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Condições Finais 

Condições Finais datadas de 23 de Abril de 2014  

 

DEUTSCHE BANK AG  

(o "Emitente" ) 

Emissão de até USD 100.000.000 Cabaz de Valores Mobiliários de Redução de Zero Capital associados a um 
Cabaz de Entidades de Referência (os "Valores Mobiliários" ) 

under its x-markets Programa para a emissão de credit linked securities 

 

Este documento constitui as Condições Finais dos Valores Mobiliários aqui descritos, e compreende as 
seguintes partes: 

Parte A: Termos do Produto; e 

Parte B: Outra Informação. 

Estas Condições Finais foram preparados para os efeitos do Artigo 5(4) da Directiva dos Prospectos e deve ser 
lido em conjunto com o Prospecto Base datado de 15 de Julho de 2013 (incluindo os documentos incorporados 
no Prospecto Base por referência), (o "Prospecto Base"). Os termos não definidos de diferente modo no 
presente documento terão o significado que lhes é conferido nas Condições do Produto estabelecidas no 
Prospecto Base. Informação complete sobre o Emitente e sobre os Valores Mobiliários está apenas disponível 
na base da conjunção destas Condições Finais e do Prospecto Base.  

O Prospecto Base (tal como completado por estas Condições Finais) foi preparado no pressuposto de que, 
excepto como estabelecido na alínea (b) abaixo, qualquer oferta dos Valores Mobiliários em qualquer Estado 
Membro da Área Económica Europeia que tenha implementado a Directiva dos Prospectos (cada um, um 
"Estado Membro Relevante ") será feita nos termos de uma isenção ao abrigo da Directiva dos Prospectos, tal 
como implementada nesse Estado Membro Relevante, do requisito de publicar um prospecto para ofertas de 
Valores Mobiliários. Nestes termos qualquer pessoa que faça ou tenha a intenção de fazer uma oferta dos 
Valores Mobiliários apenas poderá fazê-lo: 

(a) em circunstâncias em que não exista qualquer obrigação para o emitente de publicar um prospecto nos 
termos do Artigo 3 da Directiva dos Prospectos ou uma adenda ao prospecto nos termos do Artigo 16 da 
Directiva dos Prospectos, em cada caso por relação a tal oferta; ou 

(b) nessas Jurisdições de Oferta Pública mencionadas na secção "Ofertas Não Isentas " na Parte B infra, 
desde que essa pessoa seja uma das pessoas mencionadas nessa secção e que tal oferta seja feita durante 
o Período de Subscrição ou Período de oferta especificado nestas Condições Finais. 

O Emitente não autorizou, nem autoriza, qualquer oferta dos Valores Mobiliários noutras quaisquer 
circunstâncias. 

Um sumário das Notes (que inclui o sumário no Prospecto Base tal como aditado para reflectir as disposições 
das presentes Condições Finais) está em Anexo às presentes Condições Finais. 

A expressão “Directiva dos Prospectos” significa a Directiva 2003/71/CE (e suas alterações, incluindo a PD 
Directiva de Alteração de 2010, nos termos implementados no Estado Membro Relevante) e inclui qualquer 
medida de implementação relevante no Estado Membro Relevante e a expressão "PD Directiva de Alteração 
de 2010 " significa a Directiva 2010/73/UE.  

O Prospecto Base está disponível para análise durante as horas de expediente normais na sede do Emitente e 
podem ser obtidas cópias em Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB, Reino Unido. 
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As Condições Finais estarão disponíveis para análise no sítio da internet da Bolsa do Luxemburgo 
(www.bourse.lu). 
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PARTE A – TERMOS DO PRODUTO 

GENERALIDADES 

1.  Tipo de Valor Mobiliário: Cabaz de Valores Mobiliários de Redução de 
Zero Capital de Taxa Fixa de Lei Inglesa. 

2.  Preço de Emissão: USD 1.000 por Valor Mobiliário 100 por cento.  

  Após a Data de Emissão, poderão ser vendidos 
Valores Mobiliários adicionais no momento e 
ao preço que o Emitente definir. 

3.  (a) Data de Emissão: 6 de Maio de 2014 

 (b) Data de Comercialização:  23 de Abril de 2014 

4.  (a) Valor Nominal: USD 1.000 por Valor Mobiliário 

 (b) Valor Nominal Agregado: Até USD 100.000.000. 

5.  Valor mínimo de comercialização: Os Valores Mobiliários apenas poderão ser 
comercializados num mínimo de 10 (dez) 
valores mobiliários e, posteriormente, em 
múltiplos de um Valor Mobiliário. 

6.  Data de Maturidade Prevista: 20 de Março de 2019 

DISPOSIÇÕES RELATIVAS AO CUPÃO – Condição do Produto nº 4 (Montante de Cupão) 

7.  Valores Mobiliários de Taxa Fixa Aplicável 

 (a) Taxa de Cupão: 4,00 por cento por ano (tal como referido ao 
abrigo da Condição do Produto n.º 4)  

 (b) Data de Começo de Cupão Data de Emissão 

 (c) Datas de Referência de Cupão: 20 de Março, 20 de Junho, 20 de Setembro e 20 
de Dezembro em cada ano desde (e incluindo) 
20 de Junho de 2014 a (e incluindo) a Data de 
Maturidade. 

 (d) Data(s) de Pagamento de Cupão (i) Cada dia que calhe dois Dias Úteis a seguir 
cada Data de Vencimento de Cupão no período 
desde (e incluindo) a Data de Início de Cupão a 
(mas excluindo) a Data de Maturidade Prevista 
e (ii) a Data de Maturidade Prevista, sujeita ao 
estabelecido nas Condições do Produto, e desde 
que cada uma dessas Datas de Pagamento de 
Cupão ocorressem num dia que não um Dia de 
Pagamento, tal Data de Pagamento de Cupão 
será adiada para o dia seguinte que seja um Dia 
de Pagamento. 

 (e) Fracção de Contagem de Dias: 30/360 

8.  Valores Mobiliários de Taxa Variável: Não Aplicável 

9.  Valores Mobiliários de Opção 
Fixa/Variável Option Securities 

Não Aplicável 
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10.  Valores Mobiliários de Range Accrual Não Aplicável 

11.  Valores Mobiliários Índice de Inflação Não Aplicável 

12.  Valores Mobiliários de Taxa de Cupão 
Associados a um Activo Subjacente 

Não Aplicável 

DISPOSIÇÕES CREDIT-LINKED   

13.  Valores Mobiliários com uma Entidade 
de Referência Única 

Não Aplicável 

14.  Valores Mobiliários FTD: Não Aplicável 

15.  Cabaz de Valores Mobiliários Aplicável 

 (a) Entidades de Referência, 
Obrigações de Referência 
Valores Nominais, Proporções e 
Obrigações das Entidades de 
Referência: 

Conforme Anexo 1 

 (b) Valores Mobiliários de 
Recuperação Fixa 

Não Aplicável 

 (c) Valores Mobiliários Recuperação 
Zero Redução do Montante 
Capital: 

Não Aplicável 

 (d) Eventos de Crédito Aplicáveis: (a) Insolvência, 

  (b) Incumprimento Pecuniário, 

  (c) Restruturação. 

 (e) Preço Final da Obrigação Sem 
Leilão Sem Referência: 

Não Aplicável. 

 (f) Credit Default Swap:  

 (i) Date de Comercialização: Data de Emissão 

 (ii)  Date Efectiva: Data de Emissão 

 (iii)  Data de Cancelamento 
Prevista: 

Data de Maturidade Prevista 

16.  Valores Mobiliários de Eventos de 
Crédito Acrescido de Juros: 

Não Aplicável 

17.  Valores Mobiliários Credit Contingent 
com Call Option: 

Não Aplicável 

18.  Valores Mobiliários com Protecção de 
Capital na Maturidade: 

Não Aplicável 

19.  Valores Mobiliários Perda na 
Maturidade: 

Não Aplicável 

VÁRIOS 

20.  Valores Mobiliários Callable: Não Aplicável 
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22. Dia Útil: London e TARGET2 

23. Convenção de Dia Útil: Seguinte 

24. Dia de Pagamento: Londres 

25. Agente de Cálculo: Deutsche Bank AG, Sucursal de Londres, de 
Winchester House, 1 Great Winchester Street, 
London EC2N 2DB, Reino Unido  

26. Agente de Cálculo Terceiro: Não Aplicável 

27. Agente de Compensação: Euroclear Banking S.A./N.V. and Clearstream 
Banking, société anonyme. 
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PARTE B – OUTRA INFORMAÇÃO 

1. INFORMAÇÃO ESSENCIAL 

1.1 Interesses de pessoas singulares e colectivas envolvidas na emissão/oferta 

Descrição de qualquer interesse que seja 
material para a emissão/oferta: 

Salvo quaisquer comissões devidas ao 
Distribuidor, tanto quanto é do conhecimento 
do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na 
Emissão dos Valores Mobiliários tem um 
interesse material para a oferta.  

1.2 Razões para a oferta, receitas liquidas estimadas e despesas totais 

Razões para a Oferta: As receitas líquidas da emissão dos Valores 
Mobiliários serão aplicadas pelo Emitente no 
âmbito do seu objecto social. Uma parte 
substancial das receitas da emissão dos 
Valores Mobiliários poderá ser utilizada para 
cobrir o risco de mercado relativamente a 
esses Valores Mobiliários. 

Receitas Líquidas Estimadas: Até USD 100.000.000 

Despesas Totais Estimadas: Nenhuma 

2. INFORMAÇÃO RELATIVAMENTE AOS VALORES MOBILIÁRIOS A SER 
OFERECIDOS/ADMITIDOS À NEGOCIAÇÃO  

ISIN: XS0461351560 

Common Code: 046135156 

Entrega: Entrega contra pagamento 

3. TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

Oferta não-isenta: Uma oferta dos Valores Mobiliários pode ser 
feita que não ao abrigo do Artigo 3(2) da 
Directiva dos Prospectos em Portugal 
("Jurisdição da Oferta Pública" ) pelos 
comercializadores identificados no parágrafo 
3.4 infra (o "Comercializador" ). 

3.1 Condições, estatísticas da oferta, cronograma esperado e acção necessária para concorrer à 
oferta 

Condições a que a Oferta está sujeita: As ofertas de Valores Mobiliários estão 
condicionadas à sua emissão e às condições 
especificadas infra. 

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

 Em particular, a emissão dos Valores 
Mobiliários está condicionada, entre outras 
matérias, ao recebimento por parte do 
Emitente de subscrições válidas dos Valores 
Mobiliários que ascendam a um valor global 
de subscrições de pelo menos USD cinco 
milhões até ou antes da data de final do 
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mercado primário. Caso esta condição não 
seja satisfeita, o Emitente pode cancelar a 
emissão de Valores Mobiliários na data de 
final do mercado primário. 

 O Emitente reserva o direito de, por qualquer 
razão, fechar o período de subscrição 
antecipadamente Se o valor global de 
subscrições de Valores Mobiliários em 
qualquer momento, em qualquer Dia Útil 
anterior à data de final do mercado primário, 
atingir os USD 100.000.000, o Emitente 
encerrará o período de subscrição dos 
Valores Mobiliários nesse momento nesse 
Dia Útil, sem qualquer aviso prévio. 

 No que toca à relação entre o 
Comercializador e os seus clientes, as ofertas 
de Valores Mobiliários estão ainda sujeitas às 
condições que possam ser acordadas entre 
estes e/ou conforme especificado nos acordos 
em vigor entre aqueles. 

Valor total da oferta: Até USD 100.000.000 

Período de tempo durante o qual a oferta 
estará aberta: 

23 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 
(inclusive), sujeito ao estabelecido em 
"Condições a que a oferta está sujeita" supra. 

Descrição do processo de candidatura: Um investidor adquirirá os Valores 
Mobiliários de acordo com os acordos em 
vigor entre o Comercializador e os seus 
clientes relativos à aquisição de valores 
mobiliários em geral. Os Investidores não 
entrarão directamente em qualquer acordo de 
natureza contractual com o Emitente 
relativamente à oferta ou aquisição dos 
Valores Mobiliários. 

Descrição da possibilidade de redução de 
subscrições e forma de refinanciamento 
montantes pagos em excesso pelos 
candidatos: 

Não aplicável 

Detalhes do número mínimo/máximo de 
candidaturas: 

Não existem critérios de alocação pré 
identificados. O Comercializador adoptará os 
critérios de alocação e/ou candidatura de 
acordo com os seus práticas de mercado 
habituais e leis e regulamentos aplicáveis 
e/ou de outra forma por aqueles determinado. 

Método e limite temporal para pagamento 
dos Valores Mobiliários e para entrega dos 
Valores Mobiliários: 

Os Valores Mobiliários serão adquiridos pelo 
Comercializador ao Emitente numa base de 
entrega contra pagamento na Data de 
Emissão. Potenciais investidores serão 
notificados pelo Comercializador da sua 
alocação de Valores Mobiliários e dos 
acordos de pagamento relativos aos mesmos. 

Descrição completa da forma e data em que 
os resultados da oferta serão tornados 

O Emitente determinará discricionariamente 
o montante de Valores Mobiliários a serem 
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públicos: emitidos (o que dependerá do resultado da 
oferta), até ao limite de USD 100,000,000. O 
Valor Nominal Global dos Valores 
Mobiliários a serem emitidos será publicado 
no sítio da internet da bolsa de valores do 
Luxemburgo (www.bourse.lu) e submetido à 
CSSF de acordo com o Artigo 10.º da Lei dos 
Prospectos em cada casa na ou próximo da 
Data de Emissão. 

Procedimento para o exercício de quaisquer 
direitos de preferência, negociabilidade de 
direitos de subscrição e tratamento de direitos 
de subscrição não exercidos: 

Não Aplicável 

3.2 Plano de distribuição e atribuição 

Se foram reservadas tranches para 
determinados países e em caso afirmativo 
indicação dessas tranches: 

Não Aplicável 

Processo para notificação aos candidatos do 
montante alocado e indicação se a negociação 
pode iniciar-se antes de efectuada a 
notificação:  

Os potenciais investidores serão notificados 
pelo Comercializador de acordo com os 
acordos em vigor entre este e os seus clientes. 
Quaisquer negociações dos Valores 
Mobiliários que ocorram serão por conta e 
risco do potencial investidor.  

3.3 Preço 

Preço de oferta dos Valores Mobiliários: USD 1.000 por Valor Mobiliário equivale a 
100 por cento. 

Montante de quaisquer despesas e impostos 
especificamente cobrados ao subscritor ou 
adquirente:  

Não Aplicável 

3.4 Comercialização e Subscrição 

Nome(s) e morada(s), tanto quanto é do 
conhecimento do Emitente, dos 
comercializadores nos vários países onde a 
oferta decorre:  

Deutsche Bank AG – Sucursal em Portugal, 
Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal  

Comissões pagas pelo Emitente ao 
Comercializador: 

Comissão de Vendas: Não aplicável 

 Comissão de Comercialização: O Emitente 
ofereceu os Valores Mobiliários ao 
Comercializador a um preço (o "Preço de 
Re-oferta") por Valor Mobiliário que será 
entre 95% e 100% do Preço de Emissão e 
será determinado pelo Emitente e pelo 
Comercializador na ou próximo da Data de 
Emissão. 

 O Preço de Re-Oferta reflecte o desconto no 
Preço de Emissão conferido pelo Emitente ao 
Comercializador pela venda dos Valores 
Mobiliários ao Comercializador em 
satisfação da comissão relativa à distribuição 
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acordada entre o Emitente e o 
Comercializador. Informação adicional sobre 
o Preço de Re-Oferta é disponibilizado pelo 
Deutsche Bank AG. 

Quando o acordo de subscrição foi obtido: Não aplicável 

4. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO  

Cotação e admissão à negociação: Será solicitada a cotação dos Valores 
Mobiliários, que será feita na Lista Oficial da 
Bolsa de Valores do Luxemburgo e a sua 
negociação no Mercado Regulamentado, o 
qual é um mercado regulamentado para 
efeitos da Directiva 2004/39/CE. 

A admissão à negociação dos Valores 
Mobiliários num mercado regulamentado ou 
num sistema de negociação multilateral 
dependerá do preenchimento de todos os 
requisitos referentes a tal mercado ou 
sistema. 

Primeira data em que os Valores Mobiliários 
serão admitidos à negociação: 

Data de Emissão 

Todos os mercados regulamentados ou 
mercados equivalentes em que os Valores 
Mobiliários da mesma classe de Valores 
Mobiliários estão já admitidos à negociação: 

Não Aplicável 

Estimativa das despesas totais relacionadas 
com a admissão à negociação 

Nenhuma 

Nome(s) e morada(s) das entidades que têm 
um compromisso firme para agirem enquanto 
intermediários em negociação em mercado 
secundário, disponibilizando liquidez 
mediante propostas e taxas e uma descrição 
dos principais termos desse compromisso:  

O Distribuidor, na sua capacidade de 
intermediário financeiro, poderá revender ou 
colocar os Valores Mobiliários em Portugal. 

5. INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Performance das Entidades de Referência e 
outra informação relativa às Entidades de 
Referência: 

Juros pagáveis ao abrigo dos Valores 
Mobiliários estão associados ao crédito das 
Entidades de Referência 

 Detalhes sobre o desempenho passado e 
futuro das Entidades de Referência podem ser 
obtidos na Bloomberg 
(www.bloomberg.com).  

Rendimento: 4,00 por cento por ano. 

Conforme acima referido, o rendimento é 
calculado desde a Data de Emissão com base 
no Preço de Emissão. Não é uma indicação 
de rendimento futuro. 

Se o Emitente pretende ou não disponibilizar 
informação pós-emissão e, nesse caso, que 
informação e onde pode ser obtida essa 

Não Aplicável  
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informação: 
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ANEXO 1: ENTIDADES DE REFERÊNCIA 

Entidade de Referência Ponderação da Entidade de 
Referência 

Obrigação de Referência 

Portugal Telecom International 
Finance B.V. 

20% XS0215828913 

BRISA - CONCESSAO 
RODOVIARIA, S.A. 

20% PTBRIHOM0001 

Anglo American PLC 20% XS0358158052 

Alstom SA 20% FR0010850701 

Alcoa Inc. 20% US013817AP64 
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ANEXO 

SUMÁRIO 

Os Sumários pretendem cumprir os requisitos de divulgação de informação denominados como “Elementos”. 
Tais Elementos estão numerados nas Secções A-E (A.1-E.7). 

O presente sumário contém todos os Elementos requeridos para incluir num sumário referente ao presente tipo 
de Valores Mobiliários e Emitente. Devido ao facto de não ser necessário referir alguns Elementos, poderão 
existir saltos na numeração sequencial dos Elementos.  

Ainda que determinado Elemento deva constar do sumário face ao tipo de Valores Mobiliários e de Emitente, é 
possível que não exista informação relevante a fornecer relativa ao Elemento. Em tal caso será incluída uma 
descrição sumário do Elemento no sumário e a mesma será assinalada como “Não Aplicável”. 

Secção A – Introdução e Avisos  

A.1 Introdução: O presente sumário deverá ser entendido como uma introdução ao 
Prospecto Base. Qualquer decisão referente a um investimento em 
Valores Mobiliários deverá ser baseada na consideração do 
Prospecto Base como um todo pelo investidor. Quando seja 
apresentada uma reclamação referente à informação contida no 
Prospecto Base junto de um tribunal, o investidor autor da mesma 
poderá, de acordo com a legislação nacional do Estado Membro, 
ter de suportar o custo referente à tradução do Prospecto Base 
previamente ao início do processo judicial. Apenas responderão a 
título de responsabilidade civil as pessoas que elaborarem o 
sumário (incluindo qualquer tradução do mesmo), mas apenas se o 
sumário for enganoso, inexacto ou incoerente quando lido em 
conjunto com as outras partes do Prospecto Base ou não fornecer, 
quando lido em conjunto com as outras partes do Prospecto Base, 
informações-chave para o auxílio dos investidores quando 
considerarem investir em Valores Mobiliários. 

 

A.2 Consentimento: Nos termos das condições infra descritas, em conexão com uma 
Oferta de Valores Mobiliários não Isenta (conforme definida 
infra), o Emitente confere o seu consentimento para a utilização 
do Prospecto Base pelo: 

 

  (1) Deutsche Bank AG – Sucursal em Portugal, Rua 
Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal (o 
"Distribuidor" ); 

 

  (2) se o Emitente nomear intermediários financeiros 
adicionais após a data das Condições Finais datadas de 
23 de Abril de 2014 e publicar detalhes em relação aos 
mesmos no seu sítio na internet (www.x-
markets.db.com), cada um dos intermediários financeiros 
cujos detalhes sejam publicados, no caso de (1) ou (2) 
supra,  

 enquanto tais intermediários financeiros sejam 
autorizados a efectuar tais ofertas nos termos da Directiva 
relativa aos Mercados de Instrumentos Financeiros 
(Directiva 2004/39/CE); ou  

 

  (3) em qualquer outro caso, qualquer intermediário 
financeiro que esteja autorizado a efectuar tais ofertas 
(i) pelo Deutsche Bank AG e (ii) nos termos da 
Directiva relativa aos Mercados de Instrumentos 
Financeiros (Directiva 2004/39/CE), o qual prevê no 
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seu sítio na internet que será nos termos do Prospecto 
Base que será efectuada a oferta da tranche relevante 
dos Valores Mobiliários durante o Período de Oferta 
especificado infra,  

referido individualmente como “Intermediário Autori zado” e 
conjuntamente como “Intermediários Autorizados). 

  O consentimento do Emitente está dependente das seguintes 
condições:  

(i) o consentimento apenas será válido durante o período de 
23 de Abril de 2014 até 30 de Abril de 2014 (o “Período 
de Oferta" ); e 

 

  (ii) o consentimento apenas incluirá a utilização do Prospecto 
Base para efectuar Ofertas de Valores Mobiliárias não 
Isentas (tal como definido infra) em Portugal. 

 

  Uma “Oferta de Valores Mobiliários não Isenta” é uma oferta 
que não dispensa o requisito de publicação de um prospecto 
nos termos da Directiva 2003/71/CE, na sua redacção actual.  

 

  Qualquer pessoa (um “Investidor”) que esteja interessado em 
adquirir ou que adquira quaisquer Valores Mobiliários do um 
Intermediário autorizado irá fazê-lo de acordo com quaisquer 
termos e outros acordos que estejam em vigor entre tal 
Intermediário Autorizado e o Investidor em causa, incluindo 
os referentes ao preço, alocações e acordos de liquidação. O 
Emitente não será parte de tais acordos com os Investidores 
referentes à oferta ou venda dos Valores Mobiliários e, nestes 
termos, o Prospecto Base e os termos Finais não irão conter tal 
informação, devendo o Investidor obter tal informação do 
Intermediário Autorizado. A informação referente a uma 
oferta ao público será disponibilizada no momento em que tal 
sub-oferta seja efectuada e tal informação será igualmente 
fornecida pelo Intermediário Autorizado relevante.  

 

Secção B – Emitente   

B.1 Denominação 
legal e comercial 
do Emitente: 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("DBA"  ou "Deutsche 
Bank" ), o qual efectuará a sua actuação por via da seguinte 
sucursal: Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Sucursal de Londres 
("DBL" ). 

 

B.2 Domicílio e 
forma legal do 
Emitente, 
legislação nos 
termos da qual 
o Emitente 
actua e país de 
constituição: 

O DBA é uma instituição bancária e sociedade anónima 
constituída nos termos das leis da Alemanha. O DBA tem o seu 
domicílio em Frankfurt am Main. O DBA mantém a sua sede em 
Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main. Em 14 de Janeiro de 
1993 o DBA procedeu ao registo, nos termos do Anexo 
(“Schedule”) 21A da Lei das Sociedades Comerciais de 1985 
(“Companies Act 1985”), de uma sucursal em Inglaterra e País de 
Gales. O DBA, actuando por via do BBL, é uma entidade 
autorizada para os efeitos da secção 19 da Lei de Serviços 
Financeiros e Mercados de 2000 (“Financial Services and 
Markets Act 2000”). 

 

 

B.4b Tendências Não aplicável; não existem quaisquer tendências conhecidas que 
estejas a afectar o Emitente ou as indústrias nas quais o mesmo 
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conhecidas: opera.  

B.5 Descrição do 
grupo: 

O DBA é a sociedade-mãe do grupo composto por bancos, 
sociedade contadas no mercado de capitais, sociedades gestoras de 
fundos, uma sociedade de financiamento imobiliário, sociedades 
de financiamento de prestações (“instalment financing 
companies”), sociedades de pesquisa e consultoria e outras 
sociedades nacionais e estrangeiras (o "Grupo Deutsche Bank”).  

 

B.9 Previsões de 
lucros ou 
estimativas: 

Não aplicável; não são feitas previsões de lucros ou estimativas.  

B.10 Reservas no 
Relatório de 
Auditoria: 

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

 

B.12 Informação 
financeira 
histórica 
principal 
seleccionada: 

  

 31 de Dezembro 
de  

2010 
(IFRS, auditado) 

31 de Dezembro 
de  

2011 
(IFRS, auditado) 

31 de Dezembro de  
2012 

(IFRS, auditado) 

30 de Setembro  
de 2013 

(IFRS, não 
auditado) 

  Capital Social 
(em Euros) 

2.379.519.078,40 2.379.519.078,40 2.379.519.078,40 2.609.919.078,40 

  Número de 
acções ordinárias 

929.499.640 929.499.640 929.499.640 1.019.499.640 

  Activos totais 
(em milhões de 
Euros) 

1.905.630 2.164.103 2.012.329 1.787.971 

  Passivo total (em 
milhões de 
Euros) 

1.855.262 2.109.433 1.957.919 1.731.206 

  Capital Próprio 
total (em milhões 
de Euros) 

50.368 54.660 54.410 56.765 

  Rácio de Capital 
“Core Tier 1”  

8,7% 9,5% 11,4% 13,0% 

  Rácio de Capital 
“Tier 1” 

12,3% 12,9% 15,1% 17,0% 

   
Não houve qualquer alteração material adversa nas perspectivas 
do Deutsche Bank desde 31 de Dezembro de 2012. Não houve 
mudanças significativas na situação financeira do Grupo Deutsche 
Bank desde 31 de Dezembro de 2013. 

 

B.13 Acontecimentos 
recentes: 

Não aplicável. Não há nenhuns eventos recentes específicos 
relacionados com o Emitente que sejam relevantes em termos 
materiais para a avaliação da solvabilidade do Emitente. 

 

B.14 Dependência do 
grupo:  

Por favor consultar o Elemento B.5. Não aplicável; o Emitente 
não depende de outras entidades 

 

B.15 Actividades 
principais: 

O Deutsche Bank prossegue a sua actividade através de três 
divisões de negócios, das quais duas estão ainda subdivididas em 
divisões societárias. As divisões de grupo não correspondem a 
entidades legais separadas mas abrangem vários grupos da 
sociedade. 

 

    

  Corporate and Investment Bank (CIB) é responsável pela área 
de mercado de capitais, compreendendo a emissão, venda e 
negociação de produtos em mercado de capitais tais como acções, 
obrigações e outros valores mobiliários, o negócio de consultoria e 
de concessão de crédito e serviços de transacção. Os seus clientes 
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institucionais provêem tanto do sector público – tais como estados 
soberanos e instituições supranacionais – como do sector privado, 
de pequenas e médias empresas a multinacionais. O CIB 
compreende as duas divisões corporativas Corporate Banking & 
Securities (CB&S) e Global Transaction Banking (GTB). 
 

A CB&S compreende as duas divisões de “Global Markets” 
e “Corporate Finance”, as quais cobrem as actividades de 
emissão, emissão e negociação de valores mobiliários, a 
consultoria referente a fusões e aquisições e a área de 
financiamento das sociedades no grupo Deutsche Bank em 
todo o mundo.  

  O GTB inclui a oferta de produtos financeiros nas divisões 
de negócio de Trade Finance e Cash Management 
Corporates bem como Trust & Securities Services e Cash 
Management Financial Institutions. 

 

  Private Clients and Asset Management (PCAM) compreende 
as duas divisões de negócio Asset and Wealth Management 
(AWM) e Private & Business Clients (PBC). 

A Asset and Wealth Management (AWM) compreende as duas 
divisões de negócio Asset Management (AM) e Private Wealth 
Management (PWM). 

O Deutsche Bank concentrou o negócio de retalho global de 
gestão de activos da sua subsidiária DWS Investments na 
AM . O Deutsche Bank oferece aos clientes institucionais, 
incluindo fundos de pensões e companhias de seguros, uma 
ampla gama de produtos, a qual engloba tanto investimentos 
tradicionais através de fundos de cobertura de risco aos 
investimentos especiais em imobiliário.  

O PWM destina-se a indivíduos com elevada e muito 
elevada capacidade financeira, assim como com instituições 
seleccionadas. O Deutsche Bank oferece ao seu grupo muito 
seleccionado de clientes um serviço abrangente, com uma 
componente que é de gestão de activos individual, incluindo 
aconselhamento em matérias de sucessão e de filantropia.   

A PBC tem o seu foco nos serviços de retalho de clientes 
com elevada capacidade financeira, bem como clientes de 
negócio de pequena e média dimensão, aos quais o 
Deutsche Bank oferece uma ampla gama de produtos, tais 
como abertura de contas, créditos e depósitos, além de 
aconselhamento ao investimento. O Deutsche Bank 
assegurou a sua posição no mercado no mercado doméstico 
alemão com a aquisição do Postbank. Fora da Alemanha, o 
PBC há muito que tem actividade em Itália, Espanha, 
Bélgica e Portugal e, mais recentemente, também na 
Polónia. Adicionalmente, o Deutsche Bank efectua 
investimentos destinados a entrar nos mercados emergentes 
na Ásia, por exemplo a China e a Índia.  

O Corporate Investments (CI) efectua a gestão a 
actividade global de investimento material.  
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B.16 Propriedade e 
controlo: 

Não aplicável; o Emitente não é directa ou indirectamente detido 
ou controlado. 

 

B.17 Classificações 
(“ Ratings”) 

O Deutsche Bank está classificado pela Standard & Poor's Credit 
Market Services França S.A.S. ("S&P"), pela Moody's 
Investidores Service Ltd., Londres, Reino Unido ("Moody's") e 
pela Fitch Itália S.p.A. ("Fitch", juntamente com a S&P e 
Moody's, as "Agências de Rating"). 

 

  À data de publicação deste Prospecto, o Deutsche Bank gozava 
das seguintes classificações (“ratings”): 

 

  Agência 
de 
Rating 

Longo 
Período de 
Vigência 

Curto 
Período de 
Vigência 

Perspectivas 

  S&P  A A-1 Estável 

  Moody's A2 P-1 Negativo 

  Fitch A+ F1+ Estável 

  Os Valores Mobiliários não foram objecto de classificação 
(“ rating”).  

Secção C – Valores Mobiliários 

C.1  Descrição do 
tipo e classe de 
Valores 
Mobiliários, 
incluindo 
quaisquer 
número de 
identificação de 
segurança: 

Os Valores Mobiliários são um Cabaz de redução de Capital do de 
Taxa Fixa de Lei Inglesa.  

O Valor Nominal Agregado dos Valores Mobiliários é de até USD 
100.000.000.  

ISIN: XS0461351560 

C.2  Moeda: USD. 

C.5  Restrições à 
livre 
transmissibili-
dade dos 
Valores 
Mobiliários:  

Existem algumas restrições à oferta, venda, revenda e 
transmissibilidade dos Valores Mobiliários em determinadas 
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 
classificação 
(“ rating”) e 
limitações a tais 
direitos:  

Pagamento do Capital e dos Juros 

Desde que os Valores Mobiliários ainda não tenham sido 
resgatados, cancelados ou adquiridos, os detentores dos mesmos 
tem o direito a receber em conta os pagamentos referentes ao 
capital e juros. Consultar C.9 e C.18 infra para detalhes adicionais. 

Classificação (“Ranking”) 

Os Valores Mobiliários constituem obrigações contratuais não 
subordinadas e não garantidas do Emitente e são classificadas, em 
todas as vertentes, pari passu entre si. 

Limitações aos direitos  
 
Os Investidores nos Valores Mobiliários não detêm quaisquer 
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direitos relativamente à Entidade de Referência e não lhes será 
atribuído o direito de opção relativamente a quaisquer direitos a ser 
atribuídos aos mesmos.  

C.9  Cupão: Consultar C.8 supra. 

Os títulos vencem juros à Taxa de Referência referente a tal 
Período de Cupão com uma margem adicional de 4,00 por cento. 
Os juros serão acumulados a partir da Data de Emissão. Os juros 
são pagos dois Dias Úteis após cada data de Observação que seja 
diversa da Data Final de Pagamento do Cupão, que será a Data de 
Maturidade. Os juros são calculados numa base de 30/360. 

  As Datas de Referência de Cupão são 20 de Março, 20 de Junho, 
20 de Setembro e 20 de Dezembro em cada ano desde (e incluindo) 
20 de Junho de 2014 a (e incluindo) a Data de Maturidade. 

Os juros dos Valores Mobiliários estão relacionados com o risco de 
crédito de cada uma das Entidades de Referência. Os juros são 
pagáveis pelo Valor Nominal Pendente (sendo o Valor Nominal de 
USD 1.000 por Valor Mobiliário menos a soma do Valor Nominal 
da Entidade de Referência relativa a cada Entidade de Referência 
relativamente às quais as Condições de Liquidação estejam 
satisfeitas) de cada Valor Mobiliário, no montante disponível após 
a satisfação das Condições de Liquidação relativas a qualquer 
Entidade de Referência. Os Pagamentos de juros poderão ser 
suspensos ou adiados em todo ou em parte sob determinadas 
circunstâncias.  

  Se os pagamentos de juros forem suspensos ou adiados não será 
devido qualquer montante adicional relativo a qualquer mora.   

  Se a Data de Maturidade Prevista for prorrogada, deverá ser 
adicionado um montante adicional de juros relativamente a cada 
um dos Valores Mobiliários pelo Montante Nominal da Entidade 
de Referência relativamente à Entidade de Referência afectada à 
taxa diária EONIA (“Euro Overnight Index Average”), calculada 
durante o período relevante da prorrogação.    

Salvo se os Valores Mobiliários forem previamente reembolsados, 
adquiridos ou cancelados, a data de maturidade dos Valores 
Mobiliários deverá ser a Data de Maturidade.  

Nos termos do ponto C.18 infra, salvo se for previamente 
reembolsado, adquirido ou cancelado, cada Valor Mobiliário será 
reembolsado pelo Emitente na data de maturidade ao par.  

O “yield” é calculado na Data de Emissão com base no Preço de 
Emissão. Tal não constitui uma indicação de “yield”  futuro.    

O “yield”  é de 4,00 por cento por ano.  

C.10  Componente 
Derivada no 
pagamento de 
cupão: 

Consultar C.9 supra. 

Os pagamentos de Cupão estão associados ao crédito.  

C.11  Admissão à 
negociação: 

Será efectuado um pedido de admissão à negociação dos Valores 
Mobiliários no Mercado Regulado da Bolsa de Valores do 
Luxemburgo. OS Valores Mobiliários serão admitidos à 
negociação no Mercado Regulado da Bolsa de Valores do 
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Luxemburgo. 

 
C.15  Efeito do 

instrumento 
subjacente no 
valor do 
investimento:  

O valor dos Valores Mobiliários dependerá da probabilidade de 
ocorrência de Eventos de Crédito. Se as Condições de Liquidação 
tiverem sido satisfeitas os proprietários dos Valores Mobiliários 
poderão receber um montante reduzido aquando do reembolso dos 
Valores Mobiliários, o qual poderá ser nulo. Se as Condições de 
Liquidação estiverem satisfeitas, os proprietários dos Valores 
Mobiliários poderão receber uma quantidade reduzida por meio de 
cupão referente aos Valores Mobiliários. 

C.16  Data de 
Maturidade dos 
Valores 
Mobiliários: 

Data de Maturidade Prevista: 20 de Março de 2019 

A Data de Maturidade poderá ser objecto de prorrogação após a 
Data de Maturidade Prevista em determinadas circunstâncias, 
incluindo quando um Evento de Crédito tenha ocorrido mas o 
Preço de Liquidação correspondente não tenha sido determinado ou 
quando uma deliberação do Comité de Derivados de Crédito 
estabelecido pela ISDA referente à ocorrência ou não-ocorrência de 
um Evento de Crédito esteja pendente, o Agente de Cálculo tenha 
requerido mas não recebido opiniões dos participantes no mercado 
relativamente à ocorrência ou não-ocorrência de um Evento de 
Crédito ou, na opinião do Agente de Cálculo, o Evento de Crédito 
possa ter ocorrido.  

  Os Valores Mobiliários podem, adicionalmente, estar sujeitos a 
reembolso anteriormente à sua data de maturidade Prevista: 

  • se o Emitente consolidar ou agregar ou fundir ou transferir 
todos os seus activos para uma Entidade de Referência, ou 
vice-versa, ou o Emitente e uma Entidade de Referência se 
tornarem filial um(a) do(a) outro(a).  

C.17  Liquidação: Quaisquer valores pagáveis aos proprietários dos Valores 
Mobiliários serão transferidos por um Agente em representação do 
Emitente ao Agente de Compensação para distribuição aos 
proprietários dos Valores Mobiliários. Os pagamentos a um Agente 
de Compensação serão efectuados de acordo com as regras de tal 
Agente de Compensação.  

C.18  Reembolso dos 
Valores 
Mobiliários:  

O reembolso dos Valores Mobiliários está associado ao risco de 
crédito das Entidades de Referência. Salvo se tiverem sido 
previamente reembolsados ou adquiridos e cancelados (incluindo 
como resultado da satisfação das Condições de Liquidação), cada 
Valor Mobiliário será reembolsado na Data de Maturidade 
(podendo ser prorrogado o prazo em certas circunstâncias: 
consultar C.16 supra) por via do pagamento de um Montante de 
Reembolso igual ao Valor Nominal Pendente (sendo o Valor 
Nominal USD 1.000 por Valor Mobiliário menos a soma dos 
Valores Nominais da Entidade de Referência relativamente aos 
quais as Condições de Liquidação estejam satisfeitas) que poderá 
ser nulo.  

  As Condições de Liquidação consideram-se satisfeitas pela entrega 
da Comunicação de um Evento de Crédito pelo Emitente, 
descrevendo um Evento de Crédito relevante.  

Eventos de Crédito:  
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  (a) Insolvência (em geral, uma ou mais Entidades de 
Referência se tornar insolvente ou entrar em processo 
formal de insolvência ou processo de reabilitação judicial 
ou se for nomeado um Administrador da Insolvência); 

(b) Incumprimento do pagamento (sujeito a um valor mínimo 
limite, a Entidade de Referência deixar de pagar quaisquer 
valores devidos relativamente a qualquer um dos seus 
empréstimos (incluindo as suas obrigações ou 
empréstimos) ou garantias); e 

(c) Reestruturação (após uma deterioração da qualidade de 
crédito da Entidade de Referência, qualquer dos seus 
empréstimos ou garantias, sujeito a um valor limite 
mínimo de tais empréstimos ou garantias, sejam 
reestruturados de forma prejudicial ao credor (como seja a 
redução ou prorrogação do juro ou capital pago 
relativamente a uma obrigação ou empréstimo)). 

  Salvo se tiver sido previamente reembolsado ou adquirido e 
cancelado, caso as Condições de Liquidação estiverem satisfeitas 
relativamente a uma Entidade de Referência, cada Valor Mobiliário 
será parcialmente cancelado tendo em conta o Valor Nominal da 
Entidade de Referência relevante, sem que haja qualquer 
pagamento.  

Portugal Telecom International Finance B.V. 
 
BRISA - CONCESSAO RODOVIARIA, S.A. 
 
Anglo American PLC 
 
Alstom SA 
 
Alcoa Inc. 

Ponderação das Entidades de referência: Cada Entidade de 
referência tem uma ponderação de 20 por cento.  

C.19  Preço de 
Exercício ou 
preço final de 
referência: 
 

Não aplicável. 

C.20  Activo 
Subjacente e 
onde pode ser 
obtida 
informação 
sobre o mesmo: 

A informação acerca do desempenho histórico e futuro da Entidade 
de Referência poderá ser obtida da Bloomberg 
(www.bloomberg.com), nos relatórios financeiros das agências de 
classificação de créditos e nos sítios na Internet das Entidades de 
Referência relevantes.  

  Os juros pagáveis pelos Valores Mobiliários estão associados ao 
crédito das Entidades de Referência e os detalhes acerca do 
desempenho histórico poderão ser obtidos da Bloomberg 
(www.bloomberg.com). 

Secção D – Riscos 

D.2 Informação 
essencial sobre 
os principais 

Os investidores estarão expostos ao risco do Deutsche Bank na 
medida em que o Emitente entrar em insolvência, ficando assim 
sobreendividada ou incapaz de pagar as suas dívidas, ou seja, uma 
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riscos 
específicos do 
Emitente: 

incapacidade temporária ou permanente de cumprir atempadamente 
o pagamento dos juros e/ou do capital. A classificação (“rating”)de 
crédito do Deutsche Bank reflecte a avaliação destes riscos. 

  Os factores que poderão ter um impacto negativo na rentabilidade 
do Deutsche Bank são os seguintes: 

  • O Deutsche Bank tem sido, e poderá continuar a ser, 
afectado pela crise da dívida soberana europeia em curso, 
e poderá ser obrigado a assumir perdas nas exposições do 
Banco à dívida soberana da Grécia e de outros países. Os 
“Credit Default Swaps” realizados pelo Deutsche Bank 
para gerir o risco de crédito da dívida soberana poderão 
não estar disponíveis para compensar estas perdas.  

  • As acções reguladoras e políticas dos governos europeus 
em resposta à crise da dívida soberana poderão não ser 
suficientes para impedir que a crise se alastre ou impedir a 
saída de ou mais estados membros da moeda comum. A 
saída de qualquer um ou mais países do Euro poderá ter 
consequências imprevisíveis sobre o sistema financeiro e a 
economia em geral, podendo levar a quebras nos níveis de 
negócio, amortizações de activos e perdas em todas as 
áreas de negócio do Deutsche Bank. A capacidade do 
Deutsche Bank se proteger contra estes riscos é limitada. 

  • Os resultados do Banco dependem do ambiente 
macroeconómico e o Banco foi, e poderá continuar a ser, 
afectado pelos efeitos macroeconómicos da actual crise da 
dívida soberana europeia, incluindo preocupações 
reiteradas acerca do risco de um regresso da zona euro à 
recessão, assim como pelos efeitos remanescentes da crise 
financeira global de 2007-2008. 

  • O Deutsche Bank precisa de capital para apoiar as suas 
actividades comerciais e cumprir os requisitos 
regulamentares. Os requisitos regulamentares em termos 
de capital e liquidez têm vindo a ser aumentados 
significativamente. Estão a ser impostas sobretaxas para 
os bancos sistemicamente importantes, como o Deutsche 
Bank, e as definições de capital estão cada vez mais 
apertadas. Além disso, quaisquer perdas resultantes das 
actuais condições de mercado ou outras, poderão diminuir 
o capital do Banco, fazer com que seja mais difícil o 
Deutsche Bank angariar mais capital ou aumentar o custo 
para o Banco de novo capital. Qualquer percepção no 
mercado de que o Deutsche Bank possa ser incapaz de 
cumprir os seus requisitos de capital com uma margem de 
segurança suficiente poderá resultar num agravamento do 
efeito destes factores sobre o Deutsche Bank. 

  • O Deutsche Bank precisa continuadamente de liquidez 
para financiar as suas actividades comerciais e poderá ver-
se limitado na sua capacidade de aceder aos mercados de 
capitais para obter liquidez e financiar activos no ambiente 
de mercado actual. Além disso, o Banco poderá sofrer em 
períodos de restrições específicas de liquidez às empresas, 
alargadas a todo o mercado, e está exposto ao risco de que 
a liquidez não lhe seja disponibilizada, ainda que o 
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subjacente do Banco se mantenha forte. 

  • Os declínios prolongados do mercado têm vindo a reduzir, 
e poderão reduzir ainda mais no futuro, a liquidez 
disponível nos mercados, dificultando a venda de activos e 
levando, possivelmente, a perdas materiais. 

  • Os declínios e a volatilidade nos mercados podem afectar 
de forma material e adversa as receitas e lucros do 
Deutsche Bank. 

  • O Deutsche Bank sofreu, e poderá continuar a sofrer no 
futuro, perdas significativas nas suas actividades de 
negociação e investimento devido às flutuações do 
mercado. 

• O Deutsche Bank sofreu perdas, e poderá vir a sofrer mais 
perdas, em consequência das mudanças no justo valor dos 
seus instrumentos financeiros. 

  • As condições económicas adversas provocaram, e poderão 
provocar no futuro, maiores perdas de crédito ao Deutsche 
Bank. 

  • Mesmo quando as perdas dizem respeito às contas dos 
clientes do Deutsche Bank, estes poderão ser incapazes de 
pagar o que devem ao Deutsche Bank, levando a um 
decréscimo nos volumes de negócio com clientes e a 
perdas materiais do Deutsche Bank, e a sua reputação 
pode se prejudicada. 

  • As receitas da banca de investimento do Deutsche Bank 
podem baixar em resultado das condições adversas dos 
mercados ou da economia. 

  • As receitas resultantes da actividade de intermediação e 
outras actividades baseadas em comissões e taxas do 
Deutsche Bank podem ser reduzidas.  

  • As suas políticas, procedimentos e métodos de gestão de 
risco deixam o Deutsche Bank exposto a riscos não-
identificados ou imprevistos, que podem levar a perdas 
materiais.  

  • As actividades não-tradicionais de crédito do Deutsche 
Bank agravam os seus riscos de crédito da banca 
tradicional.  

  • O Deutsche Bank exerce a sua actividade num ambiente 
cada vez mais regulamentado e litigioso, estando 
potencialmente exposto a pedidos de indemnização e 
outros custos cujo valor poderá ser difícil de calcular. 

  • As reformas regulamentares levadas a cabo e propostas 
em resposta à crise financeira global e à crise da dívida 
soberana europeia (além dos requisitos acrescidos de 
capital) podem afectar significativamente o modelo de 
negócio e o ambiente concorrencial do Deutsche Bank. 

• O Deutsche Bank tem sido sujeito a reclamações e litígios 
contratuais relacionados com o seu negócio de 
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empréstimos hipotecários nos Estados Unidos que poderão 
afectar material e negativamente os resultados e a 
reputação do Banco. 

  • Os riscos operacionais podem perturbar a actividade do 
Deutsche Bank. 

  • A dimensão das operações de compensação do Deutsche 
Bank expõem- no a um risco mais elevado de perdas 
materiais, caso estas operações não funcionem 
devidamente.  

  • Se o Deutsche Bank não tiver condições para implementar 
as suas iniciativas estratégicas, pode não conseguir 
alcançar os seus objectivos financeiros, ou incorrer em 
perdas ou reduzida rentabilidade, e o preço das acções do 
Banco pode ser afectado em termos materiais e adversos. 

  • O Deutsche Bank pode ter dificuldade em identificar e 
executar as aquisições, e tanto o fazer aquisições como 
evitá-las pode prejudicar em termos materiais os 
resultados das operações do Banco e o preço da suas 
acções.  

  • Os efeitos da aquisição da Deutsche Postbank AG podem 
não corresponder em termos materiais às expectativas do 
Deutsche Bank. 

  • Os eventos nas sociedades nas quais o Deutsche Bank 
investiu podem dificultar a venda dos activos detidos 
(“holdings)” pelo Banco e resultar em perdas materiais, 
independentemente da evolução dos mercados. 

  • A concorrência aguerrida no mercado interno do Deutsche 
Bank na Alemanha, assim como nos mercados 
internacionais, poder ter um impacto adverso em termos 
materiais sobre as suas receitas e rentabilidade.  

  • As transacções com parceiros em países designados pelo 
Departamento de Estado dos EUA como patrocinadores 
do terrorismo, pode levar os potenciais clientes e 
investidores a evitarem fazer negócio com o Deutsche 
Bank ou a investirem nos seus Valores Mobiliários. 

D.3  Riscos 
principais 
específicos para 
os Valores 
Mobiliários:  

Riscos principais: 

• A aquisição de Valores Mobiliários comporta riscos 
significativos e apenas é viável para investidores que 
possuam os requisitos necessários de conhecimento e 
experiência em matérias negociais e financeiras de forma 
a avaliar a informação contida relativamente aos mesmos 
e a estimar os riscos e vantagens decorrentes de um 
investimento em Valores Mobiliários.  

  • Os potenciais compradores apenas deverão tomar uma 
decisão relativa a um investimento após terem feito uma 
ponderação cuidada com os seus consultores legais, 
fiscais, contabilísticos e outros consultores que sejam 
apropriados face às circunstâncias, considerando (i) a 
sustentabilidade de um investimento nos Valores 
Mobiliários à luz das suas circunstâncias particulares 
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financeiras, fiscais, impostos ou outras, (ii) a informação 
contida no presente documento e em quaisquer 
documentos nele incorporados por via de referência e (iii) 
tal investigação e análise independentes relativamente ao 
Emitente e às Entidades de Referência da forma que os 
mesmos considerem apropriadas à avaliação dos riscos e 
vantagens decorrentes de um investimentos nos Valores 
Mobiliários.  

  • O valor dos Valores Mobiliários será afectado, entre 
outros factores, pela avaliação geral do mercado acerca da 
fiabilidade creditícia do Emitente. Qualquer afectação 
negativa na fiabilidade creditícia do Emitente poderá 
resultar numa redução no valor de mercado dos Valores 
Mobiliários. Se for iniciado qualquer tipo de processo de 
insolvência relativamente ao Emitente, o rendimento do 
proprietário dos Valores Mobiliários será limitado, sendo 
provável que qualquer entrega seja substancialmente 
adiada e, em certas circunstâncias, o seu valor poderá ser 
nulo. A possibilidade mais grave será a de que o 
investidor perca o seu investimento inicial e não receba 
qualquer rendimento relativamente ao mesmo.  

  • Adicionalmente ao risco de crédito do Emitente no que 
respeita ao cumprimento das suas obrigações devidas 
relativas aos Valores Mobiliários, um investimento em 
Valores Mobiliários está exposto ao risco de crédito das 
Entidades de Referência e relacionado directa ou 
indirectamente com as suas obrigações. 

  • O Risco de Crédito consiste no risco de que uma 
sociedade ou entidade incumpra as suas obrigações de 
pagamento relativas a uma transacção quando as mesmas 
sejam devidas como resultado de uma deterioração na sua 
situação financeira. Os termos “transacções” e 
“obrigações” são utilizados extensivamente e poderão 
incluir (mas não estão limitados a) contratos de 
empréstimo celebrados por uma sociedade ou entidade e 
também Valores Mobiliários emitidos pela sociedade ou 
entidade. Tal risco surge para outras sociedades ou partes 
que celebrem transacções com a sociedade ou entidade ou 
estejam por qualquer outra forma expostos ao risco de 
crédito da sociedade ou entidade e este seja um risco para 
o proprietário dos Valores Mobiliários.  

  • O Montante do Cupão pagável é calculado por referência 
a uma taxa fixa que poderá ser inferior às taxas de 
referência e “spreads” de crédito prevalecentes no 
mercado.    

  • Os Valores Mobiliários poderão ser reembolsados 
previamente à Data de Maturidade Prevista em 
determinadas circunstâncias relativas aos termos e 
condições dos Valores Mobiliários.  

  • Não existe qualquer garantia de que seja desenvolvido um 
Mercado secundário para os Valores Mobiliários ou se, no 
caso de se desenvolver tal mercado secundário, que o 
mesmo irá proporcionar aos proprietários dos Valores 
Mobiliários liquidez do investimento ou que o mesmo irá 
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continuar a existir durante o período de existência dos 
Valores Mobiliários. Num mercado ilíquido um investidor 
poderá não conseguir alienar os seus Valores Mobiliários, 
de todo ou a um valor de mercado apropriado.  

  • Por via da escolha do investimento em Valores 
Mobiliários, os proprietários dos Valores Mobiliários 
estão a incorrer num risco adicional no qual não 
incorreriam caso investissem em títulos de dívida 
tradicionais. Os montantes pagáveis pelo Emitente pelos 
Valores Mobiliários estarão dependentes da não-
ocorrência de um Evento de Crédito e da satisfação das 
Condições de Liquidação relativamente a qualquer 
Entidade de Referência.  

  • O Emitente não efectuou nem irá efectuar qualquer 
representação ou garantia, expressa ou implícita, relativa à 
qualidade do crédito de qualquer Entidade de Referência.  

  • Quaisquer pagamentos efectuados pelo Emitente aos 
proprietários dos Valores Mobiliários estarão sujeitos às 
despesas do proprietário dos Valores Mobiliários e a 
quaisquer impostos ou deveres que lhes sejam aplicáveis.  

  • A condição financeira e fiabilidade creditícia de qualquer 
Entidade de Referência poderão alterar-se ao longo do 
tempo. A informação pública disponibilizada 
relativamente a qualquer Entidade de Referência poderá 
estar incompleta, ser enganosa ou estar desactualizada. 
Quando seja identificada uma Entidade de Referência 
sucessora, os riscos associados à mesma poderão ser 
superiores aos riscos associados à Entidade de Referência 
original. 

  • Quando ocorrer um Evento de Crédito, o cupão deixará de 
acumular relativamente a todo ou a uma parte relevante do 
valor do capital dos Valores Mobiliários, podendo o 
capital dos Valores Mobiliários ser reduzido (incluindo ser 
nulo) sem que haja qualquer pagamento correspondente 
aos proprietários dos Valores Mobiliários e quaisquer 
pagamentos aos proprietários dos Valores Mobiliários 
poderão estar sujeitos a uma mora substancial sem que 
exista qualquer indemnização. 

  • Quando a liquidação dos Valores Mobiliários após um 
Evento de Crédito seja determinada por referência a um 
leilão de instrumentos financeiros derivados, o resultado 
de tal leilão poderá ser afectado por factores técnicos, 
resultando num pagamento inferior aos proprietários dos 
Valores Mobiliários.   

D.6  Riscos 
principais que 
são específicos 
dos Valores 
Mobiliários, 
incluindo um 
aviso de risco na 
medida em que 
os investidores 
poderão perder 
o valor da 

Consultar D.3 supra. 

Os investidores poderão sofrer uma perda total ou parcial do seu 
investimento. Os proprietários dos Valores Mobiliários poderão 
não ser capazes de alienar tais Valores Mobiliários imediatamente 
ou aos preços que lhes permita realizar o seu “yield” antecipado. 
Nenhum investidor deverá adquirir Valores Mobiliários salvo se tal 
investidor compreender e tiver capacidade para suportar o risco de 
que tais Valores Mobiliários possam não ser imediatamente 
alienáveis, de que o valor de tais Valores Mobiliários possa flutuar 
ao longo do tempo, de que tais flutuações possam ser significativas 
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totalidade do 
seu 
investimento:  

e de que, em certas circunstâncias, tal investidor possa perder a 
totalidade ou uma parte substancial do preço de aquisição dos 
Valores Mobiliários.  

 

Secção E – Oferta 

E.2b  Razões da 
oferta, destino 
das receitas: 

As receitas líquidas resultantes da emissão de quaisquer Valores 
Mobiliários nos termos do presente Prospecto Base serão aplicadas 
pelo Emitente para os seus fins societários gerais. Uma parte 
substancial das receitas da emissão de determinados Valores 
Mobiliários poderá ser utilizada para a cobertura do risco de 
mercado relativamente a tais Valores Mobiliários.  

E.3  Termos e 
condições da 
oferta: 

Uma oferta de Valores Mobiliários poderá ser efectuada por outra 
via que não por via da aplicação do Artigo 3(2) da Directiva 
relativa aos Prospectos em Portugal (“Jurisdições de Oferta 
Pública” ) durante o período de 23 de Abril de 2014 a 30 de Abril 
de 2014 (o “Período de Oferta”) pelo Deutsche Bank AG – 
Sucursal em Portugal, Rua Castilho, 20, 1250-069 Lisboa, Portugal 
(o "Comercializador" ).  

  O Preço de Oferta é de USD 1.000 (o "Preço de Emissão"). O 
distribuidor irá oferecer e alienar os Valores Mobiliários aos seus 
clientes de acordo com os acordos em vigor entre tal Distribuidor e 
os seus clientes por referência ao Preço de Emissão e às condições 
de mercado prevalecentes à data.  

  O Emitente reserva-se no direito de cancelar a Emissão de valores 
Mobiliários, por qualquer motivo. Conforme acordado entre o 
distribuidor e os seus clientes, as ofertas de Valores Mobiliários 
são ainda sujeitos a tais condições, tal como venham a ser 
acordadas entre os mesmos e/ou como seja especificado nas 
disposições em vigor entre estes. 

  Qualquer investidor irá adquirir os Valores Mobiliários nos termos 
dos acordos em vigor entre o distribuidor e os seus clientes 
relativamente à aquisição de Valores Mobiliários em geral. Os 
investidores não irão celebrar quaisquer acordos contratuais 
directamente com o Emitente em relação à oferta ou aquisição dos 
Valores Mobiliários.     

E.4  Interesse 
material da 
oferta: 

Salvo no que respeita a quaisquer honorários pagáveis ao 
Distribuidor, tanto quanto o Emitente tem conhecimento, nenhuma 
das pessoas envolvidas na emissão dos Valores Mobiliários tem um 
interesse material na oferta.  

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

Não Aplicável. Não são cobradas quaisquer despesas pelo Emitente 
ao investidor. 

 


