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SUMÁRIO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

Os sumários são compostos pelos requisitos de divulgação denominados “Elementos". Estes 

Elementos encontram-se numerados nas Secções A – E (A.1 – E.7). 

Este Sumário contém todos os Elementos exigidos em sumários para estes tipos de Valores 
Mobiliários e para o Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos são exigidos, alguns números 
na sequência de numeração dos Elementos podem ser omitidos. 

Apesar de poder ser exigida a colocação de um Elemento no sumário por força do tipo de Valores 
Mobiliários e Emitente, é possível que não estejam disponíveis informações relevantes sobre um 
determinado Elemento. Neste caso será incluída uma breve descrição do Elemento no resumo com a 
menção “Não aplicável”. 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 Introdução e 
Advertências: 

Este Sumário deve ser considerado uma introdução ao Prospeto Base. 
Qualquer decisão de investimento nos Valores Mobiliários deve basear-se 
na análise integral do Prospeto Base por parte do investidor. 

Caso seja intentada perante um tribunal uma ação relativa à informação 
contida no Prospeto Base, o investidor que intente a ação poderá, nos 
termos da legislação nacional do Estado-Membro, ter de suportar os 
custos de tradução do Prospeto Base antes do início do processo judicial. 

Apenas poderá ser imputada responsabilidade civil às pessoas 
responsáveis pela elaboração do sumário, incluindo qualquer tradução do 
mesmo, mas apenas no caso de este conter menções enganosas, 
inexatas ou incoerentes quando lido em conjunto com as restantes partes 
do Prospeto Base ou no caso de não fornecer informações chave, quando 
lido em conjunto com as restantes partes do Prospeto Base, que ajudem 
os investidores na sua decisão de investir ou não nos Valores Mobiliários. 

A.2 Consentimento(s): Caso os Valores Mobiliários se destinem a oferta pública que exija a 
publicação prévia de um prospeto ao abrigo da Diretiva dos Prospetos 
(uma "Oferta que não dispensa a publicação de Prospeto"), o Emitente 
dá o seu consentimento à utilização do Prospeto Base por parte do(s) 
intermediário(s) financeiro(s) ("Oferente(s) Autorizado(s)"), durante o 

período da oferta e sujeito às condições que se seguem: 

(a) Nome e morada do(s) Oferente(s) 
Autorizado(s): 

Abanca Corporacion 
Bancaria, S.A., Sucursal em 
Portugal, Rua Castilho, n.º 
20, 1250-069 Lisboa, 
Portugal (o “Distribuidor”) 

(b) Período de oferta para o qual a 
utilização do Prospeto Base se 
encontra autorizada pelo(s) 
Oferente(s) Autorizado(s): 

Uma oferta de Valores 
Mobiliários será realizada 
em Portugal durante o 
período de, inclusivamente, 
9 de janeiro de 2020 até, 
inclusivamente, 11 fevereiro 
2020. 

 (c) Condições da utilização do 
Prospeto Base pelo(s) Oferente(s) 
Autorizado(s): 

O Prospeto Base apenas 
pode ser utilizado pelo(s) 
Oferente(s) Autorizado(s) 
para ofertas de Valores 
Mobiliários na(s) 
jurisdição(ões) onde terá 
lugar a Oferta que não 
dispensa a publicação de 
Prospeto.  
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  Caso pretenda adquirir Valores Mobiliários junto de um Oferente 
Autorizado poderá fazê-lo e tal oferta e venda terá lugar de acordo 
com quaisquer termos e outras disposições aplicáveis entre si e tal 
Oferente Autorizado, incluindo disposições de preço e liquidação. O 
Emitente não tomará parte de tais disposições e, como tal, o 
Prospeto Base não contém qualquer informação relacionada com tais 
disposições. Os termos e condições de tal oferta ser-lhe-ão 
disponibilizados pelo Oferente Autorizado no momento em que a 
oferta seja realizada. Nem o Emitente nem qualquer corretor 
assumirão qualquer responsabilidade por tal informação 
disponibilizada pelo Oferente Autorizado. 

Secção B – Emitente 

B.1 Denominação 
legal e comercial 
do Emitente: 

Credit Suisse AG ("CS"), através da sua Sucursal de Londres (o 
"Emitente"). 

B.2 Domicílio e 
forma jurídica do 
Emitente, 
legislação ao 
abrigo da qual o 
Emitente opera e 
país de 
constituição do 
Emitente: 

O CS é constituído ao abrigo do direito suíço enquanto sociedade 
comercial (Aktiengesellschaft) em Zurique, Suíça, e operando ao abrigo do 

direito suíço. 

B.4b Tendências 
conhecidas 
relativamente ao 
Emitente e aos 
sectores em que 
desenvolve 
atividades: 

Não aplicável – não existem tendências, incertezas, exigências, 
compromissos ou eventos que possam, de forma expectável, vir a ter um 
efeito material nos prospetos do Emitente para o presente ano fiscal. 

B.5 Descrição do 
grupo e da 
posição do 
Emitente dentro 
do grupo: 

O CS é um banco suíço e uma subsidiária detida na totalidade pelo Credit 
Suisse Group AG, uma sociedade de serviços financeiros global. O CS 
tem um número de subsidiárias em várias jurisdições. 

B.9 Previsão ou 
estimativa de 
lucros: 

Não aplicável; não foram efetuadas quaisquer previsões ou estimativas de 
lucros pelo Emitente.  

B.10 Ressalvas no 
relatório de 
auditoria 
relativas a 
informação 
financeira 
histórica: 

Não aplicável; não existem ressalvas no relatório de auditoria relativas a 
informação financeira histórica.  

B.12 Informação 
financeira chave 
selecionada; não 
existem 
alterações 
materiais 
adversas nem 
descrição de 
alterações 
significativas na 

CS 

As tabelas em baixo descrevem a informação resumida relativa à CS que 
é derivada das declarações operacionais consolidadas auditadas para 
cada um dos anos do triénio findo em 31 de dezembro de 2018, os 
balanços consolidados auditados do CS em 31 de dezembro de 2018 e 
2017, as declarações operacionais consolidadas não-auditadas para os 
períodos de três e de nove meses findos em 30 de setembro de 2019 e 
30 de setembro de 2018 e os balanços consolidados não-auditados do 
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posição 
financeira do 
Emitente: 

CS em 30 de setembro de 2019. 

Informação resumida – demonstrações de resultados consolidadas 
do CS 

Em milhões de CHF Ano findo em 31 de dezembro (auditado) 

 2018 2017 2016 

Receitas líquidas 20.820 20.965 20.393 

Provisões para 
perdas de créditos 

245 210 252 

Total de despesas 
de funcionamento 

17.719 19.202 22.630 

Rendimento/(perda) 
antes de impostos 

2.856 1.553 (2.489) 

Gastos com o 
imposto sobre o 
rendimento 

1.134 2.781 400 

Rendimento 
líquido/(perda) 

1.722 (1.228) (2.889) 

Rendimento líquido 
/(perda) atribuível 
aos acionistas 
minoritários 

(7) 27 (6) 

Rendimento líquido 
/(perda) atribuível 
aos acionistas 

1.729 (1.255) (2.883) 

 

Em milhões de CHF 
Trimestre findo em 30 de setembro (não-auditada) 

 2019 2018 

Receitas líquidas 5.369 4.881 

Provisões para 
perdas de créditos 

72 65 

Total de despesas 
de funcionamento 

4.262 4.263 

Rendimento antes 
de impostos 

1.035 553 

Gastos com o 
imposto sobre o 
rendimento 

227 260 

Rendimento líquido 808 293 
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Rendimento 
líquido/(perda) 
atribuível aos 
acionistas 
minoritários 

8 

 

(12) 

Rendimento líquido 
atribuível aos 
acionistas 

800 305 

Informação resumida – balanços consolidados do CS 

Em milhões de CHF 

30 de setembro 
de 2019 (não 
auditado)  

31 de dezembro 
de 2018 
(auditado)  

31 de 
dezembro 
de 2017 
(auditado) 

Total do ativo  798.621 772.069 798.372 

Total do passivo  750.797 726.075 754,822 

Total de fundos 
próprios dos 
acionistas 

 47.058 45,296 42.670 

Acionistas 
minoritários 

766 698 880 

Total de fundos 
próprios 

47.824 45,994 43.550 

Total do ativo e do 
passivo 

 798.621  772,069 798,372 

 
Não se registou qualquer alteração materialmente adversa das perspetivas 
do Emitente e das subsidiárias consolidadas desde 31 de dezembro de 
2018. 

Não aplicável; não se registaram alterações significativas na posição 
financeira do Emitente e das subsidiárias consolidadas desde 30 de 
setembro de 2019. 

B.13 Eventos 
recentes 
afetando 
particularmente 
o Emitente que 
sejam 
materialmente 
relevantes para a 
avaliação da 
solvência do 
Emitente: 

Não aplicável; não existem eventos recentes que afetem particularmente o 
Emitente e sejam materialmente relevantes para a avaliação da solvência 
do Emitente. 

B.14 Posição do 
Emitente no 
grupo 
empresarial de 
que faz parte e 
dependência de 
outras entidades 
do grupo: 

Ver Elemento B.5 supra. 

Não aplicável; O CS não está dependente de outros membros do seu 
grupo. 
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B.15 Principais 
atividades do 
Emitente: 

As principais atividades do CS são a prestação de serviços financeiros nas 
áreas da banca privada, banca de investimento e gestão de ativos. 

B.16 Propriedade e 
controlo do 
Emitente: 

O CS é uma subsidiária detida na totalidade pelo Credit Suisse Group AG. 

Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Tipo, classe e 
número de 
identificação de 
Valores 
Mobiliários 
oferecidos: 

Os valores mobiliários (os “Valores Mobiliários”) são notes. Os Valores 
Mobiliários são Condicionados com Pagamento Associado. Os Valores 
Mobiliários podem ser antecipadamente resgatados na sequência da 
ocorrência de um Evento de Condicionamento (Trigger Event) e irão pagar 
um um/os valor(es) de cupão dependendo do desempenho do(s) ativo(s) 
subjacente(s). 

Os Valores Mobiliários de cada Série serão identificados de forma única 
através de ISIN: XS2086654303; Código Comum: 208665430; Número 
de Segurança Suíço: 51286579; Número de Séries: SPLB2019-1CNJ. 

C.2 Moeda: A moeda dos Valores Mobiliários será Euro (“EUR”) (a "Moeda de 
Liquidação"). 

C.5 Descrição das 
restrições à livre 
transferência 
dos Valores 
Mobiliários: 

Os Valores Mobiliários não foram nem serão registados ao abrigo da 
"Securities Act" americana de 1933 (a "Lei dos Valores Mobiliários") não 
podendo ser oferecidos ou comercializados no território dos Estados 
Unidos da América ou a cidadãos americanos, ou por conta ou em 
benefício destes, salvo em determinadas transações isentas dos requisitos 
de registo da Lei dos Valores Mobiliários e da legislação governamental 
aplicável aos Valores Mobiliários. 

Nenhuma oferta, comercialização, ou entrega de Valores Mobiliários, ou 
distribuição de qualquer material de oferta relativo aos Valores Mobiliários, 
pode ser efetuada em, ou a partir de qualquer jurisdição, em 
circunstâncias que não garantam o cumprimento de toda a legislação e 
regulamentação aplicável. 

C.8 Descrição dos 
direitos afetos 
aos Valores 
Mobiliários, 
ordem dos 
Valores 
Mobiliários e 
limitação de 
direitos: 

Direitos: Os Valores Mobiliários darão a cada detentor de Valores 
Mobiliários (o "Detentor de Valores Mobiliários") o direito de receber um 
retorno potencial sobre os Valores Mobiliários (ver Elemento C.18 infra). 
Os Valores Mobiliários darão ainda a cada Detentor de Valores Mobiliários 
o direito de votar em determinadas alterações. 

Ordem: Os Valores Mobiliários são obrigações não subordinadas e não 
garantidas do Emitente equiparadas entre si e com todas as obrigações 
não subordinadas e não garantidas do Emitente que possam vir a existir. 

Limitação de Direitos: 

 O Emitente pode resgatar antecipadamente os Valores Mobiliários 
por motivos de ilegalidade ou após verificação de determinados 
eventos que afetem os acordos de cobertura de risco do Emitente 
e/ou o(s) ativo(s) subjacente(s). Os Valores Mobiliários podem ser 
resgatados antecipadamente após verificação de uma situação de 
incumprimento. Em cada caso, o valor a pagar relativamente a 
cada Valor Mobiliário por tal resgate antecipado será igual ao 
Valor de Resgate Não Agendado (Unscheduled Termination 
Amount), e nenhum outro valor será devido relativamente a cada 

Valor Mobiliário a título de juro ou a outro título. 

Sendo: 

 Valor de Resgate Não Agendado (Unscheduled 
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Termination Amount): relativamente a cada Valor 
Mobiliário, um montante (que pode ser maior ou igual a 
zero) igual ao valor de tal Valor Mobiliário imediatamente 
antes de o mesmo se tornar devido e exigível na 
sequência de uma situação de incumprimento ou, em 
todos os outros casos, logo que razoavelmente praticável 
após decisão do Emitente de resgatar antecipadamente o 
Valor Mobiliário, conforme calculado pelo agente de 
cálculo utilizando os respetivos modelos e metodologias 
internos então prevalecentes. 

Para que não restem dúvidas, se um Valor Mobiliário for 
resgatado após ocorrência de uma situação de 
incumprimento, o Valor de Resgate Não Agendado não 
terá em consideração qualquer impacto adicional ou 
imediato da própria situação de incumprimento na 
solvabilidade do Emitente (incluindo, mas não se limitando 
a, uma descida, atual ou prevista, da sua notação de 
risco). 

 Sujeito às condições e outras restrições contidas nos termos e 
condições dos Valores Mobiliários, o Emitente pode ajustar os 
termos e condições dos Valores Mobiliários sem o consentimento 
dos titulares dos Valores Mobiliários na sequência de 
determinados eventos que determinem ajustes ou outros eventos 
que afetem os acordos de cobertura de risco do Emitente e/ou o(s) 
ativo(s) subjacente(s), ou poderá resgatar antecipadamente os 
Valores Mobiliários ao Valor de Resgate Não Agendado 
(Unscheduled Termination Amount) como descrito acima (e 
nenhuns outros valores deverão ser pagos em relação aos Valores 
Mobiliários por conta de juros ou por outra forma no seguimento de 
tal determinação pelo Emitente). 

 Os termos e condições dos Valores Mobiliários contêm 
disposições para a convocatória de reuniões dos Detentores de 
Valores Mobiliários em que se apreciam as matérias que podem 
afetar os seus interesses e qualquer deliberação aprovada pela 
respetiva maioria numa reunião será vinculativa para todos os 
Detentores de Valores Mobiliários, independentemente de estes 
terem estado presentes na reunião ou terem votado a favor ou 
contra a deliberação em causa. Em determinadas circunstâncias, o 
Emitente pode alterar os termos e condições dos Valores 
Mobiliários sem o consentimento dos Detentores de Valores 
Mobiliários. 

 Os Valores Mobiliários estão sujeitos aos seguintes casos de 
incumprimento: caso o Emitente não proceda ao pagamento de 
qualquer valor devido relativamente aos Valores Mobiliários no 
prazo de 30 dias após a data de vencimento, ou em caso de 
ocorrência de quaisquer eventos relacionados com a insolvência 
ou liquidação do Emitente. 

 O Emitente pode, em qualquer altura, sem consentimento dos 
Detentores de Valores Mobiliários, fazer-se substituir enquanto 
Emitente ao abrigo dos Valores Mobiliários por qualquer empresa 
com a qual consolide, com a qual venha a ser fundido, ou à qual 
venda ou transfira todos ou uma parte substancial dos seus ativos. 

Direito Aplicável: Os Valores Mobiliários são regidos pela lei inglesa.  

C.11 Admissão à 
negociação: 

Será solicitada a admissão dos Valores Mobiliários à negociação no 
mercado regulado da Luxembourg Stock Exchange.   
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C.15 Efeito do(s) 
instrumento(s) 
subjacente(s) no 
valor do 
investimento: 

O valor dos Valores Mobiliários e o pagamento de qualquer Valor de 
Cupão na Data de Pagamento de Cupão dependem do desempenho do(s) 
ativo(s) subjacente(s) em cada Data de Observação do Cupão durante o 
Período de Observação de Cupão correspondente a tal Data de 
Pagamento de Cupão. 

O valor dos Valores Mobiliários e os Valores Mobiliários serem resgatados 
antecipadamente numa Data de Resgate de Limite de Condicionamento 
(Trigger Barrier Redemption Date) depende do desempenho do(s) ativo(s) 
subjacente(s) em cada Data de Resgate de Limite de Condicionamento 
durante o Período de Observação do Limite de Condicionamento 
correspondente a tal Data de Resgate de Limite de Condicionamento. 

O valor dos Valores Mobiliários e o Valor de Resgate a pagar 
relativamente aos Valores Mobiliários a resgatar na Data de Maturidade 
dependem do desempenho do(s) ativo(s) subjacente(s) em cada Data de 
Observação de Knock-in (Knock-in Observation Date) durante o Período 
de Observação de Knock-in e nas Datas de Cálculo da Média. 

Ver Elemento C.18. infra para informação sobre como o valor dos Valores 

Mobiliários é afetado pelo valor do(s) ativo(s) subjacente(s). 

C.16 Data de 
Maturidade ou 
Data de 
Liquidação 
Prevista: 

A data de maturidade (a “Data de Maturidade”) dos Valores Mobiliários é 
10 dias úteis imediatamente seguintes à Data de Cálculo da Média final 
(que se prevê que ocorra em 6 de março de 2030). 

C.17 Procedimento de 
Liquidação: 

Os Valores Mobiliários serão entregues pelo Emitente contra o pagamento 
do preço de emissão. Os procedimentos de liquidação dependem do 
sistema de compensação dos Valores Mobiliários e das práticas locais na 
jurisdição do investidor. 

Os Valores Mobiliários são sujeitos a compensação através do Euroclear 
Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme. 

C.18 Remuneração 
sobre 
Instrumentos 
Derivados: 

 

A remuneração dos Valores Mobiliários é a decorrente de:  

 o(s) Valor(es) de Cupão pagáveis (caso existam); 

 o potencial pagamento de um Valor de Resgate Limite de 
Condicionamento após resgate antecipado dos Valores Mobiliários 
devido a ocorrência de um Evento de Condicionamento; e 

 salvo se os Valores Mobiliários tiverem sido previamente resgatados 
ou adquiridos e cancelados, o pagamento do Valor de Resgate na 
Data de Maturidade dos Valores Mobiliários. 

VALOR(ES) DE CUPÃO 

Caso ocorra um Evento de Pagamento de Cupão relativamente a um 
Período de Observação de Cupão, o Valor de Cupão a pagar na respetiva 
Data de Pagamento de Cupão correspondente ao tal Período de 
Observação de Cupão será zero. 

Caso não tenha ocorrido nenhum Evento de Pagamento de Cupão 
relativamente a um Período de Observação de Cupão, o Valor de Cupão a 
pagar na Data de Pagamento de Cupão correspondente ao tal Período de 
Observação de Cupão será de um valor igual a 1,45 por cento do Valor 
Nominal. 

Sendo: 

 Data(s) de Observação de Cupão: relativamente ao ativo subjacente 
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e a uma Data de Pagamento de Cupão, cada Dia de Ativo Subjacente 
previsto durante o Período de Observação de Cupão correspondente a 
tal Data de Pagamento do Cupão, sujeito a ajuste. 

 Período(s) de Observação de Cupão: relativamente a uma Data de 
Pagamento de Cupão, conforme especificada na tabela abaixo 
correspondente a tal Data de Pagamento de Cupão. 

 Data(s) de Pagamento de Cupão: relativamente a um Período de 
Observação de Cupão, conforme especificado na tabela abaixo 
correspondente a tal Data de Observação de Cupão. 

n Data de Observação de 
Cupãon  

Data de Pagamento de Cupãon 

1. De, mas excluindo, 13 de maio 
de 2020 até, e incluindo, 20 de 
maio de 2020 

3 de junho de 2020  

2. De, mas excluindo, 13 de 
agosto de 2020 até, e 
incluindo, 20 de agosto de 
2020 

3 de setembro de 2020 
   

3. De, mas excluindo, 13 de 
novembro de 2020 até, e 
incluindo, 20 de novembro de 
2020 

4 de dezembro de 2020    

4. De, mas excluindo, 15 de 
fevereiro de 2021 até, e 
incluindo, 22 de fevereiro de 
2021 

8 de março de 2021    

5. De, mas excluindo, 13 de maio 
de 2021 até, e incluindo, 20 de 
maio de 2021 

3 de junho de 2021    

6. De, mas excluindo, 13 de 
agosto de 2021 até, e 
incluindo, 20 de agosto de 
2021 

3 de setembro de 2021    

7. De, mas excluindo, 15 de 
novembro de 2021 até, e 
incluindo, 22 de novembro de 
2021 

6 de dezembro de 2021    

8. De, mas excluindo, 14 de 
fevereiro de 2022 até, e 
incluindo, 21 de fevereiro de 
2022 

7 de março de 2022    

9. De, mas excluindo, 13 de maio 
de 2022 até, e incluindo, 20 de 
maio de 2022 

3 de junho de 2022    

10. De, mas excluindo, 15 de 
agosto de 2022 até, e 
incluindo, 22 de agosto de 
2022 

5 de setembro de 2022    

11. De, mas excluindo, 14 de 
novembro de 2022 até, e 

5 de dezembro de 2022    
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incluindo, 21 de novembro de 
2022 

12. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2023 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2023 

6 de março de 2023    

13. De, mas excluindo, 15 de maio 
de 2023 até, e incluindo, 22 de 
maio de 2023 

5 de junho de 2023    

14. De, mas excluindo, 14 de 
agosto de 2023 até, e 
incluindo, 21 de agosto de 
2023 

4 de setembro de 2023    

15. De, mas excluindo, 13 de 
novembro de 2023 até, e 
incluindo, 20 de novembro de 
2023 

4 de dezembro de 2023    

16. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2024 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2024 

5 de março de 2024    

17. De, mas excluindo, 13 de maio 
de 2024 até, e incluindo, 20 de 
maio de 2024 

3 de junho de 2024    

18. De, mas excluindo, 13 de 
agosto de 2024 até, e 
incluindo, 20 de agosto de 
2024 

3 de setembro de 2024    

19. De, mas excluindo, 13 de 
novembro de 2024 até, e 
incluindo, 20 de novembro de 
2024 

4 de dezembro de 2024    

20. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2025 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2025 

6 de março de 2025    

21. De, mas excluindo, 13 de maio 
de 2025 até, e incluindo, 20 de 
maio de 2025 

3 de junho de 2025    

22. De, mas excluindo, 13 de 
agosto de 2025 até, e 
incluindo, 20 de agosto de 
2025 

3 de setembro de 2025    

23. De, mas excluindo, 13 de 
novembro de 2025 até, e 
incluindo, 20 de novembro de 
2025 

4 de dezembro de 2025    

24. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2026 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2026 

6 de março de 2026    
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25. De, mas excluindo, 13 de maio 
de 2026 até, e incluindo, 20 de 
maio de 2026 

3 de junho de 2026    

26. De, mas excluindo, 13 de 
agosto de 2026 até, e 
incluindo, 20 de agosto de 
2026 

3 de setembro de 2026    

27. De, mas excluindo, 13 de 
novembro de 2026 até, e 
incluindo, 20 de novembro de 
2026 

4 de dezembro de 2026    

28. De, mas excluindo, 15 de 
fevereiro de 2027 até, e 
incluindo, 22 de fevereiro de 
2027 

8 de março de 2027    

29. De, mas excluindo, 13 de maio 
de 2027 até, e incluindo, 20 de 
maio de 2027 

3 de junho de 2027    

30. De, mas excluindo, 13 de 
agosto de 2027 até, e 
incluindo, 20 de agosto de 
2027 

3 de setembro de 2027    

31. De, mas excluindo, 15 de 
novembro de 2027 até, e 
incluindo, 22 de novembro de 
2027 

6 de dezembro de 2027    

32. De, mas excluindo, 14 De 
fevereiro de 2028 até, e 
incluindo, 21 de fevereiro de 
2028 

6 de março de 2028    

33. De, mas excluindo, 15 de maio 
de 2028 até, e incluindo, 22 de 
maio de 2028 

5 de junho de 2028    

34. De, mas excluindo, 14 de 
agosto de 2028 até, e 
incluindo, 21 de agosto de 
2028 

4 de setembro de 2028    

35. De, mas excluindo, 13 de 
novembro de 2028 até, e 
incluindo, 20 de novembro de 
2028 

4 de dezembro de 2028    

36. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2029 até, e 
incluindo, 20 De fevereiro de 
2029 

6 de março de 2029    

37. De, mas excluindo, 14 de maio 
de 2029 até, e incluindo, 21 de 
maio de 2029 

4 de junho de 2029    

38. De, mas excluindo, 13 de 
agosto de 2029 até, e 
incluindo, 20 de agosto de 

3 de setembro de 2029    
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2029 

39. De, mas excluindo, 13 de 
novembro de 2029 até, e 
incluindo, 20 de novembro de 
2029 

4 de dezembro de 2029    

40. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2030 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2030 

Data de Maturidade    

 Evento de Pagamento de Cupão: se em cada Data de Observação 
de Cupão durante o respetivo Período de Observação de Cupão, o 
Nível do ativo subjacente na Hora de Avaliação for inferior ao Limite do 
Cupão de tal ativo subjacente correspondente ao tal Período de 
Observação de Cupão. 

 Limite de Cupão: relativamente a um Período de Observação de 
Cupão e ao ativo subjacente, um valor igual a 85 por cento do seu 
Preço de Exercício. 

 Datas Iniciais de Cálculo da Média: relativamente ao ativo 
subjacente, cada uma de 20 de fevereiro de 2020, 27 de fevereiro de 
2020, 5 de março de 2020, 12 de março de 2020, 19 de março de 
2020, 26 de março de 2020, 2 de abril de 2020, 9 de abril de 2020, 16 
de abril de 2020, 23 de abril de 2020, 30 de abril de 2020, 7 de maio 
de 2020 e 14 de maio de 2020, em cada caso, sujeitas a 
ajustamentos. 

 Nível: relativamente a um ativo subjacente e qualquer dia, o nível de 
encerramento de tal ativo subjacente conforme calculado e publicado 
pelo respetivo patrocinador. 

 Valor Nominal: 1.000 EUR. 

 Preço de Exercício: relativamente ao ativo subjacente, os Níveis mais 
baixos de tal ativo subjacente na Hora de Avaliação em cada uma das 
Datas Iniciais de Cálculo da Média. 

 Dia de Ativo Subjacente: relativamente a ao ativo subjecente, um dia 

de negociação agendado para cada ativo subjacente. 

 Hora de Avaliação: relativamente a um ativo subjacente, a hora com 
referência à qual o patrocinador correspondente calcula e publica o 
nível de encerramento de tal ativo subjetivo. 

VALOR DE RESGATE NO LIMITE DE CONDICIONAMENTO 

Salvo se os Valores Mobiliários tiverem sido previamente resgatados ou 
adquiridos e cancelados, caso tenha ocorrido um Evento de 
Condicionamento, o Emitente resgatará os Valores Mobiliários na Data de 
Resgate de Limite de Condicionamento pelo Valor de Resgate de Limite 
de Condicionamento relativamente a tal Data de Resgate de Limite de 
Condicionamento, em conjunto com qualquer Valor de Cupão a pagar em 
tal Data de Resgate de Limite de Condicionamento. Para que não restem 
dúvidas, nenhum Valor de Resgate será pago por ocorrência de um 
Evento de Condicionamento na Data de Resgate de Limite de 
Condicionamento ou depois. 

Sendo: 

 Limite de Condicionamento (Trigger Barrier): relativamente a uma 
Data de Observação do Limite de Condicionamento e ao ativo 
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subjacente, um valor igual a 100 por cento do seu Preço de Exercício. 

 Data(s) de Observação do Limite de Condicionamento: 
relativamente ao ativo subjacente e a uma Data de Resgate do Limite 
do Condicionamento, cada Dia de Ativo Subjacente previsto durante o 
Período de Observação de Limite de Condicionamento 
correspondente a tal Data de Resgate do Limite do Condicionamento, 
em cada caso, sujeito a ajuste. 

 Período(s) de Observação do Limite de Condicionamento: 
relativamente a uma Data de Resgate do Limite do Condicionamento, 
conforme especificado na tabela abaixo correspondente a tal Data de 
Resgate de Limite de Condicionamento. 

 Valor de Resgate no Limite de Condicionamento: um valor igual a 

100 por cento do Valor Nominal. 

 Data(s) de Resgate no Limite de Condicionamento: relativamente a 
cada Período de Observação do Limite de Condicionamento, conforme 
especificado na tabela abaixo correspondente a tal Período de 
Observação do Limite do Condicionamento. 

n Data de Observação do Limite 
do Condicionamenton 

Data de Resgate do Limite 
do Condicionamenton 

1. De, mas excluindo, 15 de 
fevereiro de 2021 até, e 
incluindo, 22 de fevereiro de 
2021 

8 de março de 2021 

2 De, mas excluindo, 14 de 
fevereiro de 2022 até, e 
incluindo, 21 de fevereiro de 
2022 

7 de março de 2022 

3. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2023 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2023 

6 de março de 2023 

4. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2024 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2024 

5 de março de 2024 

5. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2025 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2025 

6 de março de 2025 

6. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2026 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2026 

6 de março de 2026 

7. De, mas excluindo, 15 de 
fevereiro de 2027 até, e 
incluindo, 22 de fevereiro de 
2027 

8 de março de 2027 

8. De, mas excluindo, 14 de 
fevereiro de 2028 até, e 
incluindo, 21 de fevereiro de 

6 de março de 2028 
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2028 

9. De, mas excluindo, 13 de 
fevereiro de 2029 até, e 
incluindo, 20 de fevereiro de 
2029 

6 de março de 2029 

 Evento de Condicionamento (Trigger Event): caso em qualquer 
Data de Observação de Limite de Condicionamento, o Nível do ativo 
subjacente na Hora de Avaliação for igual ou superior ao Limite de 
Condicionamento de tal ativo subjacente. 

VALOR DE RESGATE 

Salvo se os Valores Mobiliários tiverem sido previamente resgatados ou 
adquiridos e cancelados (incluindo na sequência de um Evento de 
Condicionamento), o Emitente resgatará os Valores Mobiliários na Data de 
Maturidade. 

O Emitente resgatará os Valores Mobiliários na Data de Maturidade pelo 
valor de resgate (o “Valor de Resgate”), que será um valor arredondado 
para baixo para a unidade transferível mais próxima da Moeda de 
Liquidação determinada de acordo com o parágrafo (a) ou (b) infra: 

(a) caso tenha ocorrido um Evento Knock-in, um valor igual ao produto do 
(i) Valor Nominal e (ii) do Preço Final dividido pelo Preço de Exercício 
de Resgate, sujeito a um montante máximo igual a 100 por cento do 
Valor Nominal e um montante mínimo igual a 100 por cento do Valor 
Nominal; ou 

(b) caso não tenha ocorrido nenhum Evento Knock-in, um valor igual ao 
produto (i) do Valor Nominal e (ii) o Preço Final dividido pelo Preço de 

Exercício de Resgate. 

Sendo: 

 Datas de Cálculo de Média: relativamente ao ativo subjacente, cada 
uma de 14 de fevereiro de 2030, 15 de fevereiro de 2030, 18 de 
fevereiro de 2030, 19 de fevereiro de 2030 e 20 de fevereiro de 2030, 
em cada caso, sujeitas a ajustamento. 

 Preço Final: relativamente a ao ativo subjacente, o Nível mais alto de 
tal ativo subjacente na Hora de Avaliação em cada uma das Datas de 
Cálculo da Média. 

 Limite Knock-in (Knock-in Barrier): relativamente à Data de 
Observação de Knock-in e ao ativo subjacente, um valor igual a 65 por 

cento do seu Preço de Exercício. 

 Evento Knock-in: caso em qualquer Data de Observação Knock-in, o 
Nível do ativo subjacente na Hora de Avaliação for superior ao Limite 
Knock-in de tal ativo subjacente. 

 Data(s) de Observação de Knock-in (Knock-in Observation Dates): 
relativamente ao ativo subjacente, cada Dia de Ativo Subjacente 
previsto durante o Período de Observação Knock-in, em cada caso, 

sujeito a ajuste.  

 Período de Observação de Knock-in (Knock-in Observation 
Period): de, mas excluindo, 13 de fevereiro de 2030 até, e incluindo, 
20 de fevereiro de 2030. 

 Preço de Exercício de Resgate (Redemption Strike Price): 
relativamente ao ativo subjacente, um valor igual a 100 por cento do 
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seu Preço de Exercício. 

C.19 Preço de 
referência final 
do subjacente: 

O Preço Final do ativo subjacente será determinado em cada uma das 
Datas de Cálculo da Média. 

C.20 Tipo de 
subjacente: 

O ativo subjacente é um índice de ações (“equity índex”). 

Pode encontrar-se informação sobre o ativo subjacente em 
www.stoxx.com. 

Secção D – Riscos 

D.2 Principais riscos 
específicos do 
Emitente: 

Os Valores Mobiliários constituem obrigações não garantidas gerais do 
Emitente. Os Investidores nos Valores Mobiliários estão expostos ao risco 
de o Emitente poder vir a entrar em insolvência e não conseguir cumprir os 
pagamentos por ele devidos ao abrigo dos Valores Mobiliários. 

O Emitente encontra-se exposto a uma variedade de riscos que podem 
afetar adversamente os resultados das suas operações e situação 
financeira, incluindo, entre outros, aqueles descritos em baixo: 

Todas as referências ao Emitente em baixo descrevem as operações 
consolidadas do Credit Suisse Group AG (o "CSG”) e das suas 
subsidiárias (incluindo o Emitente) e, assim, devem ser interpretadas como 
referências ao CSG. 
 
Risco de liquidez:  

 A liquidez do Emitente pode ser afetada caso ele não consiga ter 
acesso aos mercados de capital, não consiga vender os seus ativos, 
se houver um aumento nos seus custos de liquidez, ou como 
resultado de incertezas relativamente à possibilidade de 
descontinuação das taxas de referência. 

 Os negócios do Emitente dependem significativamente da sua base de 
depósitos para financiamento. 

 Alterações às notações de risco de crédito do Emitente poderão 
também afetar negativamente o seu negócio. 

Risco de mercado:  

 O Emitente pode ter de suportar custos significativos nas suas 
atividades de negociação e de investimento devido às flutuações e 
volatilidade de mercado. 

 Existe um risco de perda dos negócios e organização do Emitente 
decorrente das condições adversas de mercado e de 
desenvolvimentos desfavoráveis ao nível económico, monetário, 
político, jurídico, regulatório e outros, verificados nos países em que 
opera. 

 O Emitente pode ter de suportar custos significativos no setor 
imobiliário. 

 A titularidade de posições grandes e concentradas podem expor o 
Emitente a perdas substanciais. 

 As estratégias de cobertura de risco do Emitente poderão não prevenir 
perdas. 

 O risco de mercado poderá também aumentar os outros riscos a que o 
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Emitente se encontra sujeito. 

Risco de crédito:  

 O Emitente pode ter de suportar perdas significativas decorrentes da 
exposição a créditos. 

 O incumprimento por parte de uma ou mais grandes instituições 
financeiras pode afetar negativamente o Emitente especificamente, e 
os mercados financeiros em geral. 

 A informação que o Emitente utiliza para gerir o seu risco de crédito 
pode ser imprecisa ou incompleta. 

Riscos relativos à estratégia do CSG: 

 O CSG e as suas subsidiárias, incluindo o Emitente, poderão não 
obter a totalidade dos benefícios esperados das suas iniciativas 
estratégicas.  

Riscos de estimativas e avaliações:  

 As estimativas são baseadas na avaliação e informação disponível, e 
os resultados efetivos podem diferir materialmente dessas 
estimativas.  

 Na medida em que modelos e processos do Emitente se tornem 
menos previsíveis devido a condições de mercado imprevistas, a falta 
de liquidez ou volatilidade, a sua capacidade de fazer estimativas e 
avaliações precisas pode ser adversamente afetada. 

Riscos relacionados com entidades fora de balanço: 

 Se o Emitente tiver de consolidar uma entidade veículo (“special 
purpose entity”), os seus ativos e passivos seriam registados no seu 
balanço consolidado e reconheceria ganhos ou perdas relacionadas 
nas declarações de operações consolidades, e isto poderá afetar 
negativamente as suas operações e os rácios de capital e de 
alavancagem. 

Riscos de país e risco cambial:  

 Os riscos de país podem aumentar os riscos de mercado e de crédito 
do Emitente.  

 O Emitente poderá ter de suportar perdas significativas nos mercados 
emergentes. 

 Flutuações nas taxas de câmbio podem afetar adversamente os 
resultados de operações do Emitente. 

Risco operacional:  

 O Emitente está exposto a uma grande variedade de riscos 
operacionais, incluindo riscos de cibersegurança e outros riscos de 
informação tecnológica. 

 O Emitente pode também ter de suportar perdas que advenham de 
condutas incorretas por parte dos seus trabalhadores.  

Gestão de risco: 

 Os procedimentos e políticas de gestão de risco do Emitente podem 
nem sempre ser os mais efetivos, em particular em mercados 
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altamente voláteis. 

Riscos jurídicos e regulamentares:  

 A exposição do Emitente a riscos jurídicos é significativa. 

 As alterações regulatórias podem afetar negativamente a atividade 
comercial do Emitente e a sua capacidade para executar os seus 
planos estratégicos.  

 Os requisitos de planeamento de resolução na Suíça podem afetar os 
acionistas e credores da CSG e do Emitente.  

 Alterações nas políticas monetárias ultrapassam o controlo do 
Emitente e são difíceis de prever. 

 Limitações legais impostas aos clientes do Emitente poderão reduzir a 
procura pelos serviços do Emitente. 

Riscos de concorrência:  

 O Emitente está exposto a uma intensa concorrência em todos os 
mercados de serviços financeiros e relativamente aos produtos e 
serviços que oferece.  

 A posição competitiva do Emitente poderá ser prejudicada se a sua 
reputação for danificada. 

 O Emitente deve recrutar e reter trabalhadores altamente 
competentes. 

 O Emitente está sujeito à concorrência de novas tecnologias de 
negociação. 

Poderes estatuários da Autoridade para a Supervisão dos Mercados 
de Capitais Suiça FINMA (Swiss Financial Market Supervisory 
Authority) em contexto de processo de reestruturação: 

 Os direitos dos titulares dos Valores Mobiliários emitidos pelo Emitente 
podem ser adversamente afetados pelos amplos poderes estatuários 
da FINMA Autoridade para a Supervisão dos Mercados de Capitais 
Suiça no contexto de processo de reestruturação em relação ao 
Emitente, incluindo os seus poderes de conversão de tais Valores 
Mobiliários em capitais próprios e/ou de amortização parcial ou total de 
tais Valores Mobiliários. 

D.6 Principais riscos 
específicos dos 
Valores 
Mobiliários e 
advertência do 
risco de os 
investidores 
poderem perder 
o valor da 
totalidade do 
investimento ou 
parte dele: 

Os Valores Mobiliários estão sujeitos aos principais riscos que a seguir se 
mencionam: 

 O preço de emissão ou o preço de oferta dos Valores Mobiliários 
pode ser superior ao valor de mercado dos mesmos à data de 
emissão e superior ao preço a que os Valores Mobiliários podem 
ser vendidos em transações no mercado secundário. O preço de 
emissão ou o preço de oferta dos Valores Mobiliários pode levar 
em conta, quando tal seja permitido por lei, taxas, comissões ou 
outros montantes relativos à emissão, distribuição e venda dos 
Valores Mobiliários, ou à prestação de serviços de apresentação, 
despesas incorridas pelo Emitente na criação, documentação e 
comercialização dos Valores Mobiliários e montantes relacionados 
com a cobertura das suas obrigações ao abrigo dos Valores 
Mobiliários.  

 O valor de mercado dos Valores Mobiliários, qualquer/quaisquer 
Valor(es) de Cupão a pagar e o valor a pagar ou entregar na 
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maturidade depende do desempenho do(s) ativo(s) subjacente(s). 
O desempenho de um ativo subjacente pode estar sujeito a 
repentinas e amplas mudanças imprevisíveis no decurso do tempo 
(conhecidas como “volatilidade”), que poderão ser afetadas por 
eventos nacionais ou internacionais, financeiros, políticos, militares 
ou económicos ou por atividades de participantes nos mercados 
relevantes. Qualquer um destes eventos ou atividades poderá 
afetar adversamente o valor e retorno dos Valores Mobiliários. 

 Caso os Valores Mobiliários determinem que o valor a pagar 
esteja sujeito a um limite máximo, a capacidade de um investidor 
para participar em qualquer alteração no valor do(s) ativo(s) 
subjacente(s) no decurso do termo dos Valores Mobiliários será 
limitada independentemente de um desempenho positivo do(s) 
ativo(s) subjacente(s) acima desse limite máximo. Do mesmo 
modo, o retorno dos Valores Mobiliários poderá ser 
significativamente inferior à situação na qual o investidor tivesse 
adquirido o(s) ativo(s) subjacente(s) diretamente. 

 Um mercado secundário para os Valores Mobiliários poderá não 
ser desenvolvido e, caso seja, ele poderá não oferecer aos 
investidores liquidez e poderá não se manter durante a existência 
dos Valores Mobiliários. A falta de liquidez poderá ter um efeito 
adverso no valor de mercado dos Valores Mobiliários. O preço de 
mercado para os Valores Mobiliários poderá ser inferior ao seu 
preço de emissão ou do seu preço de oferta e pode refletir uma 
comissão ou um desconto de corretor, o que reduziria ainda mais 
os rendimentos que o investidor receberia pelos Valores 
Mobiliários. 

 O valor de mercado dos Valores Mobiliários será afetado por 
muitos fatores para além do controle do Emitente (incluindo, mas 
não apenas, a solvabilidade do Emitente, as taxas de juros e taxas 
de rendimento do mercado, a volatilidade do(s) ativo(s) 
subjacente(s) (se houver), etc.). Alguns ou todos estes fatores irão 
influenciar o valor dos Valores Mobiliários no mercado. 

 O Emitente poderá emitir mais Valores Mobiliários do que aqueles 
que foram subscritos ou adquiridos pelos investidores visto que o 
corretor pode reter alguns dos Valores Mobiliários como parte da 
sua emissão, criação de mercado e/ou acordos comerciais ou com 
o propósito de satisfazer a procura de um investidor no futuro. O 
tamanho da emissão dos Valores Mobiliários não deverá ser visto 
como indicador da profundidade ou da liquidez do mercado ou da 
procura para tais Valores Mobiliários. 

 Os níveis e bases de tributação dos Valores Mobiliários e 
quaisquer isenções de tributação vão depender das circunstâncias 
individuais de cada investidor e poderão se alteradas em cada 
momento. A caracterização tributária e regulatória dos Valores 
Mobiliários poderá ser alterada durante a existência dos Valores 
Mobiliários. Tal poderá ter consequências adversas para os 
investidores. 

 Em determinadas circunstâncias (por exemplo, caso o Emitente 
determine que as suas obrigações no âmbito dos Valores se 
tornaram ilícitas ou ilegais, após verificação de uma situação de 
incumprimento ou após verificação de determinados efeitos que 
possam afetar os acordos de cobertura de risco do Emitente e/ou 
o(s) ativo(s) subjacente(s)), os Valores Mobiliários podem ser 
resgatados antes da sua maturidade prevista. Nestas 
circunstâncias, o Valor de Resgate Não Agendado a pagar pode 
ser inferior ao seu preço original de aquisição e pode chegar a ser 
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zero. Nenhum outro valor será devido relativamente aos Valores 
Mobiliários a título de juro ou a outro título após tal determinação 
pelo Emitente. 

 Na sequência de um resgate antecipado dos Valores Mobiliários, 
os investidores podem não poder reinvestir os proveitos do 
resgate num investimento com uma taxa de retorno comparável. 
Os Investidores nos Valores Mobiliários podem, assim, perder 
algum ou todo o seu investimento nesse caso. 

 Os Investidores não têm quaisquer direitos de propriedade, 
incluindo, mas não exclusivamente, quaisquer direitos de voto, 
quaisquer direitos de receber dividendos ou outras distribuições de 
lucros ou quaisquer outros direitos relativamente a qualquer ativo 
subjacente a que se reportem os Valores Mobiliários. 

 Os investidores podem estar expostos a riscos cambiais uma vez 
que o(s) ativo(s) subjacente(s) podem ser denominados numa 
moeda diferente daquela em que são denominados os Valores 
Mobiliários, ou os Valores Mobiliários e/ou o(s) ativo(s) 
subjacente(s) podem ser denominados em moedas diferentes da 
moeda do país onde reside o investidor. O valor dos Valores 
Mobiliários pode, como tal, aumentar ou diminuir com base nas 
flutuações de tais moedas. 

 O Emitente não está obrigado a manter os Valores Mobiliários 
admitidos à negociação. Se o mercado regulamentado ou outro 
mercado em que os Valores Mlobiliários estejam admitidos à 
negociação encerrar ou se o mercado regulamentado em que os 
Valores Mobiliários estejam admitidos à negociação for substituído 
por um mercado que não seja um mercado regulamentado, o 
Emitente pode retirar os Valores mobiliários de negociação ou 
pode (embora não esteja a tal obrigado) dar o acordo à admissão 
dos Valores Mobiliários em tal mercado substituto.  Caso haje um 
atraso ou interrupção entre a negociação dos Valores Mobiliários 
no mercado original ou mercado regulamentado, consoante o 
caso, e a admissão dos Valores mobiliários à negociação no 
mercado de substituição, poderá verificar-se um impacto negativo 
nos Valores Mobiliários (por exemplo tal pode ter um impact 
negativo na liquidez dos Valores Mobiliários e na capacidade dos 
titulares dos Valores Mbiliários de os vender).   

 O Emitente pode aplicar qualquer adiamento ou disposições 
alternativas de avaliação de um ativo subjacente no seguimento 
de determinados eventos perturbadores relativamente a tal ativo 
subjacente, o que pode afetar adversamente o valor e retorno dos 
Valores Mobiliários. 

 O desempenho de um indice depende de fatores 
macroeconómicos que podem afetar adversamente o valor dos 
Valores Mobiliários. Um investimento nos Valres Mobiliários não é 
o mesmo do que um investimento direto em futuros ou contratos 
de opção em tais índices ou nem em qualquer ou todos os 
elementos incluídos em tal índice e os Detentores de Valores 
Mobiliários não participarão dos dividendos pagos pelos 
componentes de tal índice, a não ser que o índice preveja de 
forma diferente. Uma alteração na composição ou descontinuação 
de um índice podem afetar adversamente o valor e o retorno dos 
Valores Mobiliários.  

 “ìndices de Referência” ("Benchmarks") estão sujeitos a reformas 
regulatórias nacionais, internacionais e outras recentes, que 
podem levar a que tais "benchmarks" tenham um desempenho 
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diferente do que no passado, ou desapareçam completamente, ou 
que ocorram outras consequências imprevisíveis. Acresce que 
uma taxa ou índice que é um "índice de referência" (“benchmark”) 
não pode ser utilizada de determinas formas por uma entitade da 
UE supervisionada se o seu administrador não obtiver autorização 
ou registo (sujeito às disposições transitórias aplicáveis). Qualquer 
destes eventos pode ter um efeito material adverso sobre 
quaisquer Valores Mobiliários ligados a um "índice de Referência". 

 O Emitente poderá modificar os termos e condições dos Valores 
Mobiliários sem o consentimento dos Detentores de Valores 
Mobiliários para efeitos de (a) sanar qualquer ambiguidade ou 
corrigir ou completar qualquer provisão se o Emitente o determinar 
necessário ou desejável, desde que tal modificação não seja 
prejudicial aos interesses dos Valores Mobiliários, ou (b) corrigir 
um erro manifesto. 

 Sujeito às condições e outras restrições previstas nos termos e 
condições dos Valores Mobiliários, o Emitente pode ajustar os 
termos e condições dos Valores Mobiliários sem o consentimento 
dos Detentores de Valores Mobiliários na sequência de 
determinados eventos que afetem os acordos de cobertura de 
risco do Emitente e/ou o(s) ativo(s) subjacente(s), podendo ainda 
proceder ao resgate antecipado dos Valores Mobiliários por um 
valor inferior ao investimento inicial. 

 Ao tomar decisões discricionárias ao abrigo dos termos e 
condições dos Valores Mobiliários, o Emitente e o agente de 
cálculo podem ter em consideração o impacto sobre os acordos de 
cobertura de risco relevantes. Tais decisões podem ter um efeito 
materialmente adverso sobre o valor e o retorno dos Valores 
Mobiliários e resultar num resgate antecipado. 

 Sujeito às condições e outras restrições previstas nos termos e 
condições dos Valores Mobiliários, o Emitente pode ser substituído 
sem o consentimento dos Detentores de Valores Mobiliários a 
favor de qualquer afiliada do Emitente ou de outra sociedade com 
a qual aquele consolida, na qual se venha a fundir ou a quem 
venha a vender ou transferir toda ou substancialmente toda a sua 
propriedade. 

 O Emitente está sujeito a alguns conflitos de interesse, incluindo: 
(a) na realização de determinados cálculos e determinações, pode 
haver uma diferença de interesses entre os investidores e o 
Emitente, (b) no desenvolvimento habitual das suas atividades o 
Emitente (ou uma afiliada) pode efetuar transações por sua própria 
conta e pode participar em transações de cobertura de risco 
relativamente aos Valores Mobiliários ou instrumentos derivados 
relacionados, que podem afetar o preço de mercado, a liquidez ou 
o valor dos Valores Mobiliários, e (c) o Emitente (ou uma afiliada) 
pode deter informação confidencial relativa ao(s) ativo(s) 
subjacente(s) ou quaisquer instrumentos derivados com referência 
a eles, mas que o Emitente não tem qualquer obrigação (e pode 
estar sujeito a proibição legal) de divulgar. 

Dependendo do desempenho do(s) ativo(s) subjacente(s), pode 
perder parte ou a totalidade dos seus investimentos. Os investidores 
também podem perder parte ou a totalidade dos seus investimentos 
caso ocorra uma ou mais das seguintes situações: (a) os Valores 
Mobiliários não permitam proceder ao reembolso integral previsto do 
preço de emissão ou de aquisição na maturidade (ou nas datas 
relevantes de pagamento de prestações, se aplicável) ou após o 
resgate antecipado obrigatório ou opcional dos Valores Mobiliários, 
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(b) o Emitente não proceda e não tenha capacidade para efetuar os 
pagamentos devidos no âmbito dos Valores Mobiliários, (c) sejam 
realizados quaisquer ajustes aos termos e condições dos Valores 
Mobiliários na sequência de determinados eventos que afetam o(s) 
ativo(s) subjacente(s) e/ou os acordos de cobertura de risco do 
Emitente, de que decorra a redução do valor a pagar ou das ações a 
entregar, ou (d) os investidores venderem os seus Valores 
Mobiliários antes da maturidade, no mercado secundário, por um 
valor que é inferior ao preço de compra inicial. 

Secção E - Outros 

E.2b Justificação da 
oferta e 
utilização das 
receitas: 

Não aplicável; as receitas líquidas da emissão dos Valores Mobiliários 
serão utilizadas pelo Emitente para fins gerais das suas atividades 
(incluindo acordos de cobertura de risco). 

E.3 Termos e 
condições da 
oferta: 

Uma oferta de Valores Mobiliários será realizada em Portugal durante o 
período de, inclusivamente, 9 de janeiro de 2020 até, inclusivamente, 11 
de fevereiro de 2020 (o “Período de Oferta”). O Período de Oferta poderá 
ser interrompido a qualquer momento. O preço de oferta será igual a 100 
por cento do Valor Nominal agregado.  

A oferta dos Valores Mobiliários está sujeita às seguintes condições: 

A oferta dos Valores Mobiliários é condicional à sua emissão. 

O Emitente reserva-se no direito retirar a oferta por qualquer razão, em 
qualquer altura, durante o período de oferta e/ou cancelar a emissão dos 
Valores Mobiliários por qualquer razão, em qualquer altura até ou antes da 
data de emissão. 

Não há montante mínimo de aplicação. 

Os pagamentos dos Valores Mobiliários serão efetuados ao Distribuidor de 
acordo com os acordos existentes entre o Distribuidor e seus clientes 
relativamente à subscrição de valores mobiliários em geral. 

O modo e a data nos quais os resultados da oferta irão ser tornados 
públicos: Os resultados da oferta serão publicados no website do 
Distribuidor no seguimento do encerramento do Período da Oferta ou, se 
esse website não estiver disponível, os resultados da oferta serão 
disponibilizados pelo Distribuidor, por pedido. 

E.4 Interesses 
materiais da 
emissão/oferta: 

Taxas deverão ser pagas ao Distribuidor. O Emitente está sujeito a 
conflitos de interesse entre os seus próprios interesses e os dos 
Detentores de Valores Mobiliários, conforme descrito no Elemento D.6 
supra. 

E.7 Despesas 
estimadas 
cobradas ao 
investidor pelo 
Emitente/oferent
e: 

O corretor (dealer) pagará uma taxa ao Distribuidor em relação à oferta de 
até 5 por cento da Denominação Especificada por Valor Mobiliário 
antecipadamente. O preço da oferta e os termos dos Valores Mobiliários 
têm em consideração essa taxa e podem ser superiores ao valor de 
mercado dos Valores Mobiliários na data de emissão. 

 


