamente mais exigentes. Estão a ser aplicadas 

sobretaxas sobre bancos importantes do ponto de vista 

sistémico como o Deutsche Bank e verificam-se limitações 

nas definições de capital. Adicionalmente, quaisquer perdas 

resultantes das condições actuais de mercado ou de qualquer 

outro facto poderão ter impacto no capital do Deutsche 

Bank, dificultar o levantamento adicional de capital pelo 

Deutsche Bank ou aumentar o custo de novo capital. 

Qualquer percepção do mercado de que o Deutsche Bank 

não possa cumprir com os seus requisitos de capital com 

uma margem de segurança adequada poderá ter como efeito 

a intensificação destes factores no Deutsche Bank.  

   O Deutsche Bank tem uma necessidade contínua de liquidez 

destinada ao financiamento das suas actividades de negócio 

e poderá ver a sua capacidade de acesso aos mercados de 

capitais, para esse efeito e para financiar activos, limitada 

no actual contexto do mercado. Adicionalmente, o Deutsche 

Bank poderá atravessar dificuldades em períodos de 

limitação generalizada de liquidez, estando exposto ao risco 

de indisponibilidade de liquidez,  mesmo que o seu negócio 

subjacente se mantenha sólido.  

   As quebras prolongadas no mercado reduziram e podem no 

futuro reduzir a liquidez nos mercados, dificultando a venda 

de activos e levando a possíveis perdas relevantes.  

   As quebras e a volatilidade dos mercados podem afectar de 

forma adversa e relevante as receitas e os lucros do 

Deutsche Bank. 

   O Deutsche Bank sofreu e poderá continuar a sofrer perdas 

significantes das suas actividades de “trading” e 

investimento devido às flutuações do mercado.  

   O Deutsche Bank sofreu e poderá continuar a sofrer perdas 

resultantes da alteração do justo valor dos seus instrumentos 

financeiros.  

   As condições económicas adversas provocaram e poderão 

continuar a provocar elevadas perdas de crédito no Deutsche 

Bank.  

   Mesmo nos casos em que as perdas se verifiquem nas contas 

dos clientes do Deutsche Bank, estes podem não cumprir 

com pagamentos ao Deutsche Bank, levando ao decréscimo 

do negócio de clientes e perdas materiais para o Deutsche 

Bank, podendo a sua reputação ser prejudicada.  
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   As receitas do Deutsche Bank provenientes da sua 

actividade de banco de investimento podem decair em 

resultado das condições económicas ou de mercado 

adversas.  

   O Deutsche Bank poderá gerar menos receitas da actividade 

de corretagem e outros negócios baseados em comissões ou 

fees.  

   As políticas, procedimentos e métodos de gestão de risco do 

Deutsche Bank expõem o Deutsche Bank a riscos não 

previstos e não identificados, que poderão gerar perdas 

materiais.  

   Os negócios de crédito não tradicionais do Deutsche Bank 

têm um efeito material nos riscos do seu  negócio de crédito 

tradicional.  

   O Deutsche Bank opera num contexto cada vez mais 

regulado e litigioso, estando potencialmente exposto a 

reclamações por responsabilidade e outros custos, cujos 

valores são de difícil estimativa.  

   As reformas regulatórias aprovadas e propostas em resposta 

à crise financeira global e à crise da dívida soberana 

europeia (para além do reforço dos requisitos de capital) 

podem afectar de forma significativa o modelo de negócio 

do Deutsche Bank e o contexto concorrencial.  

   O Deutsche Bank tem sido sujeito a reclamações contratuais 

e processos contenciosos relativamente ao seu negócio de 

crédito hipotecário à habitação nos EUA, que poderão 

afectar de forma relevante e adversa os resultados ou a 

reputação do Deutsche Bank.  

   Os negócios do Deutsche Bank poderão ser perturbados por 

riscos operacionais.  

   A dimensão das operações de compensação do Deutsche 

Bank expõem-no a um maior risco de perdas materiais no 

casodestas operações deixarem de funcionar 

adequadamente.  

   Caso o Deutsche Bank não possa implementar as suas 

iniciativas estratégicas, o Deutsche Bank poderá não 

conseguir atingir os seus objectivos financeiros, ou sofrer 

perdas ou baixa rentabilidade, podendo preço das acções do  

Deutsche Bank ser afectado de forma material e relevante.  

   O Deutsche Bank poderá encontrar dificuldades na 

identificação e execução de aquisições, sendo que tanto a 

realização de aquisições como o evitar de tais actividades 

poderá prejudicar de forma relevante os resultados, as 

operações e o preço das acções do Deutsche Bank.  

   Os efeitos da aquisição da Deutsche Postbank AG poderão 

ser materialmente diferentes das expectativas do Deutsche 

Bank.  

   Os factos ocorridos em empresas nas quais o Deutsche Bank 

investiu podem dificultar a venda pelo Deutsche Bank de 
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participações, o que poderá causar perdas materiais 

independentemente dos desenvolvimentos do mercado.  

   A forte concorrência no mercado alemão (o mercado 

doméstico do Deutsche Bank), assim como nos mercados 

internacionais, poderá ter um impacto materialmente 

adverso na rentabilidade do Deutsche Bank.  

   Quaisquer operações com contrapartes qualificadas pelo 

“U.S. State Department” como promotores de terrorismo 

poderão levar a que potenciais clientes e investidores evitem 

negociar com o Deutsche Bank ou evitem investir nos seus 

valores mobiliários. 

D.3  Riscos chave 

específicos dos 

Valores 

Mobiliários: 

Riscos chave: 

 A aquisição dos Valores Mobiliários importa riscos 

significativos e adequa-se apenas a investidores com os 

conhecimentos e a experiência necessários das matérias 

financeiras e de negócio que lhes permitam avaliar a 

informação aqui incluída e os riscos e vantagens de um 

investimento nos Valores Mobiliários.  

   Os potenciais adquirentes apenas deverão tomar uma 

decisão de investimento após análise cuidada com os seus 

consultores jurídicos, fiscais, financeiros e outros que 

tenham por adequado, tendo em conta: (i) a adequação do 

investimento nos Valores Mobiliários à luz, entre outras, das 

suas próprias circunstâncias de carácter financeiro, fiscal ou 

contabilístico, (ii) a informação contida neste documento e 

em quaisquer outros documentos incorporados por 

referência e (iii) a investigação e análise independentes 

relativamente ao Emitente e [Valores Mobiliários 

Relacionados Com Uma Única Entidade de Referência / 

Valores Mobiliários FTD: a Entidade de Referência] [Cabaz 

de Valores Mobiliários: as Entidades de Referência] que 

considerem apropriado levar a cabo para avaliar os riscos e 

vantagens de um investimento nos Valores Mobiliários. 

   O valor dos Valores Mobiliários será afectado, entre outros 

aspectos, pela percepção geral do mercado sobre a 

solvabilidade do Emitente. Qualquer redução da 

solvabilidade do Emitente pode resultar na redução no valor 

de mercado dos Valores Mobiliários. Caso sejam iniciados 

procedimentos de insolvência relativamente ao Emitente, o 

retorno do Titular de Valores Mobiliários será limitado, 

podendo a recuperação ser substancialmente retardada e, em 

certas circunstâncias, no valor de zero. O pior cenário pode 

significar que um investidor perca o seu investimento inicial 

e não obtenha qualquer retorno nesse investimento. 

   Para além do risco de crédito do Emitente no cumprimento 

das suas obrigações à medida que estas se vão vencendo nos 

termos dos Valores Mobiliários, o investimento nos Valores 

Mobiliários implica a exposição ao risco de crédito [Valores 

Mobiliários Relacionados Com Uma Única Entidade de 

Referência / Valores Mobiliários FTD: da Entidade de 

Referência] [Cabaz de Valores Mobiliários: das Entidades 

de Referência] e correspondentes obrigações directas ou 

indirectas.  
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   O Risco de crédito refere-se ao risco de uma empresa ou 

entidade [Entidades de Referência Soberanas: (incluindo, 

neste caso, uma entidade soberana)] poder vir a não cumprir 

com as suas obrigações de pagamento, quando se vencem, 

nos termos de uma transacção, em resultado da degradação 

da sua situação financeira. Os termos "transacções" e 

"obrigações" são utilizados em sentido amplo e podem 

incluir (sem limitar) contratos de financiamento celebrados 

pela empresa ou entidade, assim como valores mobiliários 

emitidos pela empresa ou entidade. O referido risco estende-

se a outras empresas ou partes que celebrem transacções 

com a referida empresa ou entidade ou que, por qualquer 

outra forma, fiquem expostas ao risco de crédito dessa 

empresa ou entidade o que representa um risco para o titular 

dos Valores Mobiliários].  

   O Montante do Cupão devido é calculado por referência 

[Valores Mobiliários de Taxa Fixa: à Taxa Fixa, que poderá 

ser inferior às taxas de referência de financiamento e aos 

“spreads” praticados] [Valores Mobiliários de Taxa 

Variável: à Taxa Variável] [Valores Mobiliários com Opção 

de Conversão Taxa Fixa/Variável: à Taxa Variável que 

pode ser inferior à Taxa Fixa se opção de conversão for 

exercida] [Valores Mobiliários com Opção de Conversão 

Taxa Fixa/Variável: à taxa fixa, que pode ser inferior à taxa 

variável, caso a opção de conversão seja exercida] [Valores 

Mobiliários do tipo “Range Accrual”: à Taxa Variável que 

pode situar-se fora do intervalo especificado] [Valores 

Mobiliários sobre Índice de Inflação: ao nível de um Índice 

de Inflação, que poderá baixar] [Valores Mobiliários de 

Taxa de Cupão Condicionada a Activo Subjacente: ao 

desempenho do [Índice] [Taxa de Referência] [Taxa(s) de 

Câmbio] [Mercadoria(s)] [Contrato(s) de Futuros]. 

   Os Valores Mobiliários poderão ser resgatados após a sua 

Data de Maturidade Fixada em certas circunstâncias nos 

termos e condições dos Valores Mobiliários. 

   Não é garantido o desenvolvimento de um mercado 

secundário para os Valores Mobiliários nem é garantido, 

caso tal mercado efectivamente se desenvolva, que esse 

disponibilize liquidez aos Titulares de Valores Mobiliários 

ou que continue a existir durante a vida dos Valores 

Mobiliários. Em mercados não líquidos o investidor pode 

não conseguir vender os seus Valores Mobiliários, ou não 

conseguir vendê-los a um preço de mercado apropriado.  

   Ao decidir investir nos Valores Mobiliários, os Titulares de 

Valores Mobiliários assumem riscos adicionais que não se 

verificariam em valores mobiliários representativos de 

dívida normais. Os montantes devidos pelo Emitente nos 

termos dos Valores Mobiliários dependerão da não 

ocorrência de um Evento de Crédito e da verificação das 

Condições de Liquidação relativamente [Valores 

Mobiliários Relacionados Com Uma Única Entidade de 

Referência: à Entidade de Referência] [Valores Mobiliários 

FTD: às Entidades de Referência] [Cabaz de Valores 

Mobiliários: a qualquer Entidade de Referência]. 

   O Emitente não prestou, nem prestará, quaisquer 

declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à 

qualidade de crédito [Valores Mobiliários Relacionados 
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Com Uma Única Entidade de Referência: da Entidade de 

Referência] [FTD/Cabaz de Valores Mobiliários: de 

qualquer Entidade de Referência]. 

   Os pagamentos efectuados pelo Emitente aos Titulares de 

Valores Mobiliários estão sujeitos a despesas do Titular de 

Valores Mobiliários e a quaisquer impostos ou taxas 

aplicáveis. 

   A situação financeira e a solvabilidade [Valores Mobiliários 

Relacionados Com Uma Única Entidade de Referência: da 

Entidade de Referência] [FTD/Cabaz de Valores 

Mobiliários: de qualquer Entidade de Referência] podem 

alterar-se ao longo do tempo. A informação pública 

disponível sobre [Valores Mobiliários Relacionados Com 

Uma Única Entidade de Referência: a Entidade de 

Referência] [FTD/Cabaz de Valores Mobiliários: qualquer 

Entidade de Referência] pode ser incompleta, induzir em 

erro ou estar desactualizada. Quando seja identificada uma 

entidade sucessora da Entidade de Referência, os riscos 

associados a essa entidade sucessora podem ser maiores do 

que os riscos associados à Entidade de Referência original. 

   Com a ocorrência de um Evento de Crédito, o Cupão 

deixará de vencer sobre todo ou parte importante do 

montante de capital dos Valores Mobiliários, o capital dos 

Valores Mobiliários pode ser reduzido (incluindo a zero) 

sem qualquer pagamento correspondente aos Titulares de 

Valores Mobiliários, sendo que quaisquer pagamentos a 

Titulares de Valores Mobiliários poderão ficar sujeitos a 

dilação substancial, não havendo lugar a qualquer 

compensação. 

   Quando a liquidação dos Valores Mobiliários na sequência 

de um Evento de Crédito for determinada por referência a 

um leilão de derivados de crédito, o resultado desse leilão 

pode ser afectado por factores de natureza técnica, o que 

pode resultar num pagamento inferior aos Titulares de 

Valores Mobiliários. 

D.6  Riscos chave 

específicos dos 

Valores 

Mobiliários, 

incluindo um 

aviso de risco 

relativo ao valor 

da totalidade do 

investimento: 

Ver D.3 acima. 

Os Investidores poderão perder todo ou parte substancial do seu 

investimento. Os Titulares de Valores Mobiliários poderão não 

conseguir vender imediatamente os Valores Mobiliários ou vendê-los 

a preços que lhes permitam realizar o “yield” previsto. O investidor 

não deverá adquirir os Valores Mobiliários a não ser que 

compreenda e possa suportar o risco relacionado com os seguintes 

factos: os Valores Mobiliários podem não ser prontamente 

vendáveis; o valor de tais Valores Mobiliários flutuará ao longo do 

tempo; tais flutuações podem ser significativas; e, em certas 

circunstâncias, o investidor poderá perder todo ou parte substancial 

do preço de aquisição dos Valores Mobiliários. 

Secção E – Oferta 

E.2b  Motivos da 

oferta, 

utilização da 

receita: 

[A receita líquida da emissão de quaisquer Valores Mobiliários nos 

termos do Prospecto Base será, em geral, aplicada pelo Emitente na 

prossecução do seu objecto social. Parte substancial da receita 

resultante da emissão de certos Valores Mobiliários poderá ser 

utilizada na cobertura de risco de mercado, relativamente a esses 

Valores Mobiliários. [] [Inserir outros motivos da oferta/utilização 
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de receita, se aplicável].] 

E.3  Termos e 

condições da 

oferta: 

[O[s] [] (o[s] "Distribuidor[es]") poderão lançar ofertas de 

distribuição de  Valores Mobiliários em termos diferentes dos 

previstos no Artigo 3(2) da Directiva do Prospecto em [] 

("Jurisdições da Oferta Pública") durante o período [de [] a []] 

(o "Período da Oferta")).] 

  [O Preço da Oferta é de [] (o "Preço de Emissão")] [O[s] 

Distribuidor[es] oferecerão e venderão os Valores Mobiliários aos 

seus clientes de acordo com os acordos celebrados entre esse[s] 

Distribuidor[es] e os seus clientes por referência ao Preço de 

Emissão e às condições de mercado que se verifiquem no momento.] 

  [As ofertas de Valores Mobiliários estão condicionadas à respectiva 

emissão e sujeitas [especificar condições]. [O Emitente reserva-se o 

direito de, por qualquer motivo, cancelar a emissão dos Valores 

Mobiliários.] Relativamente ao[s] Distribuidor[es] e aos seus 

clientes, as ofertas de Valores Mobiliários podem estar 

adicionalmente sujeitas às condições que vierem a ser estabelecidas e 

aos acordos que vierem a ser celebrados entre si] 

  [Os investidores adquirirão os Valores Mobiliários, em geral, nos 

termos dos acordos celebrados entre o[s] Distribuidor[es] e os seus 

clientes, relativamente à aquisição de Valores Mobiliários. Os 

investidores não celebrarão quaisquer compromissos contratuais 

directamente com o relativamente à oferta ou aquisição dos Valores 

Mobiliários.] 

E.4  Interesses 

materiais à 

oferta: 

[Não Aplicável.  Não se verificam interesses materiais à oferta]   

[Salvo no que respeita a quaisquer fees devidos ao[s] 

Distribuidor[es] e tanto quanto é do conhecimento do Emitente, 

nenhuma pessoa envolvida na emissão dos Valores Mobiliários tem 

um interesse material à oferta] []. 

E.7 Estimativa de 

despesas a 

cobrar ao 

investidor pelo 

Emitente ou 

pelo Oferente: 

[Não Aplicável; O Emitente não cobrará quaisquer despesas ao 

investidor.] [EUR] [USD] [GBP] [CHF] [].] 

 

 


