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SUMÁRIO 

 Os sumários são constituídos por requisitos de informação conhecidas como “Elementos”. Estes elementos 
estão numerados nas Secções A-E (A.1-E.7). 

 Este Sumário contém todos os Elementos que deverão ser incluídos num sumário relativo a este tipo de 
valores mobiliários e Emitente. Uma vez que nem todos os Elementos devem ser obrigatoriamente incluídos, 
poderão existir lacunas na sequência de numeração dos Elementos. 

 Apesar de poder ser necessário inserir um Elemento no sumário devido ao tipo de valores mobiliários e 
Emitente, é possível que não possa ser dada informação relevante sobre um dado Elemento. Neste caso é 
incluída uma curta descrição do Elemento no sumário com a menção “não aplicável”. 

SECÇÃO A – INTRODUÇÃO E ADVERTÊNCIAS 

A.

1

Introd

ução e 

Advert

ências

Este sumário deve ser lido como uma introdução ao Prospeto Base. Qualquer decisão do 

investidor de investir nos valores mobiliários deve ter em consideração o Prospeto Base como 

um todo. Sempre que uma ação relativa à informação contida no Prospeto Base seja intentada 

num tribunal, o investidor autor poderá, nos termos da legislação nacional dos estados-

membros, ser obrigado a suportar os custos de tradução do Prospeto Base antes do início do 

processo judicial. Apenas incorre em responsabilidade civil quem tenha elaborado o sumário, 

incluindo qualquer tradução do mesmo, mas apenas se o sumário for enganoso, inexato ou 

incoerente quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto Base ou quando não 

forneça, quando lido em conjunto com outras partes do Prospeto Base, informação fundamental 

de forma a auxiliar os investidores na decisão de investimento nesses valores mobiliários.

A.

2

Conse

ntimen

tos

[Sujeito às condições estabelecidas abaixo, relativas a uma Oferta Não-isenta (conforme 

definido abaixo) de Valores Mobiliários, o Emitente [e o Garante] consente[m] na utilização 

do Prospeto Base [pelo/a] [por cada] [Dealer] [Manager] [e pelo(a)]:

(1) [[], [] [e] [] [(o[s] "Oferente[s] Inicial[is] Autorizado[s]")];]

 (2) [Se o Emitente designar intermediários financeiros adicionais após a data das 

Condições Finais datadas de [●] e publicar detalhes sobre os mesmos no seu sítio de 

Internet (www.[●].com), cada intermediário financeiro cujos detalhes tenham sido 

dessa forma publicados,

no caso de (1) ou (2) acima, ] [durante o período em que ta[is][l] intermediári[os][o] 
financeir[os][o] [estej[am/a] autorizad[os][o] a realizar tais ofertas nos termos da Diretiva dos 
Mercados de Instrumentos Financeiros (Diretiva 2014/65/UE);]

([cada um, individualmente, /o] “Oferente Autorizado” [e, conjuntamente com os demais, os 

“Oferentes Autorizados”)]. 

O consentimento do Emitente [e do Garante] está sujeito às seguintes condições:

(i) o consentimento é apenas válido no período que decorre de [●] ([inclusive / exclusive]) 

até [●] ([inclusive / exclusive]) (o “Período de Oferta”);

(ii) o consentimento apenas se estende à utilização do Prospeto Base para a realização de 

Ofertas Não-Isentas (conforme definido abaixo) sobre a tranche dos Valores 

Mobiliários no [o/a] [Reino de] [República de] Grão Ducado do Luxemburgo / Áustria 

/ Bélgica / Croácia / República Checa / Finlândia / França / Alemanha / Hungria / 

Irlanda / Itália / Holanda / Noruega / Polónia / Portugal / Roménia / Espanha / Suécia 

/ Reino Unido]; [e] 

[(iii) o consentimento está sujeito às seguintes condições adicionais: [].]
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Uma “Oferta Não-isenta” de Valores Mobiliários é uma oferta de Valores Mobiliários que 

não se encontra isenta do dever de publicação de um prospeto nos termos da Diretiva 

2003/71/CE, conforme alterada ou revogada.

[Qualquer pessoa (um “Investidor”) que pretenda adquirir ou adquira quaisquer Valores 

Mobiliários a um Oferente Autorizado fá-lo-á, sendo as ofertas e as vendas de Valores 

Mobiliários a um Investidor por um Oferente Autorizado igualmente efetuadas, nos 

termos e de acordo com quaisquer outros acordos que vigorem entre o Oferente 

Autorizado e o Investidor, designadamente acordos quanto ao preço, alocações e 

liquidação. O Emitente não será parte nesses acordos com os Investidores relativos à 

oferta ou à venda de Valores Mobiliários e, consequentemente, essa informação não 

constará do Prospeto Base nem das Condições Finais, devendo um Investidor obtê-la 

junto de um Oferente Autorizado. A informação relativa a uma oferta ao público será 

disponibilizada no momento em que essa oferta for realizada, e essa informação será 

igualmente fornecida pelo Oferente Autorizado relevante no momento de tal oferta.] 

[Os Valores Mobiliários podem ser adquiridos a qualquer intermediário de mercado 

aprovado e admitidos à negociação no SeDeX pela Borsa Italiana (cada, um 

“Intermediário Autorizado”), e a aquisição e liquidação dos Valores Mobiliários deverá 

ser feita de acordo com as regras usuais do SeDeX. Qualquer pessoa (um “Investidor”) 

que pretenda adquirir ou adquira quaisquer Valores Mobiliários de um Intermediário 

Autorizado fá-lo-á, e a compra e venda de Valores Mobiliários a um Investidor por um 

Intermediário Autorizado será realizada de acordo com quaisquer termos e outros 

acordos em vigor entre o Intermediário Autorizado e o Investidor, incluindo o preço, 

alocações e acordos de liquidação. O Emitente não será parte de tais acordos com 

Investidores em conexão com a compra ou venda dos Valores Mobiliários e, em 

conformidade, o Prospeto Base e as Condições Finais não irão conter tal informação, 

devendo o Investidor obter tal informação do Intermediário Autorizado.]  

[Não aplicável; nenhum consentimento será dado para a utilização do Prospeto Base para 

revendas subsequentes dos Valores Mobiliários.]

SECÇÃO B – EMITENTE E (SE APLICÁVEL) GARANTE 

B.

1

Denom

inação 

legal e 

comerc

ial do 

Emiten

te 

[Goldman Sachs International ("GSI" ou o “Emitente”)]

[Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH ("GSW”ou o“Emitente")] 

[Goldman Sachs Finance Corp International Ltd (“GSFCI” ou o “Emitente”).]

B.

2

Domicí

lio, 

forma 

jurídic

a, 

legislaç

ão e 

país de 

constit

uição 

do 

Emiten

te 

[A GSI é uma sociedade comercial de responsabilidade ilimitada constituída em Inglaterra e no 

País de Gales. A GSI opera principalmente ao abrigo da lei inglesa. A GSI tem a sua sede social 

em Plumtree Court, 25 Shoe Lane, Londres EC4A 4AU , Inglaterra.]

[A GSW é uma sociedade comercial de responsabilidade limitada (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung) constituída ao abrigo das leis da Alemanha. A GSW opera 

principalmente ao abrigo das leis da Alemanha. A GSW está registada sob o número HRB 

34439 no registo comercial do tribunal local de Frankfurt am Main, desde 27 de novembro de 

1991.] 

[A GSFCI é uma sociedade anónima constituída em Jersey. A GSFCI opera principalmente ao 

abrigo da Lei de Jersey, A GSFCI tem a sua sede social em Grenville Street, St. Helier, Jersey 

JE4 8PX.]
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B.

4b

Tendê

ncias 

conhec

idas 

relativ

as ao 

Emiten

te 

[As projeções da GSI serão afetadas, possivelmente de forma adversa, pelos desenvolvimentos 

das economias global, regional e nacional, incluindo no Reino Unido, flutuações e níveis de 

atividade nos mercados financeiros, de produtos, cambiais e outros, flutuações de taxas de juro, 

desenvolvimentos políticos e militares a nível global, níveis de atividade de clientes e 

desenvolvimentos jurídicos e regulatórios no Reino Unido e demais países onde a GSI 

desenvolva os seus negócios.]

[O objetivo da administração da GSW é aumentar fortemente a atividade de emissão. Isto deve-

se ao aumento da procura em warrants e produtos estruturados, particularmente no mercado 

alemão, bem como nos canais de distribuição pela GSI. Além disso, espera-se que num 

mercado volátil existam múltiplas emissões contínuas na área dos turbo warrants, mini-futures

e certificados bónus. Adicionalmente, está planeada a oferta de mais warrants e produtos 

estruturados. Ainda, melhorias adicionais no processo de emissão permitem a emissão de novos 

warrants e produtos estruturados para serem quase totalmente automatizados. Espera-se que a 

atividade de emissão na Holanda se mantenha no nível corrente, uma vez que os Valores 

Mobiliários emitidos no mercado holandês não têm uma data de maturidade predeterminada 

por defeito, e é assumido que não haverá necessidade de emissões. A administração da GSW é 

parte interessada nas consequências da saída do Reino Unido da União Europeia. A GSW 

considerou o impacto de múltiplos cenários, e no limite, não é previsto que o mesmo tenha um 

impacto direto no modelo de negócio da GSW já que pode continuar a envolver-se com as 

filiais como faz hoje.] 

[Não aplicável; não existem tendências conhecidas que afetem a GSFCI e as indústrias onde 

esta opera.]

B.

5

O 

grupo 

do 

Emiten

te

[A Goldman Sachs Group UK Limited, uma sociedade constituída ao abrigo da lei inglesa, 

detém 100 por cento de participação na GSI. A Goldman Sachs (UK) L.L.C. foi constituída ao 

abrigo das leis do Estado do Delaware e detém 100 por cento das ações ordinárias da Goldman 

Sachs Group UK Limited. A The Goldman Sachs Group Inc. (“GSG”), foi constituída em 

Delaware e detém uma participação de 100 por cento na Goldman Sachs (UK) L.L.C.]

[A GSW é uma subsidiária integralmente detida pela The Goldman Sachs Group, Inc. 

(“GSG”)].

[A GSFCI é uma subsidiária integralmente detida pela GS Global Markets, Inc. (“GS GM”).

A GS GM é uma subsidiária integralmente detida pelo Goldman Sachs Group, Inc. (“GSG”)].

B.

9

Previs

ão ou 

estimat

iva 

quanto 

aos 

lucros

[Não aplicável; a GSI não fez quaisquer previsões ou estimativas quanto aos lucros.]

[Não aplicável; a GSW não fez quaisquer previsões ou estimativas quanto aos lucros.] 

[Não aplicável; a GSFCI não fez quaisquer previsões ou estimativas quanto aos lucros.]

B.

10

Reserv

as do 

relatór

io de 

audito

ria

[Não aplicável; não foram feitas reservas no relatório de auditoria da GSI quanto à sua 

informação financeira histórica.]

[Não aplicável; não foram feitas reservas no relatório de auditoria da GSW quanto à sua 

informação financeira histórica.] 

[Não aplicável; não foram feitas reservas no relatório de auditoria da GSFCI quanto à sua 

informação financeira histórica.] 
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B.

12

Inform

ação 

finance

ira 

históri

ca 

funda

mental 

selecio

nada 

do 

Emiten

te

[A seguinte tabela representa a informação financeira histórica fundamental selecionada 

relativamente à GSI: 

Em e para os nove 
meses terminados 
(não auditados) 

Em e para o período terminado 
( auditado1) 

(em milhões de USD) 31 de 
agosto 

de 2019 

30 de 
setembro 
de 2018 

30 de novembro de 
2018 

31 de dezembro de 2017 

Lucro operacional 1.953 2.581 3.259 2.389 

Lucro antes de impostos 1.773 2.398 3.030 2.091 

Resultado líquido do período 
financeiro 

1.356 1.797 2.198 1.557 

Em (não auditado) Em (auditado) 

(em milhões de USD) 31 de agosto de 2019 30 de novembro de 2018 31 de dezembro de 
2017 

Ativos fixos 401 315 210 

Ativos correntes 1.171.303 886.652 939.863 

Total dos capitais próprios 35.635 33.917 31.701 

1 Durante o período terminado a 30 de novembro de 2018, a GSI mudou a sua data final de referência contabilística de 31 de 

dezembro para 30 de novembro para conformar o período usado pela GSI para efeitos de declarações de impostos dos EUA. 

Como consequência, os valores incluídos no quadro não são diretamente comparáveis. Todas as referências a novembro de 2018 

referem-se ao período de 11 meses terminado, ou a data, conforme o contexto, 30 de novembro de 2018.]

[A seguinte tabela representa a informação financeira histórica fundamental selecionada 

relativamente à GSW: 

Em e para os seis meses terminados em (não 

auditado) 

Em e para o ano terminado em (auditado) 

(em EUR) 30 de junho de 

2019 

30 de junho de 

2018 

31 de dezembro 

de 2018 

31 de dezembro de 

2017 

Imposto 

sobre o 

rendimento 

-270.744,01 -150.377,35 -389.205,93 -278.361,25 

Resultado 

após 

pagamento 

de 

impostos / 

Resultado 

líquido  

580.901,80 320.688,59 829.930,59 652.821,73 

Em e para os seis meses terminados em (não 

auditado) 

Em (auditado) 

(em EUR) 30 de junho de 2019 31 de dezembro de 

2018 

31 de dezembro 

de 2017 
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Total do 

ativo 

7.664.850.221,33 7.397.795.665,36 6.466.271.258,32 

Total do 

capital e 

reservas 

5.915.617,28 5.334.715,48 4.504.784,89] 

[A seguinte tabela representa a informação financeira histórica fundamental selecionada 

relativamente à GSFCI: 

Em e para os seis meses terminados 

em (não auditado) 

Em e para o ano terminado em 

(auditado) 

(em milhares

de USD)

30 de junho de 2019 30 de junho 

de 2018 

31 de dezembro 

de 2018 

31 de 

dezembro 

de 2017 

Resultado 

operacional  

Resultado 

líquido do 

período 

financeiro 

-27.880 

-27.880 

-2.746 

-2.746 

19.429 

19.429 

35.570 

35.570 

Nos seis meses terminados em (não 
auditado) 

Em (auditado) 

(em milhares de 
USD) 

30 de junho de 2019 31 de dezembro de 
2018 

31 de 
dezembro 
de 2017 

Ativos correntes 11.543.768 10.131.841 2.923.466 

Ativos líquidos 86.088 414.186 13.090 

Total dos capitais 
próprios 

86.088 414.186 13.090] 

[Não ocorreram alterações materiais adversas nas perspetivas da GSI desde 30 de novembro de 
2018.]

[Não ocorreram alterações materiais adversas nas perspetivas da GSW desde 31 de dezembro 

de 2018.] 

[Não ocorreram alterações materiais adversas nas perspetivas da GSFCI desde 31 de dezembro 

de 2018.]

[Não aplicável: não ocorreu nenhuma alteração significativa na posição financeira ou comercial 

da GSI desde 31 de agosto de 2019.]

[Não aplicável: não ocorreu nenhuma alteração significativa na posição financeira ou comercial 

da GSW desde 30 de junho de 2019.] 

[Não aplicável: não ocorreu nenhuma alteração significativa na posição financeira ou comercial 

da GSFCI desde 30 de junho de 2019.]

B.

13

Evento

s 

recente

s com 

impact

o 

materi

[Não Aplicável; não se verificaram eventos recentes específicos da GSI com relevância 

material na avaliação da solvência da GSI.]

[Não Aplicável; não se verificaram eventos recentes específicos da GSW com relevância 

material na avaliação da solvência da GSW.] 
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al na 

avaliaç

ão da 

solvênc

ia do 

Emiten

te

[Não Aplicável; não se verificaram eventos recentes específicos da GSFCI com relevância 

material na avaliação da solvência da GSFCI.]

B.

14

Posiçã

o do 

Emiten

te no 

seu 

grupo 

empres

arial

É favor consultar o Elemento B.5 acima.

[A GSI insere-se num grupo de sociedades cuja empresa mãe é a The Goldman Sachs Group, 

Inc., e transaciona com, e depende de, entidades que fazem parte desse grupo.] 

[A GSW insere-se num grupo de sociedades cuja empresa mãe é a The Goldman Sachs Group, 

Inc., e transaciona com, e depende de, entidades que fazem parte desse grupo.] 

[A GSFCI insere-se num grupo de sociedades cuja empresa mãe é a The Goldman Sachs Group, 

Inc., e transaciona com, e depende de, entidades que fazem parte desse grupo.]

B.

15

Ativid

ades 

princip

ais

[As atividades principais da GSI consistem na colocação e distribuição de valores mobiliários, 

comercialização de serviços relacionados com a dívida e o capital das empresas, dívida 

soberana de países que não os Estados Unidos da América e valores mobiliários hipotecários, 

contratação de swaps e instrumentos derivados, fusões e aquisições, serviços de consultoria 

financeira para reestruturações/ofertas privadas/locação e financiamento de projetos, 

corretagem e financiamento imobiliário, banca de investimento, corretagem e pesquisa de 

ações.]

[O objetivo da GSW consiste na emissão de valores mobiliários fungíveis bem como a 

realização de transações financeiras e transações auxiliares a transações financeiras. A GSW 

não está envolvida em quaisquer transações bancárias conforme definido na Secção 1 da Lei 

Bancária Alemã nem está envolvida em operações comerciais conforme definido na Secção 

34-C do Código Industrial Alemão (Gewerbeordnung). A GSW realiza acordos contratuais 

com a GSI que permitem à GSW cumprir as suas obrigações ao abrigo dos valores mobiliários 

emitidos pela mesma.] 

[A principal atividade da GSFCI consiste na emissão de notes estruturadas, warrants e 

certificados. Os valores mobiliários emitidos pela GSFCI são vendidos à Goldman Sachs 

International. As receitas dessas emissões são objeto de empréstimo a outras entidades do grupo 

empresarial.] 

B.

16

Estrut

ura 

acionis

ta e de 

domíni

o sobre 

o 

Emiten

te

[A Goldman Sachs Group UK Limited, uma sociedade constituída ao abrigo da lei inglesa, 

detém 100 por cento de participação na GSI. A Goldman Sachs (UK) L.L.C. foi constituída ao 

abrigo das leis do Estado do Delaware e detém 100 por cento das ações ordinárias da Goldman 

Sachs Group UK Limited. A The Goldman Sachs Group Inc. foi constituída em Delaware e 

detém uma participação de 100 por cento na Goldman Sachs (UK) L.L.C. [A GSG é a sociedade 

holding do grupo de sociedades que compreendem o GSG e as suas subsidiárias consolidadas 

(o “Grupo”).]]

[A GSW é uma subsidiária integralmente detida pela The Goldman Sachs Group, Inc.. É favor 

consultar igualmente o Elemento B.5.] 

[A GSFCI é uma subsidiária integralmente detida pela GS GM. A GS GM é uma subsidiária 

integralmente detida pela The Goldman Sachs Group, Inc.. É favor consultar igualmente o 

Elemento B.5.]

B.

17

Notaçã

o de 

risco 

[Eliminar o Elemento B.17 caso o Anexo XII seja aplicável]
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do 

Emiten

te ou 

dos 

Valore

s 

Mobili

ários 

[A notação de risco para a apreciação da dívida a longo prazo da GSI é de A+ pela S&P, de A 

pela Fitch, e de A1 pela Moody’s. Os valores mobiliários não foram objeto de notação de risco.]

[Não aplicável; não foi atribuída qualquer notação de risco à GSW ou aos Valores Mobiliários.] 

[Não aplicável; não foi atribuída qualquer notação de risco à GSFCI ou aos Valores 

Mobiliários.] 

[Aos Valores Mobiliários foi atribuída a notação de risco [•] pela 

[S&P]/[Fitch]/[Moody’s]/[especificar outra].] 

B.

18

Nature

za e 

finalid

ade da 

Garant

ia

[Eliminar o Elemento B.18 caso o Anexo VI não seja aplicável]

[As obrigações de pagamento e (dependendo da frase seguinte deste parágrafo) as obrigações 

de entrega da GSI, decorrentes dos Valores Mobiliários emitidos por esta, são garantidas pelo 

The Goldman Sachs Group, Inc. (“GSG” ou “Garante”) ao abrigo de uma garantia regida pelas 

leis do Estado de Nova Iorque datada de 25 de julho de 2019, (conforme alterado de tempos 

em tempos (a “Garantia”). O Garante só é obrigado a pagar um montante em numerário (o “

Montante Físico da Liquidação da Disrupção ”) em vez de entregar os ativos a entregar (os 

“Ativos a Entregar ”) se o Emitente falhar na satisfação das suas obrigações de entrega nos 

termos dos Valores Mobiliários. A Garantia será graduada ao mesmo nível que todas as outras 

dívidas não garantidas e não subordinadas do Garante.] 

[As obrigações de pagamento e (dependendo da frase seguinte deste parágrafo) as obrigações 

de entrega do GSFCI decorrentes dos Valores Mobiliários emitidos por esta, são garantidas 

pelo [The Goldman Sachs Group, Inc. (“GSG” ou “Garante”) ao abrigo de uma garantia regida 

pelas leis do Estado de Nova Iorque datada de 25 de julho de 2019, (conforme alterada de 

tempos em tempos (a “Garantia”). O Garante só é obrigado a pagar um montante em 

numerário (o “ Montante Físico da Liquidação da Disrupção ”) em vez de entregar os ativos 

a entregar (os “Ativos a Entregar ”) se o Emitente falhar na satisfação das suas obrigações de 

entrega nos termos dos Valores Mobiliários. A Garantia será graduada ao mesmo nível que 

todas as outras dívidas não garantidas e não subordinadas do Garante.] 

[As obrigações de pagamento e (dependendo da frase seguinte deste parágrafo) as obrigações 

de entrega da GSW decorrentes dos Valores Mobiliários emitidos por esta, são garantidas pelo 

[The Goldman Sachs Group, Inc. (“GSG” ou “Garante”) ao abrigo de uma garantia regida 

pelas leis do Estado de Nova Iorque datada de 25 de julho de 2019, (conforme alterada de 

tempos em tempos (a “Garantia”)] / [Goldman Sachs International (“GSI” ou o “Garante”) 

ao abrigo de uma [garantia regida pela lei inglesa respeitante a Valores Mobiliários (outros sem 

ser as Notas EIS) datadas de 29 de maio de 2019, (conforme alteradas de tempos em tempos) / 

[garantia regida pelas leis do Estado de Nova Iorque ao abrigo das Notas EIS datadas de 29 de 

maio de 2019, (conforme alteradas de tempos em tempos), a “Garantia”)]. O Garante apenas 

se encontra obrigado a pagar um montante em numerário (o “Montante Físico da Liquidação 

da Disrupção”) ao invés de entregar os ativos a entregar (“Ativos a Entregar”) caso o 

Emitente não cumpra as suas obrigações de entrega ao abrigo dos Valores Mobiliários. A 

Garantia será graduada ao mesmo nível que todas as outras dívidas não garantidas e não 

subordinadas do Garante. 

B.

19

(B

.1

)

Nome 

do 

Garant

e 

[Eliminar o Elemento B.19 caso o Anexo VI não seja aplicável]

[The Goldman Sachs Group, Inc.] / [Goldman Sachs International]
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B.

19

(B

.2

)

Domicí

lio, 

forma 

jurídic

a, 

legislaç

ão e 

país de 

constit

uição 

do 

Garant

e

[O GSG é uma sociedade constituída no Estado do Delaware nos Estados Unidos da América 

ao abrigo da Lei Geral das Empresas do Delaware (Delaware General Corporation Law). O 

GSG está localizada em 200 West Street, Nova Iorque, Nova Iorque 10282, EUA.] 

[A GSI é uma sociedade de responsabilidade ilimitada constituída em Inglaterra e Gales. A GSI 

opera maioritariamente sob a lei inglesa. A sede da GSI é Plumtree Court, 25 Shoe Lane, 

Londres EC4A 4AU, Inglaterra.]

B.

19

(B

.4

b)

Tendê

ncias 

conhec

idas 

relativ

as ao 

Garant

e

As projeções do GSG serão afetadas, possivelmente de forma adversa, pelos desenvolvimentos 

das economias global, regional e nacional, incluindo nos Estados Unidos, flutuações e níveis 

de atividade nos mercados financeiros, de produtos, cambiais e outros, flutuações de taxas de 

juro, desenvolvimentos políticos e militares a nível global, níveis de atividade de clientes e 

desenvolvimentos jurídicos e regulatórios nos Estados Unidos e demais países onde o GSG 

desenvolva os seus negócios. 

[As perspetivas da GSI serão potencialmente afetadas adversamente, pelos desenvolvimentos 

nas economias globais, regionais e nacionais, incluindo nos movimentos e níveis de atividade 

do Reino Unido, em financeiro, matérias-primas, divisas e outros mercados, movimentos de 

taxa de juro, desenvolvimentos militares e políticos à volta do mundo, níveis de atividade do 

cliente e desenvolvimentos legais e regulatórios no Reino Unido e outros países onde a GSI faz 

negócios.]

B.

19

(B

.5

)

O 

grupo 

do 

Garant

e

[O GSG é uma holding de um banco e uma sociedade financeira holding, sendo regulada pelo 

Conselho de Reguladores do Sistema da Reserva Federal. A instituição depositária e subsidiária 

do GSG, o Goldman Sachs Bank USA, é um banco certificado ao abrigo da legislação do 

Estado de Nova Iorque. A GSG é a sociedade holding do grupo de sociedades que 

compreendem o GSG e as suas subsidiárias consolidadas (o “Grupo”). 

[Em dezembro de 2018, o Grupo tinha escritórios em 30 países e 46% do respetivo efetivo 

estava fora das Américas. Os clientes do Grupo estão dispersos mundialmente e o Grupo é um 

participante ativo nos mercados financeiros mundiais.  

A GSG reporta as suas atividades a quatro segmentos de negócio: Banca da Investimento, 

Serviços de Clientes Institucionais, Investimentos e Empréstimos e Gestão de Investimentos.] 

[A Goldman Sachs Group UK Limited, uma sociedade constituída sob a lei inglesa tem 100 

por cento da participação na GSI. A Goldman Sachs (UK) L.L.C. está constituída sob as leis 

do Estado do Delaware e detém 100 por cento das ações ordinárias da Goldman Sachs Group 

UK Limited. O The Goldman Sachs Group, Inc. (“GSG”) está constituído no Delaware e tem 

100 por cento da participação na Goldman Sachs (UK) L. L.C. O GSG é a empresa-mãe do 

grupo de sociedades que inclui o GSG e as suas subsidiárias consolidadas (o “Grupo”).] 

B.

19

(B

.9

)

Previs
ão ou 
estimat
iva 
quanto 
aos 
lucros

[Não aplicável; o GSG não fez quaisquer previsões ou estimativas quanto aos lucros.] 

[Não aplicável; a GSI não fez quaisquer previsões ou estimativas quanto aos lucros.]
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B.

19

(B

.1

0)

Reserv
as do 
relatór
io de 
audito
ria

[Não aplicável; não foram feitas reservas no relatório de auditoria do GSG.] 

[Não aplicável; não foram feitas reservas no relatório de auditoria da GSI na sua informação 

histórica financeira.] 

B.

19

(B

.1

2)

Inform

ação 

finance

ira 

históri

ca 

funda

mental 

selecio

nada 

do 

Garant

e

[A seguinte tabela representa a informação financeira histórica fundamental selecionada 

relativamente ao GSG: 

Em e para os nove meses 

terminados (não 

auditado) 

Em e para o Ano terminado 

(em milhões de 

USD) 

30 de 

setembro 

de 2019 

30 de 

setembro 

de 2018 

31 de dezembro de 

2018 

31 de 

dezembro de 

2017 

Total de 

receitas 

excluindo juros 

23.294 25.760 32.849 29.798 

Receitas 

líquidas, 

incluindo 

rendimento 

líquido dos 

juros 

26.591 28.536 36.616 32.730 

Lucros antes de 

impostos 

8.262 9.773 12.481 11.132 

Em 30 de setembro 

(não auditado) 

Em 31 de dezembro 

(em milhões 

de USD) 

2019 2018 2017 

Total do 

ativo 

1.007.320 931.796 916.776 

Total do 

passivo 

915.308 841.611 834.533 

Total do 

capital 

próprio 

92.012 90.185 82.243 

Não ocorreram alterações materiais adversas nas perspetivas do GSG desde 31 de dezembro de 

2018.

Não aplicável: não ocorreu nenhuma alteração significativa na posição financeira ou comercial 

do GSG desde 30 de setembro de 2019] 

[A seguinte tabela representa a informação financeira histórica fundamental selecionada 

relativamente ao GSI: 

Em e para os nove meses 

terminados (não auditados) 

Em e para o período terminado (auditado)2
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(em milhões de USD) 31 de agosto 

de 2019 

30 de 

setembro de 

2018 

30 de 

novembro de 

2018 

31 de dezembro de 2017 

Lucro operacional 

Lucro antes de 

impostos 

Resultado líquido do 

período financeiro 

1.953 

1.773 

1.356 

2.581 

2.398 

1.797 

3.259 

3.030 

2.198 

2.389 

2.091 

1.557 

(em milhões de USD) 

Ativos fixos 

Ativos currentes 

Total dos capitais 

próprios 

Em 31 de agosto de 2019 (não 

auditado) 

401 

1.171.303 

35.635

Em 

(auditado)  

 30 de 

novembro de 

2018 

315 

886.652 

33.917 

31 de dezembro 2017 

210 

939.863 

31.701 

1 Durante o período terminado a 30 de novembro de 2018, a GSI mudou a sua data final de referência contabilística de 31 de dezembro 

para 30 de novembro para conformar o período usado pela GSI para efeitos de declarações de impostos dos EUA. Como consequência, 

os valores incluídos no quadro não são diretamente comparáveis. Todas as referências a novembro de 2018 referem-se ao período de 

11 meses terminado, ou a data conforme o contexto, 30 de novembro 2018. 

Não aplicável; não houve mudanças significativas na posição financeira ou comercial da GSI 

desde de 31 de agosto de 2019. 

[Não ocorreram alterações materiais adversas nas perspetivas da GSI desde 30 de novembro de 

2018.]

B.

19

(B

.1

3)

Evento

s 

recente

s com 

impact

o 

materi

al na 

avaliaç

ão da 

solvênc

ia do 

Garant

e 

Não aplicável; não se verificaram eventos recentes específicos do GSG com relevância material 

na avaliação da solvência do GSG. 

[Não aplicável; não se verificaram eventos recentes específicos da GSI com relevância material 

na avaliação da solvência da GSI.]

B.

19

(B

.1

4)

Depen

dência 

em 

relação 

a 

outros 

membr

os do 

grupo 

do 

Garant

e

Consultar o Elemento B.19 (B.5).

[O GSG é uma sociedade holding e, por isso, depende de dividendos, distribuições e outros 

pagamentos das suas subsidiárias para financiar o pagamento de dividendos e para financiar o 

pagamento de todas as suas obrigações, incluindo obrigações de dívida.] 

[A GSI é parte de um grupo de sociedades de que o The Goldman Sachs Group, Inc. é a 

sociedade-mãe, e transaciona com, e depende de, entidades dentro desse grupo em 

conformidade.] 

B.

19

Princi

pais 

[As atividades do GSG são desenvolvidas nos seguintes segmentos: 

(1) Banca de investimento: 
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(B

.1

5)

ativida

des
 Assessoria Financeira, que inclui mandatos de consultoria estratégica relativa a fusões 

e aquisições, desinvestimentos, atividades de defesa societária, reestruturações, e spin-
offs, gestão de riscos e transações de derivados diretamente relacionados com os 
mandatos de assessoria a estes clientes; e 

 Subscrição, que inclui ofertas públicas e colocações privadas, incluindo transações 
nacionais e transfronteiriças e financiamento à aquisição, de uma vasta gama de valores 
mobiliários, empréstimos e outros instrumentos financeiros, e transações de 
derivativos diretamente relacionados com as atividades de subscrição destes clientes. 

(2) Serviços para clientes institucionais: 

 Execução de Ordens de Rendimento Fixo, Moeda e Matérias-Primas, que inclui 
atividades de execução de ordens para estes clientes relacionadas com a criação de 
mercados em tesouraria e instrumentos derivados para produtos de taxa de juro, 
produtos de crédito, hipotecas, moedas e matérias-primas; e 

 Ações, que inclui atividades de execução de ordens para estes clientes relacionadas 
com a criação de mercados em produtos de ações e comissões e taxas resultantes da 
execução e compensação de transações de clientes institucionais nas principais bolsas 
de ações, opções e futuros em todo o mundo, bem como operações fora de bolsa. Ações 
também inclui o negócio de serviços relacionados com valores mobiliários do Grupo, 
que concede financiamentos, empréstimos de valores e os principais serviços de 
intermediação para clientes institucionais, incluindo hedge funds, fundos mutualistas, 
fundos de pensões e fundações, e gera receitas principalmente sob a forma de spreads
de taxas de juros ou comissões. 

(3) Investimentos & Empréstimos, que inclui as atividades de investimento do Grupo e 
a originação de empréstimos para financiar os clientes. Estes investimentos, alguns 
dos quais estão consolidados, e os empréstimos são tipicamente de longo prazo por 
natureza. O Grupo faz investimentos, alguns dos quais são consolidados, diretamente 
através do negócio de merchant banking e grupo de situações especiais, e 
indiretamente atráves de fundos que gere, em títulos de dívida e empréstimos, acções 
cotadas ou não cotadas e entidades imobiliárias e de infraestruturas. O Grupo também 
concede empréstimos sem garantia através da sua plataforma digital. 

(4) Gestão de Investimento, que presta serviços de gestão de investimento e oferece 
produtos de investimento (principalmente através de contas administradas 
separadamente e veículos combinados, tais como fundos mutualistas e fundos de 
investimento privado) em todas as principais classes de ativos a um conjunto 
diversificado de clientes institucionais e individuais. A Gestão de Investimento 
também oferece serviços de consultoria de gestão de ativos, incluindo a gestão de 
carteiras e aconselhamento financeiro, e ainda serviços de intermediação e outros 
serviços de transação para indivíduos e famílias com património de valor 
significativo.] 

[As principais atividades da GSI consistem na subscrição de valores mobiliários e distribuição, 
comercialização de dívida societária e serviços de capital próprio, dívida soberana que não seja 
dos EUA e valores mobiliários hipotecários, execução de swaps e instrumentos derivados, 
fusões e aquisições, consultoria financeira para reestruturações/colocação privada/locação e 
financiamento de projetos, mediação e financiamento imobiliário, merchant banking, 
corretagem de ações e pesquisa.] 

B.

19

(B

.1

6)

Titular

idade e 

control

o sobre 

o 

Garant

e

[Não aplicável; o GSG é uma sociedade aberta admitida à cotação na Bolsa de Nova Iorque e 

não é, direta ou indiretamente, detida ou controlada por qualquer acionista ou grupo afiliado de 

acionistas.] 

[A Goldman Sachs Group UK Limited, uma sociedade constituída ao abrigo da lei inglesa, 

detém 100 por cento de participação na GSI. A Goldman Sachs (UK) L.L.C. foi constituída ao 

abrigo das leis do Estado do Delaware e detém 100 por cento das ações ordinárias da Goldman 
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Sachs Group UK Limited. A The Goldman Sachs Group Inc. (“GSG”), foi constituída em 

Delaware e detém uma participação de 100 por cento na Goldman Sachs (UK) L.L.C.]

Consultar o Elemento B.19 (B.5).Consultar o Elemento B.5 acima.

B.

19

(B

.1

7)

Notaçã

o de 

risco 

do 

Garant

e

[A tabela que se segue apresenta as notações de risco de crédito não garantido do GSG. As 

notaçõs de risco não são uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer um dos 

Valores Mobiliários. Qualquer uma ou todas estas notações de risco estão sujeitas a revisão ou 

retirada a qualquer momento pela organização que atribui a notação. Cada notação de risco 

deve ser avaliada de forma independente de qualquer outra notação de risco. As notações de 

risco apresentadas abaixo constituem as notações de risco próprias do Garante e não deverão 

ser consideradas como notações de risco dos Valores Mobiliários. Se os Valores Mobiliários 

forem objeto de notação, as notações de risco dos Valores Mobiliários relevantes poderão ser 

diferentes das notações de risco do GSG como Garante. 

Dívida de 

Curto-Prazo 

Dívida de 

Longo-Prazo 

Dominion 

Bond Rating 

Service 

Limited 

R-1 (middle) A (high) 

Fitch, Inc. F1 A 

Moody's 

Investors 

Service 

P-2 A3 

Standard & 

Poor's 

A-2 BBB+ 

Rating and 

Investment 

Information, 

Inc. 

a-1 A 

[A dívida de longo-prazo da GSI é avalida em A+ pela S&P, A pela Fitch e A1 pela Moody’s.] 

SECÇÃO C – VALORES MOBILIÁRIOS 

C.

1

Tipo e 

classe 

dos 

Valore

s 

Mobili

ários

[Valores Mobiliários de liquidação financeira] [Valores Mobiliários de liquidação física] 

[Liquidação financeira e/ou Valores Mobiliários de liquidação financeira] [que compreendem] 

[Valores Mobiliários Indexados a Ações/[e] Valores Mobiliários Indexados Índices/Valores 

Mobiliários Indexados a Matérias-Primas/[e] Valores Mobiliários Indexados a 

Câmbios/Valores Mobiliários Indexados à Inflação/Valores Mobiliários Indexados a 

Fundos/Notes EIS/Obrigações de Cupão Zero], sendo [inserir denominação dos Valores 

Mobiliários] (os “Valores Mobiliários”) [a ser consolidado e formar uma série única [inserir 

título da tranche original de Valores Mobiliários]].

[ISIN: [número]; Common Code: [número] [; [outro número de identificação do valor 

mobiliário].]] [Este Sumário Específico de Emissão cobre duas ou mais Séries de Valores 

Mobiliários, conforme especificado na(s) tabela(s) inseridas no final deste sumário. Exceto 

onde especificamente previsto em contrário neste Sumário Específico de Emissão, a 

informação por este meio disponibilizada deverá ser construída como sendo aplicável a cada 

Série de Valores Mobiliários.]

C.

2

Divisa A divisa dos Valores Mobiliários será [divisa especificada/de liquidação] [( [] [a “Divisa 

[Especificada/de Liquidação]”])].
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C.

5

Restriç

ões à 

livre 

transm

issibili

dade

Os Valores Mobiliários, [a Garantia] e (caso aplicável) valores mobiliários a serem entregues 

em virtude do exercício ou liquidação dos Valores Mobiliários, não podem ser oferecidos, 

vendidos, revendidos, exercidos, negociados ou entregues nos Estados Unidos da América ou 

a pessoas norte-americanas (“U.S. persons”) nos termos definidos pelo Regulamento S do 

Securities Act (“Regulamento S”), exceto ao abrigo de uma isenção das, ou numa transação 

não sujeita às, obrigações de registo do Securities Act e da lei estadual sobre valores mobiliários 

aplicável.

A totalidade ou uma porção das séries de Valores Mobiliários emitidas pelo Emitente podem 

ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos da América exclusivamente a adquirentes 

institucionais qualificados (“qualified institutional buyers”) (conforme definidos na Regra 

144A do Securities Act) ao abrigo da isenção prevista pela Regra 144A do Securities Act.]

[Se os Valores Mobiliários forem Warrants previstos no Regulamento S/Regra 144A, inserir: 

Os Valores Mobiliários podem ser oferecidos ou vendidos a (a) investidores institucionais 

qualificados (“qualified institutional buyers”) nos termos definidos pela, ou ao abrigo da, Regra 

144A do Securities Act e (b) investidores que estejam localizados fora dos Estados Unidos da 

América e não sejam, nos termos do Regulamento S, “pessoas norte-americanas” (“U.S. 

persons”).]

[Se os Valores Mobiliários forem Warrants emitidos pela GSI ou pela GSW indexados a 

matérias-primas, ou futuros sobre matérias-primas, inserir: Os Valores Mobiliários não podem 

ser oferecidos, vendidos ou revendidos nos, ou para os, Estados Unidos da América, exceto 

quando exista uma isenção ao abrigo do Commodity Exchange Act.][Se os Valores Mobiliários 

forem Instrumentos previstos no Regulamento S, inserir: Os direitos decorrentes dos Valores 

Mobiliários (se aplicável) serão exercíveis pelo seu titular apenas mediante um certificado de 

titularidade não originária nos Estados Unidos da América.] 

[Se os Valores Mobiliários forem emitidos pela GSFCI, inserir: Os Valores Mobiliários não 

podem ser oferecidos, vendidos ou revendidos nos, ou para os, Estados Unidos da América, a 

qualquer momento. Adicionalmente, os Valores Mobiliários não podem ser adquiridos por, ou 

por conta de, ou com ativos de, quaisquer planos sujeitos à ERISA ou à Secção 4975 do U.S. 

Internal Revenue Code de 1986, conforme alterado, para além das contas gerais de certas 

empresas de seguros.

Com exceção das restrições acima, os Valores Mobiliários serão livremente transmissíveis.

C.

8

Direito

s 

inerent

es aos 

valores 

mobili

ários 

Direitos: Os Valores Mobiliários atribuem a cada titular dos Valores Mobiliários (um 

“Titular”) o direito a receber potenciais rendimentos dos Valores Mobiliários [(consulta o 

Elemento C.18 infra)], juntamente com certos direitos acessórios como o direito a receber 

notificações de certas determinações e eventos e o direito a votar em futuras alterações. Os 

termos e condições são regulados pela [lei inglesa] [lei francesa] [lei das Ilhas Caimão] [na 

medida em que se aplique a lei [finlandesa/francesa/norueguesa/sueca] quanto à titularidade ou 

registo dos Valores Mobiliários].

Graduação: Os Valores Mobiliários constituem obrigações diretas, não subordinadas e não 

garantidas do Emitente e terão a mesma graduação que todas as outras obrigações diretas, não 

subordinadas e não garantidas do Emitente. [A Garantia terá uma graduação igual a todas as 

outras dívidas não garantidas e não subordinadas do Garante.]

Restrições aos direitos: 

 Sem prejuízo do facto de os Valores Mobiliários estarem indexados ao desempenho de 

ativo(s) subjacente(s), os Titulares não têm quaisquer direitos em relação a esses ativo(s) 

subjacente(s).

 Os termos e condições dos Valores Mobiliários permitem ao Emitente e ao Agente de 

Cálculo (conforme o caso), na ocorrência de certos eventos e em certas circunstâncias, sem 
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o consentimento do Detentor, fazer ajustamentos aos termos e condições dos Valores 

Mobiliários, para amortizar os Valores Mobiliários prévios à maturidade (se aplicável), 

para adiar a valoração do(s) ativo(s) subjacente(s) ou pagamentos agendados nos termos 

dos Valores Mobiliários, para mudar a divisa em que os Valores Mobiliários são 

denominados, para substituir o Emitente com outra entidade permitida sujeita a certas 

condições, e para tomar outras ações respeitantes aos Valores Mobiliários e os ativo(s) 

subjacente(s) (se alguns).

 [Os termos e condições dos Valores Mobiliários contêm disposições para a convocação de 

reuniões de Titulares de modo a que estes possam discutir assuntos que afetem os seus 

interesses, podendo ainda tais disposições definir maiorias que vinculam todos os 

Titulares, incluindo os Titulares que não compareçam e não votem na reunião relevante ou 

votem contra o que foi deliberado pela maioria. Adicionalmente, em certas circunstâncias, 

o Emitente poderá alterar os termos e condições dos Valores Mobiliários sem o 

consentimento dos Titulares]. 

 [Se os Valores Mobiliários são regidos pela lei francesa e “Contractual Masse” ou “Full 

masse” são aplicados aos Valores Mobiliários: Os Detentores serão agrupados 

automaticamente para a defesa dos seus interesses comuns na masse (a “Masse”). 

 A Masse agirá em parte através de um representante e em parte através de uma assembleia 

geral dos Detentores (a “Assembleia Geral”) ou decisões tomadas por deliberação escrita 

(“Deliberação Escrita”). Em certos casos, maiorias definidas podem vincular todos os 

Detentores, incluindo os Detentores que não estejam nem presentes nem votem na 

Assembleia Geral relevante, os Detentores que votaram de forma contrária à maioria e os 

Detentores que não responderam ou rejeitaram a Deliberação Escrita relevante.] 

C.

9

Direito

s 

inerent

es aos 

valores 

mobili

ários 

incluin

do 

gradua

ção e 

quaisq

uer 

limitaç

ões a 

esses 

direito

s, 

disposi

ções 

quanto 

aos 

juros, 

rendibi

lidade 

e 

repres

entant

e dos 

[Eliminar o Elemento C.9 caso o Anexo XII seja aplicável]

É favor consultar o Elemento C.8 acima. 

[A rendibilidade dos Valores Mobiliários resultará de[:] 

 [o pagamento na(s) data(s) de pagamento relevante(s) de um montante por conta dos 
Juros;] 

 [o [eventual] pagamento de um Montante de Cupão [Fixo] numa [em cada] Data de 
Pagamento de Cupão [Fixo] [após a ocorrência de um “Evento de Pagamento de Cupão” 
(conforme descrito infra)];] 

 [o eventual pagamento de um Montante de Cupão numa Data de Pagamento de Cupão 
após a ocorrência de um “Evento de Acréscimo” (conforme descrito infra);] 

 [o eventual pagamento de um Montante de Evento Autocall após o [reembolso] 
[exercício antecipado] dos Valores Mobiliários antes da sua data de maturidade prevista 
devido à ocorrência de um “Evento Autocall” (conforme descrito infra);] 

 [se a Emitente notificar os Titulares até à Data de Notificação da Call Option inclusive 
correspondente a uma Data de Reembolso Opcional (Call), o pagamento de um Montante 
de Reembolso Opcional [referente a essa Data de Reembolso Opcional (Call).] [acrescido 
de juros (se aplicável)];] 

 [o pagamento de um Montante de Prestação Inicial numa Data Inicial de Prestação;] 

 [o eventual pagamento de um Montante de Reembolso Antecipado Não-Agendado após 
um reembolso antecipado e não previsto dos Valores Mobiliários (conforme descrito 
infra);] [e] 

 [se os Valores Mobiliários não forem previamente [reembolsados/exercidos], ou 
adquiridos e cancelados, o [pagamento do Montante [do Reembolso Final / Liquidação 
/ Última Prestação] [e/ou entrega do Montante de Liquidação Física] na data de 
maturidade [agendada] dos Valores Mobiliários.]
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titular

es
 [o pagamento do Montante de Liquidação após o exercício dos Warrants.]]

[Juros] 

_______________ 

[Se forem aplicáveis as Condições de Notes de Taxa Fixa ou Instrumentos de Taxa Fixa, 

inserir: Os Valores Mobiliários vencem juros desde [inserir data] (“Data de Início de 

Contabilização de Juros Fixos”) à Taxa de Juro.

[Se for aplicável um Montante de Cupão Fixo, inserir: O montante de juros relativo ao [Período 

de Juros] [cada Data de Pagamento de Juros] será [o Montante de Cupão Fixo] [o montante 

especificado na tabela abaixo na linha correspondente ao Período de Juros] pagável 

postecipadamente em [cada] Data(s) de Pagamento de Juros] [agendada para calhar em [●]/ 

caindo no período iniciado na [Data de Início do Juro Fixo/Data de Pagamento de Juros 

agendado para calhar em [●]] e que termine numa [na data na qual] Data de Pagamento de Juros 

agendada para calhar em [●] [está agendada calhar]] (sujeito a ajustamento para dias não úteis).] 

[Se não for aplicável um Montante de Cupão Fixo, inserir: O montante de juros pagável em 

[cada uma das] [inserir Data(s) de Pagamento de Juros] [agendada para calhar em [●]/ caindo 

no período iniciado na [Data de Início do Juro Fixo/[a data na qual a] Data de Pagamento de 

Juros agendado para calhar em [●] [está agendada para calhar]] e que termine numa [data na 

qual] [Data de Pagamento de Juros agendada para calhar em [●] [está agendada para calhar]] 

(sujeito a ajustamentos para dias não úteis) relativo a cada Valor Mobiliário [será pagável na 

Divisa do Cupão e] será calculado multiplicando a Taxa de Juro pelo [Valor de Cálculo] / 

[Montante Nocional por Valor Mobiliário]/[Valor de Cálculo da Divisa do Cupão] e 

multiplicando esse produto pela base de cálculo de juros aplicável ao Período de Juros que 

termina nessa [na data na qual] Data de Pagamento [está agendada calhar] e arredondando o 

valor resultante de acordo com os termos e as condições.]

_______________ 

______________ 

[Caso sejam aplicáveis Cupões de Taxa Variável, inserir o seguinte:] 

[Em caso de Condições de Notes de Taxa Variável ou Condições de Instrumentos de Taxa 
Variável inserir: Os Valores Mobiliários vencem juros desde [inserir data] (“Data de Início 
de Contabilização de Juros Variáveis”) a uma Taxa de Juro variável. O montante de juros a 
pagar em cada Data de Pagamento de Juros é calculado aplicando a Taxa de Juro para o período 
de juros que termina nessa Data de Pagamento de Juros (exclusive) [a data na qual] essa Data 
de Pagamento de Juros [está prevista calhar] ao [Valor de Cálculo] / [Montante Nocional por 
Valor Mobiliário], multiplicando o produto pela base de cálculo de juros aplicável ao período 
de juros que termina nessa Data de Pagamento de Juros (exclusive) [a data na qual] essa Data 
de Pagamento de Juros [está agendada calhar] e arredondando o valor resultante de acordo com 
os termos e as condições. 

[A Taxa de Juro para um Período de Juros deve ser [conforme especificada na Tabela de Taxas 
de Juro abaixo na coluna denominada “Taxa de Juro” na linha correspondente a esse Período 
de Juros][igual à Taxa ISDA] [equivalente à diferença entre a Taxa ISDA 1 menos a Taxa 
ISDA 2] [equivalente à Taxa de Referência][.,/] 

[Se a Determinação de Taxa Ecrã (Screen) for aplicável, inserir: A Taxa de Juro para um 
período de juros [que comece numa Data de Início do Período de Juros] será igual à Taxa de 
Referência] 

[mais/menos] [inserir Margem/a Margem aplicável e definida na Tabela de Taxas de Juro 
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abaixo na coluna “Margem”, na mesma coluna que corresponde a esse Período de Juros] [, e 
multiplicando o montante resultante por [inserir Taxa de Participação/a Taxa de Participação 
aplicável definida na Tabela de Taxas de Juro abaixo na coluna “Taxa de Participação” na linha 
correspondente a esse Período de Juros]] [desde que a [Taxa de Juro] [para um Período de 
Juros] [não] seja [inferior] a [inserir Taxa de Juro Mínima]/a Taxa de Juro Mínima aplicável 
conforme a Tabela de Taxa de Juro abaixo na coluna “Taxa de Juro Mínima” na linha 
correspondente ao Período de Juro] [e] [não seja superior a [inserir Taxa de Juro Máxima] a 
Taxa de Juro Máxima aplicável definida na Tabela de Taxa de Juro abaixo na coluna “Taxa de 
Juro Máxima” na linha correspondente a esse Período de Juros]].] 

_______________

[Para Notes de Taxa de Juro Variável Capped Floored ou Certificados de Taxa de Juro 

Variável Capped Floored, inserir: A Taxa de Juro para o Período de Juros que começa na Data 

de Início de Contabilização de Juros [Fixos/Variáveis] (inclusive) [não será inferior a [inserir 

a Taxa de Juro Mínima relevante] por cento, por ano] [e] [não será superior a [inserir a Taxa 

de Juro Máxima relevante] por cento, por ano] e de aí em diante para cada Período de Juros 

definida na Tabela de Taxas de Juro abaixo, a Taxa de Juro [não será inferior à Taxa de Juro 

Mínima definida na Tabela de Taxas de Juro abaixo] [e] [não será superior à Taxa de Juro 

Máxima definida na Tabela de Taxas de Juro abaixo] na linha correspondente a esse Período 

de Juros.]

_______________ 

[Se qualquer um dos Montantes de Cupão Fixo Alternativo / Cupões Condicionais / Cupão 

com Intervalo de Acréscimo / Cupão de Desempenho / Condições de Taxas de Câmbio BRL / 

Condições de Valores Mobiliários de Taxas de Câmbio forem aplicáveis, inserir disposições 

relevantes do Elemento C.18]

_______________

[Se a Base de Alteração de Juros for aplicável, inserir: A Base de Juro para o Período de Juros 

iniciado na Data de Início de Contabilização de Juros [Fixos/Variáveis] (inclusive) será uma 

taxa [fixa/variável] e de aí em diante para cada Período de Juros definido na Tabela de Taxas 

de Juro abaixo, a Base do Juro será definida na Tabela de Taxas de Juro abaixo na coluna 

intitulada “Base do Juro” que aparece na mesma fila em que aparece essa Data de Início do 

Período de Juros e a Taxa de Juro aplicável a esse Período de Juros será determinado de acordo 

com os termos e condições da taxa [fixa/variável]. 

[Eliminar a tabela ou respetivas colunas caso não seja(m) necessária(s)]

Tabela de Taxas de Juro 

Período 

de 
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[Tax

a de 

Juro]  

[Tax

a 

Máx

ima 
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] 
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A 3 

(Cap
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or)  
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or)  
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período 

iniciado 

na 
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de 
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de 
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is] 
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ir 
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a] 
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de 
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a] 
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tir 
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nece
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o]  
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nece
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ssári

o] 

[inse

rir 

taxa] 

[repe

tir 
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nece
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Taxa 

[Fixa/
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r 
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me 
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r 
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m] 
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r 
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me 
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qual] a 

Data de 

Pagame

nto de 

Juros 

prevista 

[repetir 

conform

e 

necessár

io]  

[Taxa 

de 

Inclin

ação 

[1] / 

[2]  

[repet

ir 

confo

rme 

neces

sário]  

Termos definidos utilizados acima:

 Valor de Cálculo: [inserir]

 [Divisa do Cupão: [] [se um Evento Barreira não ocorreu, [] ou se um Evento Bareira 

ocorreu, [].] 

 [Valor de Cálculo da Divisa do Cupão: [] [se um Evento Barreira não ocorreu, [] ou 

se um Evento Bareira ocorreu, [].] 

 [Montante de Cupão Fixo: [inserir].]

 [Data de Início de Juros: A [Data de Início de Juros Fixos] [ou a] [Data de Início de Juros 

Variáveis] (conforme aplicável).] 

 [Data[s] de Pagamento de Juros: cada [inserir datas de pagamento de juros] [(sujeitas a 

ajustamentos para dias não úteis)].] 

 [Período de Juros: Cada período iniciado em, e incluindo [data em que uma Data de 

Pagamento de Juros [esteja agendada calhar] (ou a Data de Início de Juros relativa ao 

primeiro Período de Juros) e terminando na [data na qual a] Data de Pagamento de Juros 

seguinte [esteja agendada calhar]. 

 [Taxa ISDA [Primária]: [o maior de zero e] uma taxa igual a [inserir Opção de Taxa 

Variável] [inserir caso uma “Non-Standard ISDA Rate Lag” seja aplicável: (desde que a 

[taxa screen / especificar outro método de avaliação] para a [inserir Opção de Taxa 

Variável] seja observada no [] [Dia Útil / especificar outra data] que anteceda o [primeiro 

/ especificar outro] [dia do Período de Juros relevante] [(Data de Pagamento de Juros no 

qual o Período de Juros relevante termina)] para um período de [inserir Maturidade 

Designada] relativo ao [primeiro/especificar outro] dia do Período de Juros relevante] 

[Data de Pagamento de Juros na qual o Período de Juros relevante termina ].] 

 [Taxa ISDA Secundária]: [o maior de zero e] uma taxa igual a [inserir Opção de Taxa 

Variável] [inserir caso uma “Non-Standard ISDA Rate Lag” seja aplicável: (desde que a 

[taxa screen / especificar outro método de avaliação] para a [inserir Opção de Taxa 

Variável] seja observada no [] [Dia Útil / especificar outra data] que anteceda o [primeiro 

/ especificar outro] [dia do Período de Juros relevante] [(Data de Pagamento de Juros na 

qual o Período de Juros relevante termina)] para um período de [inserir Maturidade 

Designada] relativo ao [primeiro/especificar outro] dia do Período de Juros relevante] 

[Data de Pagamento de Juros na qual o Período de Juros relevante termina ].] 

 Taxa ISDA 1: uma taxa igual a [inserir Opção de Taxa Variável] [inserir caso uma “Non-

Standard ISDA Rate Lag” seja aplicável: (desde que a [taxa de screen / especificar outro 

método de avaliação] para a [inserir Opção de Taxa Variável] seja observada no [] [Dia 

Útil / especificar outra data] que anteceda o [primeiro / especificar outro] [dia do Período 

de Juros relevante] [(Data de Pagamento de Juros no qual o Período de Juros relevante 

termina)] para um período de [inserir Maturidade Designada] relativo ao 

[primeiro/especificar outro] dia do Período de Juros relevante] [Data de Pagamento de 

Juros na qual o Período de Juros relevante termina]] [desde que essa taxa não seja [superior 

a [[●] por cento, por ano/montante indicado na tabela acima como “Taxa ISDA 1 (Cap)” 
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durante o Período de Juros em questão]] [ou] [inferior a [[●] por ano/montante indicado 

na tabela acima como “Taxa ISDA 1 (Floor)” durante o Período de Juros em questão].] 

 Taxa ISDA 2: uma taxa igual a [inserir Opção de Taxa Variável] [inserir caso uma “Non-

Standard ISDA Rate Lag” seja aplicável: (desde que a [taxa de screen / especificar outro 

método de avaliação] para a [inserir Opção de Taxa Variável] seja observada no [] [Dia 

Útil / especificar outra data] que anteceda o [primeiro / especificar outro] [dia do Período 

de Juros relevante] [(Data de Pagamento de Juros na qual o Período de Juros relevante 

termina)] para um período de [inserir Maturidade Designada] relativo ao 

[primeiro/especificar outro] dia do Período de Juros relevante] [Data de Pagamento de 

Juros na qual o Período de Juros relevante termina]] [desde que essa taxa não seja [superior 

a [[●] por cento, por ano/montante indicado na tabela acima como “Taxa ISDA 1 (Cap)” 

durante o Período de Juros em questão]] [ou] [inferior a [[●] por ano/montante indicado 

na tabela acima como “Taxa ISDA 1 (Floor)” durante o Período de Juros em questão].] 

 Taxa ISDA 3: uma taxa igual a [inserir Opção de Taxa Variável] [inserir caso uma “Non-

Standard ISDA Rate Lag”) seja aplicável: (desde que a [taxa de screen / especificar outro 

método de avaliação] para a [inserir Opção de Taxa Variável] seja observada no [] [Dia 

Útil / especificar outra data] que antecede o [primeiro / especificar outro] [dia do período 

de juros relevante] [(Data de Pagamento de Juros na qual o Período de Juros relevante 

termina)] para um período de [inserir Maturidade Designada] relativo ao 

[primeiro/especificar outro] dia do Período de Juros relevante] [Data de Pagamento de 

Juros na qual o Período de Juros relevante termina]] [desde que essa taxa não seja [superior 

a [[●] por cento, por ano/montante indicado na tabela acima como “Taxa ISDA 3 (Cap)” 

durante o Período de Juros em questão]] [ou] [inferior a [[●] por ano/montante indicado 

na tabela acima como “Taxa ISDA 3 (Floor)” durante o Período de Juros em questão].] 

 Taxa ISDA 4: uma taxa igual a [inserir Opção de Taxa Variável] [inserir caso uma “Non-

Standard ISDA Rate Lag”) seja aplicável: (desde que a [taxa de screen / especificar outro 

método de avaliação] para a [inserir Opção de Taxa Variável] seja observada no [] [Dia 

Útil / especificar outra data] que antecede o [primeiro / especificar outro] [dia do período 

de juros relevante] [(Data de Pagamento de Juros na qual o Período de Juros relevante 

termina)] para um período de [inserir Maturidade Designada] relativo ao 

[primeiro/especificar outro] dia do Período de Juros relevante] [Data de Pagamento de 

Juros na qual o Período de Juros relevante termina]] [desde que essa taxa não seja [superior 

a [[●] por cento, por ano/montante indicado na tabela acima como “Taxa ISDA 4 (Cap)” 

durante o Período de Juros em questão]] [ou] [inferior a [[●] por ano/montante indicado 

na tabela acima como “Taxa ISDA 4 (Floor)” durante o Período de Juros em questão].] 

 [Montante Nocional por Valor Mobiliário: [inserir].] 

 [Taxa de Referência Primária]: [o maior de zero e] a taxa para depósitos em [inserir 

Divisa da Taxa Referência] para um período igual a [inserir Maturidade Relevante], 

expressa como uma percentagem, que aparece na [Página da Bloomberg] [inserir página] 

[e] [no Ecrã (Screen) da Reuters] [inserir Screen] na data de determinação de juros 

relevante.] 

 [Taxa de Juro: [inserir Taxa de Juro] por cento. [por ano].]

 [Taxa de Referência Secundária]: [o maior de zero e] a taxa para depósitos em [inserir 

Divisa da Taxa Referência] para um período igual a [inserir Maturidade Relevante], 

expressa como uma percentagem, que aparece na [Página da Bloomberg] [inserir página] 

[e] [no Ecrã (Screen) da Reuters] [inserir Screen] na data de determinação de juros 

relevante.] 

 [Taxa de Inclinação [1]: um montante igual à Taxa ISDA 1 menos a Taxa ISDA 2.] 

 [Taxa de Inclinação [2]: um montante igual à Taxa ISDA 3 menos a Taxa ISDA 4.] 

_______________ 
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[Inserir qualquer disposição relevante que conste do Elemento C.18 e/ou C.20 

(incluindo o “Montante de Reembolso Opcional (Call)” ou “Montante de 

Reembolso Antecipado Não Agendado”, caso aplicável)]

_______________ 

[Para Notes de Taxa Fixa ou Notes de Cupão Zero inserir: Indicação de 

rendibilidade:

 [A rendibilidade é calculada em [inserir data de emissão] (a “Data de Emissão”) com 

base no Preço de Emissão de [inserir preço de emissão]. Não é um indicador de 

rendibilidade futura.] [A rendibilidade é [].]] [Não Aplicável.] [A Taxa de Juros é uma 

taxa fixa de juros para [os primeiros] [] Períodos de Juros e uma taxa variável de juros 

para os restantes Períodos de Juros.]

[Inserir disposição relevante “Montante de Reembolso Antecipado Não Agendado” do 

Elemento C.18 se o Anexo XII não for aplicável]

Reembolso:

 A data de maturidade dos Valores Mobiliários será [inserir data de maturidade] [se 

forem Notes EIS que incluam um evento de reembolso antecipado automático, inserir: 

, se um evento de reembolso antecipado automático ocorrer nos termos e nas 

condições das Ações Preferenciais, a data de maturidade será a data em que as Ações 

Preferenciais forem reembolsadas antecipadamente após a verificação desse evento].  

 [A menos que tenham sido previamente reembolsados ou adquiridos e cancelados, 

cada Valor Mobiliário será reembolsado pelo Emitente na data de maturidade através 

do pagamento de [inserir montante] por Valor de Cálculo dos Valores Mobiliários.] 

Representante dos titulares de Valores Mobiliários: Não aplicável; o Emitente não designou 

qualquer pessoa para ser representante dos titulares dos Valores Mobiliários.] [Os Detentores 

serão agrupados automaticamente para a defesa dos seus interesses comuns numa masse (a 

“Masse”). A Masse será representada por [•].]

C.

10

Compo

nentes 

de 

deriva

dos no 

pagam

ento de 

juros

[Inserir o Elemento C.10 caso o Anexo V seja aplicável] 

É favor consultar o Elemento C.9 acima. 

[Inserir disposições relativas ao Cupão que constam do Elemento C.18. e/ou C.20]

[Não aplicável; não existe nenhum componente de derivados no pagamento de juros relativos 

aos Valores Mobiliários.]

C.

11

Admis

são à 

negoci

ação 

em 

merca

do 

regula

menta

do

[Eliminar o Elemento C.11 caso o Anexo XIII seja aplicável]

[[Foi feito] [Será feito] um pedido para que os Valores Mobiliários sejam admitidos à 

negociação no mercado regulamentado da [Bolsa de Valores do Luxemburgo/especificar 

outro].]

[Não aplicável; os Valores Mobiliários não serão admitidos à negociação em qualquer mercado 

regulamentado[, mas serão admitidos à negociação no [especificar mercado(s) não-

regulamentado(s).]]
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C.

15

Efeito 

do 

instru

mento 

subjac

ente no 

valor 

do 

investi

mento

[Inserir o Elemento C.15 caso o Anexo XII seja aplicável]

[O montante pagável pelos Valores Mobiliários dependerá do desempenho do(s) ativo(s) 

subjacente(s).]

[Se os Valores Mobiliários não forem [reembolsados] / [exercidos] previamente, o montante 

de liquidação financeira pagável na data de maturidade [ou montante de liquidação física 

entregue na data de liquidação física] será determinado de acordo com o Elemento C.18 do 

presente Sumário. 

[Se Autocall for aplicável, inserir: Se os Valores Mobiliários forem [reembolsados] / 

[exercidos] previamente, após um Evento de Autocall, o Montante do Evento Autocall pagável 

na Data de Pagamento Autocall será determinado de acordo com o C.18 do presente Sumário.] 

[Se a “Call Option” for aplicável, inserir se aplicável: Se o Emitente não reembolsar os 

Valores Mobiliários numa Data de Reembolso Opcional (Call) mediante notificação aos 

Titulares até à Data de Notificação da Call Option respetiva, inclusive, o Montante do(a) 

[Reembolso Final / Liquidação / Última Prestação] a pagar na data de vencimento dependerá 

do desempenho do[s] ativo[s] subjacente[s].] 

[Para Valores Mobiliários com um “Cupão Condicional” ou “Cupão de Desempenho”, 

inserir: O valor dos Valores Mobiliários e [caso qualquer] [o] Montante do Cupão [(caso 

exista)] [é] pagável [na/numa] Data de Pagamento de um Cupão dependerão do desempenho 

do(s) ativo(s) subjacente(s) [em cada dia relevante coincidente com o Período de Observação 

da Barreira do Cupão para] [na Data de Observação do Cupão correspondente a] [cada Data de 

Observação do Cupão precedente] [à/ a tal] Data de Pagamento do Cupão.] 

[Para Valores Mobiliários com um “Cupão Acrescido”, inserir: O valor dos Valores 

Mobiliários e a circunstância de qualquer dos Montantes do Cupão poder ser pago numa Data 

de Pagamento de um Cupão dependerão do desempenho do(s) ativo(s) subjacente(s) em cada 

Data de Acréscimo durante o Período de Acréscimo correspondente a tal Data de Pagamento 

do Cupão.] 

[Se a Conversão de Divisa for aplicável, inserir: O Valor dos Valores Mobiliários e o Montante 

[Final de Reembolso / Liquidação / da Última Prestação] pagável na data de maturidade 

dependerão do desempenho da taxa de câmbio [inserir Divisa de Cálculo] / [inserir Divisa 

Convertida]. O Montante [Final de Reembolso / Liquidação / da Última Prestação] determinado 

de acordo com o Elemento C.18 do presente Sumário será convertido da Divisa de Cálculo em 

Divisa Convertida utilizando a taxa de câmbio [inserir Divisa de Cálculo] / [inserir Divisa 

Convertida]. Em consequência, qualquer alteração na taxa de câmbio [inserir Divisa de 

Cálculo] / [inserir Divisa Convertida] afetará o Montante [Final de Reembolso / Liquidação / 

da Última Prestação] pagável.] 

[Se as Condições de Taxa de Câmbio BRL forem aplicáveis, inserir: O Valor dos Valores 

Mobiliários, o Montante de Juros pagável (que poderá equivaler a zero, mas não ser-lhe 

inferior) numa Data de Pagamento de Juros e o Montante [Final de Reembolso / Liquidação / 

da Última Prestação] pagável na data de maturidade dependerão da taxa de câmbio do Real 

brasileiro (“BRL”) para EUR (a taxa de câmbio ”EUR/BRL”), o qual é calculado pelo 

produto da taxa de câmbio EUR/USD e a taxa de câmbio USD/BRL. O Montante de Juros e o 

Montante [Final de Reembolso / Liquidação / da Última Prestação] serão convertidos de BRL 

em EUR utilizando a taxa de câmbio EUR/BRL. Em consequência, qualquer alteração na taxa 

de câmbio EUR/BRL afetará o Montante dos Juros ou o montante final de reembolso a pagar.] 

[Se as Condições de Valores Mobiliários de Taxa de Câmbio forem aplicáveis, inserir: O Valor 

dos Valores Mobiliários, o Montante de Juros pagável (que poderá equivaler a zero, mas não 

ser-lhe inferior) numa Data de Pagamento de Juros e o Montante [Final de Reembolso / 

Liquidação / da Última Prestação] pagável na data de maturidade dependerão do desempenho 

da taxa de câmbio [inserir Divisa de Base] / [inserir Divisa de Referência]. O Montante dos 
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Juros e o Montante [Final de Reembolso / Liquidação / da Última Prestação] serão convertidos 

da Divisa de Referência em Divisa de Base utilizando a taxa de câmbio [inserir Divisa de Base] 

/ [inserir Divisa de Referência]. Em consequência, qualquer alteração na taxa de câmbio 

[inserir Divisa de Base] / [inserir Divisa de Referência] afetará o Montante de Juros ou o 

Montante [Final de Reembolso / Liquidação / da Última Prestação] a pagar.] 

[Para Notes EIS, inserir: O valor dos Valores Mobiliários e o montante do reembolso final 

pagável na data de maturidade dependerá do desempenho das ações preferenciais na data de 

observação inicial (sendo o preço de emissão) e na data de observação. Se o justo valor de 

mercado das ações preferenciais na data de observação for inferior ao seu preço de emissão, o 

investidor perderá parte ou a totalidade do montante investido nos Valores Mobiliários.]

C.

16

Data 

de 

vencim

ento 

ou 

maturi

dade

[Inserir o Elemento C.16 caso o Anexo XII seja aplicável]

[Desde que um Evento Autocall não ocorra ou os Valores Mobiliários não sejam de outro modo 

[exercidos / reembolsados] antecipadamente] [A][a] data de [maturidade / vencimento] [inserir 

data de maturidade / vencimento] [, sujeito a ajustamento de acordo com os termos e condições] 

/ [Relativamente a Notes EIS, inserir] [, sujeito a ajustamento correspondente a quaisquer 

ajustamentos efetuados nos termos e condições de Ações Preferenciais [e desde que, ocorrendo 

um evento de reembolso antecipado automático nos termos e condições de Ações Preferenciais, 

a data de maturidade dos Valores Mobiliários seja a data de reembolso antecipado automático 

das Ações Preferenciais]].

C.

17

Proced

imento 

de 

liquida

ção

[Inserir o Elemento C.17 se o Anexo XII for aplicável]

A liquidação dos Valores Mobiliários terá lugar através do

[Se os Valores Mobiliários forem Instrumentos, inserir: Euroclear Bank SA/NV / Clearstream 

Banking, S.A. / Euroclear France S.A. / Verdipapirsentralen ASA, o Depositário Central de 

Valores Mobiliários Norueguês / Euroclear Sweden AB / o Depositário Central de Valores 

Mobiliários Sueco (Swedish Central Securities Depository) / Euroclear Finland Oy / CREST, 

sistema de negociação de valores mobiliários escriturais operado pela Euroclear UK & Irlanda 

Limited / TARGET2 Securities.]

[Se os Valores Mobiliários forem Notes, inserir: Euroclear Bank SA/NV / Clearstream 

Banking, S.A. / Euroclear France S.A. / Verdipapirsentralen ASA, o Depositário Central de 

Valores Mobiliários Norueguês / Euroclear Sweden AB, o Depositário Central de Valores 

Mobiliários Sueco / Euroclear Finland Oy.] [Se Novas Estruturas de Guarda de Valores 

(“Safekeeping”) forem aplicáveis inserir: Os Valores Mobiliários serão emitidos ao abrigo da 

nova estrutura de guarda de valores (“safekeeping”) com o propósito de que tais Valores 

Mobiliários seja reconhecidos como sendo colateral elegível para as políticas monetárias do 

Eurosistema e operações de crédito intra-dia pelo Eurosistema (embora sem a garantia de que 

os Valores Mobiliários sejam reconhecidos enquanto tal pelo Eurosistema).]

O Emitente terá cumprido as suas obrigações de pagamento [e/ou de entrega] por meio de 

pagamento [e/ou entrega] ao, ou à ordem do, sistema de liquidação relativamente ao montante 

pago [ou entregue]. 

C.

18

Rendib

ilidade 

dos 

Valore

s 

[Inserir o Elemento C.18 caso o Anexo XII seja aplicável] 

A rendibilidade dos Valores Mobiliários resultará de[:] 

  [o pagamento na(s) data(s) de pagamento relevante(s) de um montante por conta dos 
Juros;] 

  [o [eventual] pagamento de um Montante de Cupão [Fixo] [numa] [em cada] Data de 
Pagamento de Cupão [Fixo] [após a ocorrência de um “Evento de Pagamento de Cupão” 
(conforme descrito infra)];] 
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3 Sempre que um montante indicativo, um montante mínimo indicativo ou um montante máximo indicativo, ou qualquer combinação dos 
anteriores, seja especificado nos Termos Finais relevantes relativamente a um Valor de Produto Especificado, nos termos da Condição de 
Payout 4 (Montantes Indicativos), inclua o sumário como língua aplicável, indicando a natureza indicativa da variável relevante, v.g. "um 

montante determinado pelo Agente de Cálculo em ou em torno de [●], baseado nas condições de mercado e que será notificado pelo Emitente 
em ou por volta da data de emissão ([●]), e que na data desses Termos Finais, seja fixado de forma indicativa em [●], mas que poderá ser 
inferior ou superior, desde que não seja inferior a [●].

Mobili

ários3
  [o eventual pagamento de um Montante de Cupão numa Data de Pagamento de Cupão 

após a ocorrência de um “Evento de Acréscimo” (conforme descrito infra);] 

 [o eventual pagamento de um Montante de Evento Autocall após o [reembolso] 
[exercício antecipado] dos Valores Mobiliários antes da sua data de maturidade prevista 
devido à ocorrência de um “Evento Autocall” (conforme descrito infra);] 

 [se a Emitente notificar os Titulares até à Data de Notificação da Call Option inclusive 
correspondente a uma Data de Reembolso Opcional (Call), o pagamento de um Montante 
de Reembolso Opcional [referente a essa Data de Reembolso Opcional (Call).] [acrescido 
de juros (se aplicável)];] 

  [o pagamento de um Montante de Prestação Inicial numa Data Inicial de Prestação;] 

  [o eventual pagamento de um Montante de Reembolso Antecipado Não-Agendado 
após um reembolso antecipado e não previsto dos Valores Mobiliários (conforme descrito 
infra);] [e] 

  [se os Valores Mobiliários não forem previamente [reembolsados/exercidos], ou 
adquiridos e cancelados, o [pagamento do Montante [do Reembolso Final / Liquidação 
/ Última Prestação] [e/ou entrega do Montante de Liquidação Física] na data de 
maturidade [agendada] dos Valores Mobiliários.] 

  [o pagamento do Montante de Liquidação após o exercício dos Warrants.]

_______________ 

[Inserir quaisquer disposições relevantes sobre juros que constem do Elemento C.9, caso 

aplicável]

[Cupão] 

Se as Condições de Taxa de Câmbio BRL FX ou Condições de Valores Mobiliários de Taxa de 

Câmbio forem aplicáveis, inserir: O montante de juros fixo pagável em relação a cada 

[montante nominal de cada] Valor Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] e o período 

de juros que termine em (mas excluindo) cada Data de Pagamento de Juros será um montante 

(que poderá equivaler a zero, mas não ser-lhe inferior) em [inserir Divisa Relevante] calculado 

de acordo com a seguinte fórmula: 

[Se as Condições de Taxa de Câmbio BRL forem aplicáveis, inserir: 

(IPD)FXBRL

DCFTaxaCA 
] 

[Se as Condições de Valores Mobiliários de Taxa de Câmbio forem aplicáveis, inserir: 

(IPD)FX

DCFTaxaCA 
] 

[Se qualquer um dos Montantes de Cupão Alternativo Fixo for aplicável, inserir: 
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O Montante de Cupão Fixo pagável em relação a cada [montante nominal de cada] Valor 

Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] [em cada] [numa] Data de Pagamento de 

Cupão Fixo] será um montante em [inserir Divisa Relevante] calculado de acordo com a 

seguinte fórmula: 

CA × CV]

[Se um Cupão Condicional for aplicável, inserir:

[Se os Cupões Condicionais Diferidos não forem aplicáveis, inserir: Se tiver ocorrido um 
Evento de Pagamento de Cupão relativamente a uma Data de Observação do Cupão, então o 
Montante do Cupão expresso em [inserir Divisa Relevante], calculado de acordo com a 
fórmula que se segue, será pagável relativo a cada [montante nominal de cada] Valor 
Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] na Data de Pagamento do Cupão 
[correspondente à] [imediatamente após a] respetiva Data de Observação do Cupão [ver tabela 
infra]: 

[Se Cupão Memória for aplicável, inserir: 

  APCA]CVCA 

[Se Cupão Memória não for aplicável, inserir: 

 ]CVCA 

[Se os Cupões Condicionais Diferidos forem aplicáveis, inserir: O Montante do Cupão (caso 
exista) expresso em [inserir Divisa Relevante] será pagável relativamente a cada [montante 
nominal de cada] Valor Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] na Data de 
Pagamento do Cupão, e tal Montante de Cupão será igual à soma do Montante de Cupão 
(Diferido) relativamente a cada Data de Observação do Cupão precedente à Data de Pagamento 
de Cupão. 

Se um Evento de Pagamento do Cupão ocorrer relativamente a uma Data de Observação do 
Cupão, o Montante de Cupão (Diferido) para tal Data de Observação de Cupão será um 
montante expresso em [inserir Divisa Relevante] calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

[Se Cupão Memória (Diferido) for aplicável, inserir: 

(CA × CV) - APDCA] 

[Se Cupão Memória (Diferido) não for aplicável, inserir: 

 ]CVCA 

Se nenhum Evento de Pagamento do Cupão ocorrer relativamente a uma Data de Observação 
do Cupão, então o Montante de Cupão (Diferido) para tal Data de Observação de Cupão será 
equivalente a zero.] 

[Se nenhum Evento de Pagamento do Cupão ocorrer numa Data de Observação do Cupão [ou 
tenha ocorrido um Evento Autocall numa Data de Observação de Autocall coincidindo com 
uma Data de Observação do Cupão], nenhum Montante de Cupão será então pagável na Data 
de Pagamento do Cupão [correspondente à] [imediatamente após a] respetiva Data de 
Observação do Cupão.] 

[Após a ocorrência de um Evento Autocall numa Data de Observação Autocall, [[a Data de 
Pagamento do Cupão [Fixo] / Data de Pagamento Autocall] [imediatamente após a] 
[correspondente à] [Data de Observação do Cupão coincidente com]] [tal Data de Observação 
Autocall será a Data de Pagamento do Cupão [final] [Fixo] e] não sendo devidos quaisquer 
Montantes de Cupão [Fixo] adicionais.] 
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[Se um Cupão com Intervalo de Acréscimo (“Range Accrual Coupon”) for aplicável, inserir: 
Relativamente a uma Data de Observação do Cupão, o Montante de Cupão, relativo a cada 
[montante nominal de cada] Valor Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo], pagável 
na Data de Pagamento do Cupão referente à relevante Data de Observação do Cupão, deverá 
ser um montante em [inserir Divisa Relevante], calculado pelo Agente de Cálculo de acordo 
com a seguinte fórmula: 

AcréscimodeFraçãoAcrescidoCupãoCA 

[Se Cupão de Desempenho for aplicável, inserir: 

Relativamente a uma Data de Observação de Cupão, o Montante de Cupão pagável 
relativamente a cada [montante nominal de cada] Valor Mobiliário [equivalente ao Montante 
de Cálculo] na Data de Pagamento de Cupão [correspondente a] [imediatamente seguinte] a tal 
Data de Observação do Cupão [na tabela abaixo] será o montante denominado em [inserir 
Divisa Relevante], conforme calculado pelo Agente de Cálculo de acordo com a seguinte 
fórmula [se Cap (Limite Máximo) do Cupão for aplicável, inserir:, desde que tal montante 
não seja [superior a Cap (Limite Máximo) do Cupão ]: 

CA × Min[Cap do Cupão; Max (����� do Cupão;  ��������ℎ� �������� �� ���ã� −
������ �� ���ã�)]]

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis e adicionar quaisquer 
definições relevantes da secção abaixo] 

 [[Nível de Barreira do Acréscimo] [Nível 1 Barreira do Acréscimo]: [relativamente a 
[[inserir Ativo Subjacente]] [[cada/o] Ativo Subjacente], cada Período de Acréscimo e a 
correspondente Data de Observação do Cupão,] [inserir montante] [, sendo] [[inserir 
percentagem] do Preço Inicial do Ativo de tal Ativo Subjacente.] [repetir conforme 
necessário para cada Ativo Subjacente] [relativamente a [cada/o] Ativo Subjacente, um 
Período de Acréscimo e a correspondente Data de Observação do Cupão, o [montante] 
[percentagem do Preço Inicial do Ativo] de tal Ativo Subjacente previsto [para tal Ativo 
Subjacente] na coluna denominada "Nível [1] Barreira do Acréscimo", na linha referente 
a tal Data de Observação do Cupão na tabela abaixo].] 

 [Nível 2 Barreira do Acréscimo: [relativamente a [[inserir Ativo Subjacente]] [[cada/o] 
Ativo Subjacente], cada Período de Acréscimo e a correspondente Data de Observação do 
Cupão,] [inserir montante] [, sendo] [[inserir percentagem] do Preço Inicial do Ativo de 
tal Ativo Subjacente.] [repetir conforme necessário para cada Ativo Subjacente] 
[relativamente a [cada/o] Ativo Subjacente, um Período de Acréscimo e a correspondente 
Data de Observação do Cupão, o [montante] [percentagem do Preço Inicial do Ativo] de 
tal Ativo Subjacente previsto [para tal Ativo Subjacente] na coluna denominada "Nível [2] 
Barreira do Acréscimo", na linha referente a tal Data de Observação do Cupão na tabela 
abaixo].]  

 [Cupão Acrescido: [relativamente a cada Data de Pagamento do Cupão e a correspondente 
Data de Observação do Cupão, [inserir montante]] [significa, relativamente à Data de 
Observação do Cupão, o montante definido na coluna intitulada "Cupão Acrescido" na 
linha referente a tal Data de Observação do Cupão relevante prevista na tabela abaixo.].] 

 [Data de Acréscimo: significa, relativamente a um Período de Acréscimo, [dia de 
negociação agendado] [dias úteis de matérias-primas agendados] [um dia fixo da 
publicação] [dia de cálculo do fundo] para [o / cada] Ativo Subjacente [que não seja um 
[dia de disrupção] [dia de disrupção para o mercado de fundos] para [o / algum] Ativo 
Subjacente] [que não seja um dia em que um evento disruptivo da FX tenha ocorrido ou 
esteja a ocorrer].] 

 [Evento de Acréscimo: ocorre [se o Preço de Acréscimo de [cada / qualquer] Ativo 
Subjacente [na Carteira] for [inferior ao] [superior ao] [ou igual ao] seu [respetivo] [Nível 
Barreira do Acréscimo] [Nível 1 da Barreira do Acréscimo] [e o Valor Barreira de 
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Referência do Acréscimo de cada Ativo Subjacente seja superior ao [ou igual ao] seu 
[respetivo] Nível 2 da Barreira do Cupão] [numa Data de Acréscimo, dentro do Período de 
Acréscimo, que corresponda a uma Data de Observação do Cupão] [Se o evento descrito 
na coluna denominada "Evento de Acréscimo", na linha correspondente à Data de 
Observação do Cupão relevante na tabela acima ocorrer numa Data de Acréscimo, dentro 
do Período de Acréscimo, que corresponda sobre tal Data de Observação do Cupão]. 

 [Fração de Acréscimo: relativamente a cada Data de Pagamento do Cupão, e ao Período 
de Acréscimo relativo à Data de Observação do Cupão relevante, corresponde a um 
montante igual (i) ao número de Dias de Acréscimo abrangidos pelo relevante Período de 
Acréscimo em que o Evento de Acréscimo ocorreu, dividido pelo (ii) número total de Dias 
de Acréscimo abrangidos pelo relevante período de Acréscimo [caso a "Condição 
Necessária ao Acréscimo Considerada Satisfeita" seja considerada “Aplicável” na linha 
referente a uma Data de Pagamento do Cupão e ao Período de Acréscimo que corresponda 
à Data de Observação do Cupão prevista na tabela abaixo, a Fração do Acréscimo dessa 
Data de Pagamento do Cupão considera-se apenas uma].] 

 [Período de Acréscimo: relativamente a cada Data de Observação do Cupão que inicie 
em, [e incluindo] / [mas excluindo], [inserir Data de Início do Período de Acréscimo] / [a 
Data de Início do Período de Acréscimo imediatamente anterior a tal Data de Observação 
do Cupão] / [a data prevista na coluna denominada “Data de Início do Período de 
Acréscimo”, na linha referente a tal Data de Observação do Cupão na tabela abaixo] e 
terminando em [e incluindo] / [mas excluindo], [inserir Data de Termo do Período de 
Acréscimo] / [a Data de Observação do Cupão relevante] / [a data prevista na coluna 
denominada “Data de Termo do Período de Acréscimo”, na linha referente a tal Data de 
Observação do Cupão na tabela abaixo], [sujeito a ajustamento de acordo com os termos e 
condições].] 

 [Data de Termo do Período de Acréscimo: [cada data estabelecida na coluna 
denominada "Data de Termo do Período de Acréscimo” da tabela abaixo] / [inserir data(s)] 
[(e essa[s] data[s] deverão ser [incluídas no] / [excluídas do] Período de Acréscimo 
Relevante)].] 

 [Data de Início do Período de Acréscimo: [cada data estabelecida na coluna denominada 
"Data de Início do Período de Acréscimo” da tabela abaixo] / [inserir data(s)] [(e essa[s] 
data[s] deverão ser [incluídas no] / [excluídas do] Período de Acréscimo relevante)].] 

 [Preço do Acréscimo: significa, relativamente a qualquer dia relevante e a qualquer Ativo 
Subjacente, o Preço de Referência desse Ativo Subjacente relativo a esse dia.] 

 [APCA: Aggregate Preceding Coupon Amounts (Montantes Agregados dos Cupões 
Precedentes), correspondendo à soma de cada Montante de Cupão pago relativamente a 
um Valor Mobiliário em todas as Datas de Pagamento do Cupão (caso existam) 
previamente à Data de Pagamento do Cupão relevante.] 

 [APDCA: Aggregate Preceding Deferred Coupon Amounts (Montantes Agregados dos 
Cupões Diferidos Precedentes), correspondendo, relativamente a cada Data de Observação 
do Cupão, um montante equivalente à soma de cada Montante de Cupão (Diferido) (caso 
exista) relativamente a um valor mobiliário para todas as Datas de Observação do Cupão 
(caso existam) previamente à Data de Observação do Cupão.] 

 [BRL FX (IPD): relativamente a uma Data de observação BRL, (i) a [taxa de câmbio 
EUR/USD] para cada Data de observação BRL, multiplicada pela (ii) taxa de câmbio 
USD/BRL para cada Data de observação BRL.] 

 [Carteira: uma carteira composta por cada Ativo Subjacente.] 

 CA: Calculation Amount (Valor de Cálculo). [inserir]. [(e na sequência de um reembolso 
parcial de tal Valor Mobiliário na Data de Prestação Inicial pelo Montante de Prestação 
Inicial, [inserir])]. 

 [[Data de [Referência] de [Observação] do [Cupão]]/[Data de Observação]: [inserir 
datas] / [cada data definida na coluna intitulada "[Data de [Referência] de [Observação]



Sumário 

45080046 26

do Cupão]/ [Data de Observação] / [Data de Termo do Período de Acréscimo]" na tabela 
infra.][, sujeita a ajustamentos de acordo com os termos e condições].]  

 [Cap (Limite Máximo) do Cupão: [•]] 

 [Floor (Limite Mínimo) do Cupão: [•]] 

 [Desempenho Restrike do Cupão: relativamente ao Ativo Subjacente e à Data de 
Observação do Cupão relevante, um montante equivalente ao quociente de (i) o Preço de 
Referência do Ativo Subjacente em tal Data de Observação do Cupão, dividido por (ii) o 
Preço de Referência do Ativo Subjacente na Data de Observação do Cupão imediatamente 
precedente (ou, caso não haja Data de Observação de Cupão precedente, o Preço Inicial do 
Ativo).] 

 [Strike do Cupão: [•]] 

 [[Data de Pagamento do Cupão] [Fixo]/[Data de Pagamento dos Juros]: [inserir datas] 
/ [inserir] dias úteis seguintes a [cada Data de [Referência] de [Observação] do Cupão] / 
[cada uma em] [inserir data(s)]] / [cada data definida na coluna intitulada "[Data de 
Pagamento do Cupão] [Fixo] / [Data de Pagamento dos Juros]" na tabela infra.][, sujeita a 
ajustamentos de acordo com os termos e condições] / [a Data de Pagamento Autocall
subsequente à primeira Data de Observação Autocall (caso exista) na qual um Evento 
Autocall ocorrer, ou, se não ocorrer nenhum Evento Autocall em nenhuma Data de 
Observação Autocall, a data de maturidade].] 

 [Evento de Pagamento do Cupão: [relativamente a uma Data de Observação do Cupão, 
o evento descrito na coluna denominada "Evento de Pagamento do Cupão", na mesma 
linha da Data de Observação do Cupão relevante prevista na tabela infra] [ver infra]. 

 [CV: Coupon Value (Valor do Cupão), [inserir]/[correspondendo ao montante definido na 
coluna intitulada "Valor do Cupão (CV)" na mesma linha da [Data de [Referência] de 
[Observação] do Cupão] relevante [Data de Pagamento do Cupão Fixo] prevista na tabela 
infra] [relativamente a uma Data de Observação do Cupão, e: 

o se o Preço de Referência [de cada/do] Ativo Subjacente na referida Data de 
Observação do Cupão for superior ou igual ao seu [respetivo] Nível Barreira do Valor 
do Multi-Cupão ("Multi-Coupon Value Barrier Level"), um montante igual a 
[inserir]/[o Valor 1 do Multi-Cupão ("Multi-Coupon Value 1") correspondente à 
referida Data de Observação do Cupão na tabela infra]; ou 

o se o Preço de Referência [de cada/do] Ativo Subjacente na referida Data de 
Observação do Cupão for inferior ao seu Nível Barreira do Valor do Multi-Cupão 
("Multi-Coupon Value Barrier Level") e o Preço de Referência [de cada/do] Ativo 
Subjacente na referida Data de Observação do Cupão for superior ou igual ao seu 
respetivo Nível Barreira do Cupão, um montante igual a [inserir]/[o Valor 2 do Multi-
Cupão ("Multi-Coupon Value 2") correspondente à referida Data de Observação do 
Cupão na tabela infra.].] 

[a respeito de uma Data de Observação de Cupão, um montante igual ao produto de 
(i) o Multiplicador do Valor do Cupão correspondente a tal Data de Observação de 
Cupão, multiplicado por (ii) o Multiplicando do Valor do Cupão.] 

 [Multiplicando do Valor do Cupão: [●].]

 [Multiplicador do Valor do Cupão: a respeito de cada Data de Observação de Cupão, o 
montante definido na coluna designada por “Multiplicador do Valor do Cupão”, na mesma 
linha da Data de Observação de Cupão relevante, na tabela abaixo.] 

 [DCF: Day Count Fraction (Fração de Contagem Diária), [inserir].] 

 [Taxa de Câmbio: [relativamente à [inserir taxa de câmbio],] a [taxa de câmbio [inserir 
Divisa de Base]/[inserir Divisa de Referência]] [Se uma Taxa de Câmbio Derivada for 
aplicável, inserir: (determinada pelo Agente de Cálculo correspondendo ao 
[produto/quociente] de [(a) um dividido por] [(a)/(i)[inserir par de moeda respetivo] taxa 
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de câmbio [dividida/multiplicada] por [(b)/(ii)][inserir par de moeda respetivo] taxa de 
câmbio.)] [repetir conforme necessário para cada Taxa de Câmbio] 

 [FX (IPD): relativamente a uma Data de Pagamento de Juros, a taxa de câmbio [inserir 
Divisa de Base]/[inserir Divisa de Referência]] [Se uma Taxa de Câmbio Derivada for 
aplicável, inserir: (determinada pelo Agente de Cálculo correspondendo ao 
[produto/quociente] de [(a) um dividido por] [(a)/(i) [inserir par de moeda respetivo] taxa 
de câmbio [dividida/multiplicada] por [ (b)/(ii)] [inserir par de moeda respetivo] taxa de 
câmbio)] relativamente à Data de Observação correspondente à respetiva Data de 
Pagamento de Juros (cada uma delas agendadas para as datas definidas na tabela infra, nas 
colunas "Data de observação" e "Data de Pagamento de Juros", respetivamente).] 

 [Data de Emissão: [inserir].] 

 [Taxa: [inserir].] 

[Eliminar a tabela ou as respetivas colunas caso não seja(m) necessária(s)] 

[Data de 
Observa
ção do 
Cupão] / 
[Data de 
observa
ção] / 
[Data de 
Referên
cia do 
Cupão] 

[Data 
de 
Pagame
nto do 
Cupão] 
[Fixo] / 
[Data 
de 
Pagame
nto de 
Juros] 

[Nível 
[1/2] 
Barreir
a do 
Cupão] 

[Valor do 
Cupão (CV)] 

[Valor 1 do 
Multi-Cupão 
(“Multi-
Coupon 
Value 
1”)][Multipli
cador do 
Valor do 
Cupão] 

[Valor 
2 do 
Multi-
Cupão 
(“Multi
-
Coupon 
Value 
2”)] 

[Nível 
Barreir
a do 
Valor 
do 
Multi-
Cupão 
("Multi
-
Coupon 
Value 
Barrier 
Level")
] 

[Data de 
Início 
do 
Período 
de 
Observa
ção do 
Cupão] 

[Data de 
Fim do 
Período 
de 
Observa
ção do 
Cupão] 

[Evento de 
Pagament
o do 
Cupão] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 
necessár
io] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 
necessá
rio] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 
necessá
rio] 

[inserir] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 
necessá
rio] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 
necessá
rio] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 
necessár
io] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 
necessár
io] 

Valor de 
Referência 
de Barreira 
do Cupão 
de 
[cada/qual
quer] 
Ativo 
Subjacente 
[na 
Carteira] 
seja 
[inferior 
ao] 
[superior 
ao] [ou 
igual ao] 
seu 
[respetivo] 
[Nível de 
Barreira do 
Cupão] 
[Nível 1 
Barreira do 
Cupão] [e 
o Valor de 
Referência 
de Barreira 
do Cupão 
de cada 
Ativo 
Subjacente 
seja 
superior ao 
[ou igual 
ao] seu 
[respetivo] 
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Nível 2 
Barreira do 
Cupão] 
[numa 
Data de 
Observaçã
o do 
Cupão] [a 
todo o 
tempo] 
[durante as 
Horas de 
Observaçã
o] [em 
cada dia 
relevante 
coincident
e com o 
Período de 
Observaçã
o da 
Barreira do 
Cupão 
correspond
ente a tal 
Data de 
Observaçã
o do 
Cupão] [e 
caso 
nenhum 
Evento 
Autocall 
tenha 
ocorrido 
numa Data 
de 
Observaçã
o do Cupão 
coincident
e com a 
Data de 
Observaçã
o do 
Cupão]. 

[Eliminar a tabela ou as respetivas colunas caso não seja(m) necessária(s)] 

[Data de 
Observação do 
Cupão] / [Data 
de Observação] 

[Data de 
Pagamento do 
Cupão] 

[Nível [1] de 
Barreira do 
Acréscimo]

[Nível [2] de 
Barreira do 
Acréscimo] 

[Cupão 
Acrescido] 

[Evento de 
Acréscimo] 

[inserir] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[inserir] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[inserirt] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[inserirt] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[inserir] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[Preço do Acréscimo 
[superior ao] [ou igual 
ao] Nível de Barreira 
do Acréscimo] / [Preço 
do Acréscimo [inferior 
ao] [ou igual ao] Nível 
de Barreira do 
Acréscimo / [Preço do 
Acréscimo inferior ao 
[ou igual ao] Nível 1 
de Barreira do 
Acréscimo e superior 
ao [ou igual ao] Nível 
2 de Barreira do 
Acréscimo] (repetir 
conforme necessário) 

[Eliminar a tabela ou as respetivas colunas caso não seja(m) necessária(s)] 
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[Data de 
Observação do 
Cupão] / [Data de 
Observação]  

[Data de 
Pagamento do 
Cupão] 

[Data de Início 
do Período de 
Acréscimo]

[Data de Termo 
do Período de 
Acréscimo] 

[Condição Necessária ao 
Acréscimo Considerada 
Satisfeita] 

[inserir] [repetir 
conforme 
necessário] 

[inserir] [repetir 
conforme 
necessário] 

[inserir] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[inserir] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

[Aplicável] [Não 
Aplicável] 

[Evento de Pagamento do Cupão

Um “Evento de Pagamento do Cupão” ocorre caso o Valor Barreira de Referência do Cupão 
[de cada / de qualquer / do] Ativo Subjacente [na Carteira] seja [inferior ao] [superior ao] [ou 
igual ao] seu [respetivo] [Nível Barreira do Cupão] [Nível 1 Barreira do Cupão] [e o Valor 
Barreira de Referência do Cupão [de cada / de qualquer / do] Ativo Subjacente seja superior ao 
[ou igual ao] seu [respetivo] Nível 2 Barreira do Cupão] [numa Data de Observação do Cupão] 
[a todo o tempo] [a qualquer momento] [durante as Horas de Observação] [em [cada / qualquer] 
dia relevante coincidente com o Período de Observação da Barreira do Cupão correspondente 
a tal Data de Observação do Cupão] [e caso nenhum Evento de Autocall tenha ocorrido numa 
Data de Observação Autocall que recaia sobre uma Data de Observação do Cupão] [Se o evento 
descrito na coluna denominada “Evento de Pagamento do Cupão”, na linha correspondente à 
Data de Observação do Cupão relevante na tabela supra ocorrer em tal Data de Observação do 
Cupão]. 

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis] 

 [Asset Initial Price (Preço Inicial do Ativo): [relativamente a [inserir Ativo Subjacente] 
[[cada/do] Ativo Subjacente], [inserir montante] / o [Preço de Fecho Inicial / Preço Médio 
Inicial / Preço Inicial / Nível Básico] de [cada/desse] Ativo Subjacente/ [relativamente a 
um Ativo,] o montante definido na tabela do Elemento C.20 infra, na coluna “Preço Inicial 
do Ativo”, na linha correspondente ao Ativo Subjacente.] 

 [Desempenho do Ativo na Barreira do Cupão: relativamente a um Ativo Subjacente e à 
Data de Observação do Cupão relevante, um montante calculado de acordo com a seguinte 
fórmula: 

]
AtivodoInicialPreço

CupãodoBarreiranaAtivodoPreço

 [Coupon Barrier Asset Price (Preço do Ativo na Barreira do Cupão): o Preço de 
Referência [de cada/do] Ativo Subjacente na Data de Observação do Cupão relevante.] 

 [[Nível Barreira do Cupão] [Nível 1 Barreira do Cupão]: [relativamente a [inserir Ativo 
Subjacente] [[cada/do] Ativo Subjacente],] [inserir número] / [inserir percentagem] do 
Preço Inicial do Ativo Subjacente.] [repetir conforme necessário para cada Ativo 
Subjacente] [relativamente a uma Data de Observação do Cupão e um Ativo Subjacente, 
o [montante / percentagem do Preço Inicial do Ativo] de tal Ativo Subjacente previsto na 
coluna denominada “Nível [1] Barreira do Cupão”, na mesma linha de tal Data de 
Observação do Cupão na tabela supra]. 

 [Nível 2 Barreira do Cupão: [relativamente a [inserir Ativo Subjacente] [[cada/do] Ativo 
Subjacente],] [inserir número] / [inserir percentagem] do Preço Inicial do Ativo 
Subjacente.] [repetir conforme necessário para cada Ativo] [relativamente a uma Data de 
Observação do Cupão e uma Ativo Subjacente, o [montante / percentagem do Preço Inicial 
do Ativo Subjacente] de tal Ativo Subjacente previsto na coluna denominada “Nível [2] 
Barreira do Cupão”, na mesma linha de tal Data de Observação do Cupão na tabela supra]. 

 [Período de Observação da Barreira do Cupão: [relativamente [a cada] [à] Data de 
Observação do Cupão, o período que começa em, [e incluindo] [mas excluindo], [inserir 
Data de Inicio do Período de Observação do Cupão] [a Data de Observação do Cupão 
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imediatamente precedente a tal Data de Observação do Cupão] [ou, caso não exista Data 
de Observação do Cupão imediatamente precedente, [inserir a primeira Data de Inicio do 
Período de Observação do Cupão]] [a data especificada na coluna “Data de Inicio do 
Período de Observação do Cupão” na linha correspondente a tal Data de Observação do 
Cupão na tabela infra] e que termina a, [e incluindo] [mas excluindo], [inserir Data de Fim 
do Período de Observação do Cupão] [tal Data de Observação do Cupão] [a data 
especificada na coluna “Data de Fim do Período de Observação do Cupão” na mesma linha 
de tal Data de Observação do Cupão na tabela supra [, sujeito a ajustamentos, de acordo 
com os termos e condições].] 

 Valor de Referência Barreira do Cupão: 

[Se o Preço Barreira de Fecho do Cupão for aplicável, inserir: [relativamente a um 
Ativo Subjacente, e [às] [a cada] Data(s) de Observação do Cupão[ agendada(s) para 
coincidir [em [•]] [no período que começa em, e incluindo, [•] e termina em, e 
incluindo, [•]]],] o Preço de Referência do Ativo Subjacente na Data de Observação 
do Cupão relevante.] 

[Se a Barreira do Cupão do Valor da Carteira for aplicável, inserir: [relativamente 
[às] [a cada] Data(s) de Observação do Cupão[ agendada(s) para coincidir [em [•]] [no 
período que começa em, e incluindo, [•] e termina em, e incluindo, [•]]],] a soma do 
Desempenho Ponderado de cada Ativo Subjacente na Carteira, o qual será calculado 
para o Ativo Subjacente relevante como o produto de (a) a Ponderação de tal Ativo 
Subjacente, multiplicado por (b) a Barreira do Cupão do Desempenho do Ativo 
Subjacente para a Data de Observação do Cupão relevante.] 

[Se o Desempenho Barreira do Ativo do Cupão for aplicável, inserir: [relativamente 
a um Ativo Subjacente e [às] [a cada] Data(s) de Observação do Cupão[ agendada(s) 
para coincidir [em [•]] [no período que começa em, e incluindo, [•] e termina em, e 
incluindo, [•]]],] o Desempenho Barreira do Ativo do Cupão do Ativo Subjacente para 
a Data de Observação do Cupão relevante.] 

[Se o Período de Observação da Barreira do Cupão e o Preço Barreira de Fecho do 
Cupão forem aplicáveis, inserir: [relativamente a um Ativo Subjacente e [às] [a cada] 
Data(s) de Observação do Cupão[ agendada(s) para coincidir [em [•]] [no período que 
começa em, e incluindo, [•] e termina em, e incluindo, [•]]],] o Preço de Referência 
[do] [de tal] Ativo Subjacente em [cada / qualquer] dia relevante coincidente com o 
Período de Observação da Barreira do Cupão correspondente à Data de Observação 
do Cupão relevante.] 

[Se o Período de Observação da Barreira do Cupão e o Preço Barreira Intraday do 
Cupão forem aplicáveis, inserir: [relativamente a um Ativo Subjacente e [às] [a cada] 
Data(s) de Observação do Cupão[ agendada(s) para coincidir [em [•]] [no período que 
começa em, e incluindo, [•] e termina em, e incluindo, [•]]],] o [preço] [nível] [de tal] 
[do] Ativo Subjacente a [todo o tempo / qualquer momento] [durante as Horas de 
Observação] em [cada / qualquer] dia relevante coincidente com o Período de 
Observação da Barreira do Cupão correspondente à Data de Observação do Cupão 
relevante.] 

 [Nível Básico: Relativamente a um Ativo Subjacente, o [menor] [maior] Preço de 
Referência de tal Ativo Subjacente, observado em todas as Datas de Observação do Nível 
Básico do Ativo Subjacente relevante [no Período de Observação do Nível Básico desse 
Ativo Subjacente].] 

 [Data de Observação do Nível Básico: Relativamente a um Ativo Subjacente [inserir 
datas] / [cada [dia de negociação agendado para esse Ativo Subjacente] / [dias de 
negociação agendados comuns a todos os Ativos Subjacentes] abrangidos pelo Período de 
Observação do Nível Básico. / [A Primeira Data de Observação do Nível Básico, e cada 
um dos [dias agendados para esse Ativo Subjacente] / [dias de negociação agendados 
comuns a todos os Ativos Subjacentes] posteriores à Primeira Data de Observação do Nível 
Básico] [que não constitua outra Data de Observação do Nível Básico].]  

 [Período de Observação do Nível Básico: [Relativamente a [inserir Ativo Subjacente],] 
o período que tem início em, [e incluindo] / [mas excluindo], [inserir Data de Início do 
Período de Observação do Nível Básico] e que termine em, [e incluindo] / [mas excluindo], 
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[inserir Data de Termo do Período de Observação do Nível Básico], [sujeito a ajustamento 
de acordo com os termos e condições]. 

 [Primeira Data de Observação do Nível Básico: [inserir data] [ou, caso essa data não 
corresponda a [um dia de negociação agendado para esse Ativo Subjacente] / [dia de 
negociação agendado comum a todos os Ativos Subjacentes], o primeiro dia posterior ao 
[dia de negociação agendado para esse Ativo Subjacente] / [dia de negociação agendado 
comum a todos os Ativos Subjacentes]].] 

 [Nível Barreira do Valor do Multi-Cupão ("Multi-Coupon Value Barrier Level"): 
[relativamente a [inserir Ativo Subjacente] [[cada/o] Ativo Subjacente],] [●] [do Preço 
Inicial do Ativo do referido Ativo Subjacente],] [repetir conforme necessários para cada 
Ativo Subjacente] [relativamente a uma Data de Observação do Cupão e a um Ativo 
Subjacente, o [montante / percentagem do Preço Inicial do Ativo de tal Ativo Subjacente] 
especificado na coluna denominada “Nível Barreira do Valor do Multi-Cupão (“Multi-
Coupon Value Barrier Level”)” na mesma linha de tal Data de Observação do Cupão na 
tabela supra].] 

 [Preço de Referência: o preço de fecho da Ação] [[ou] o [nível de fecho de índice] [valor 
estratégico] do Índice] [[ou] o nível de fecho do Índice de Matérias-Primas] [[ou] o preço 
de referência de matérias-primas da Matéria-Prima] [[ou] a Taxa de Câmbio da Taxa 
FX][[ou] o valor líquido dos ativos do Fundo] para a data relevante.] 

 [Ponderação: relativamente a cada Ativo Subjacente, [inserir] / a ponderação do Ativo 
Subjacente relevante na tabela infra.] 

_______________ 

[Autocall] 

[Se um Evento Autocall for aplicável (que não referente a Notes EIS), inserir: 

Se ocorrer um Evento Autocall numa Data de Observação Autocall, [então cada Valor 
Mobiliário deverá ser reembolsado e] [então aquando do exercício ou quando tal exercício for 
considerado realizado quanto a cada Valor Mobiliário por um Titular] o Emitente deverá pagar, 
relativamente ao [a cada] [montante nominal de cada] [tal] Valor Mobiliário [equivalente ao 
Montante de Cálculo] [Se um Evento Autocall não for aplicável, insira: o Montante do Evento 
Autocall correspondente a tal Data de Observação Autocall na Data de Pagamento Autocall 
[imediatamente posterior] [correspondente a tal Data de Observação Autocall].] [Se um Evento 
Autocall for aplicável, insira: o Montante do Evento Autocall, que será um montante em 
[inserir Moeda Relvante] calculada de acordo com a seguinte formula: 

CA ×  (Montante Base ±  [Taxa Anual × 
N

365
])]

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis] 

 [Taxa Anual: [•]] 

 [Desempenho da Carteira Autocall: a respeito de cada Data de Observação Autocall, um 
montante igual à soma do Desempenho do Ativo Subjacente Ponderado Autocall para cada 
Ativo Subjacente na Carteira para tal Data de Observação Autocall.]

 [Evento Autocall: [relativamente a uma Data de Observação Autocall, o evento descrito 
na coluna denominada “Evento Autocall”, na mesma linha da Data de Observação Autocall
relevante prevista na tabela infra] [ver infra]. 

 [Montante do Evento Autocall: [inserir]/[como correspondendo ao montante na coluna 
intitulada “Montante do Evento Autocall” na mesma linha da Data de Observação Autocall 
relevante na tabela infra.] [a respeito de uma Data de Observação Autocall, um montante 
determinado de acordo com a seguinte fórmula: 

CA x [Nível de Proteção Autocall + Max(Desempenho da Carteira Autocall; Montante do 
Limite Inferior do Evento Autocall)].]]. 
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 [Montante do Limite Inferior do Evento Autocall: a respeito de uma Data de Observação 
Autocall, o montante especificado na tabela abaixo, correspondente a tal Data de 
Observação Autocall.] 

 [Data de Observação Autocall: [inserir datas] / [cada data definida na coluna intitulada 
“Data de Observação Autocall” na tabela infra, em cada caso, sujeito a ajustamento de 
acordo com os termos e condições.]/[ em relação ao Período de Observação Autocall, cada 
dia [comum] de negociações agendado para [o / quaisquer / todos] Ativo[s] Subjacente[s] 
[que não seja um dia interrompido para [o / quaisquer / todos] Ativo[s] Subjacente[s]].] 

 [Período de Observação Autocall: em relação ao Ativo Subjacente, o período a começar 
a, e incluindo, [inserir Data de Início do Período de Observação Autocall] [a data 
especificada na coluna denominada “Data de Início do Período de Observação Autocall”
na mesma linha do Ativo Subjacente na tabela infra] e terminando a, mas excluindo, 
[inserir Data Final do Período de Observação Autocall] [ a data especificada na coluna 
denominada [Data Final do Período de Observação Autocall” na mesma linha do Ativo 
Subjacente na tabela infra] [, sujeita ao ajustamento de acordo com os termos e condições].] 

 [Data de Pagamento Autocall: [inserir datas] / [cada data definida na coluna intitulada 
“Data de Pagamento Autocall” na tabela infra, em cada caso, sujeito a ajustamento de 
acordo com os termos e condições.] / [em relação à Data de Observação Autocall, [inserir] 
dias úteis após tal Data de Observação Autocall].]

 [Nível de Proteção Autocall: [•].] 

 [Desempenho do Ativo Subjacente Ponderado Autocall: a respeito de cada Data de 
Observação Autocall e a respeito de cada Ativo Subjacente, um montante determinado de 
acordo com a seguinte fórmula: 

Ponderação(i) ×
���ç� �� �����ê���� (��������) – ���ç� ������� �� �����

���ç� ������� �� �����
] 

 [Montante Base: [•]] 

 [CA: Montante de cálculo, [inserir montante] [(e após amortização parcial de tal Garantia 
na Data da Tranche Inicial no Montante da Tranche Inicial)].] 

 [N: em relação a cada Data de Observação Autocall, o número de dias civis entre o período 
a começar a, e incluindo, [inserir Data de Início do Período de Observação Autocall] [a 
data especificada na coluna denominada “Data de Início do Período de Observação 
Autocall” na mesma linha do Ativo Subjacente na tabela infra] e a terminar a, mas 
excluindo, tal Data de Observação Autocall. Para evitar dúvidas, N deverá ser igual a zero 
relativamente a uma Data de Observação Autocall que coincida com a Data de Início do 
Período de Observação Autocall.]

 [Preço de Referência (Autocall): a respeito de uma Data de Observação Autocall, o Preço 
de Referência do Ativo Subjacente relevante em tal Data de Observação Autocall.] 

[Eliminar a tabela ou as respetivas colunas caso não seja (m) necessária(s)]

Ativo 
Subjace
nte 

Data de 
Observa
ção 
Autocall 

Data de 
Pagame
nto 
Autocall 

Nível de 
Autocall 

Montan
te do 
Evento 
Autocall 

[Montant
e do 
Evento 
Autocall] [
Montante 
do Limite 
Inferior 
do Evento 
Autocall] 

Data de 
Início do 
Período 
de 
Observa
ção 
Autocall 

Data 
Final do 
Período 
de 
Observa
ção 
Autocall 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 

[inserir] 
[repetir 
conforme 
necessári
o] 

[inserir] 
[repetir 
conform
e 

[Relativam
ente a 
[inserir 
Ativo 
Subjacente]

[inserir] 
[repetir 
conform
e 

[Valor de 
Referência 
Autocall
[de cada 
Ativo 

[inserir 
data]

[inserir 
data]
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necessár
io] 

necessár
io] 

,] [inserir] 
[repetir 
conforme 
necessário] 

necessár
io] 

Subjacente 
na 
Carteira] 

[do Ativo 
com Pior 
Desempen
ho 
Autocall] 
[do Ativo 
com 
Melhor 
Desempen
ho 
Autocall] 
[é inferior 
ao] [é 
[superior 
ao] [ou 
igual ao] 
seu 
[respetivo] 
Nível de 
Autocall
[se a soma 
dos 
Montantes 
de Cupão 
pagáveis 
em relação 
[a um] [ao 
montante 
nominal de 
um] Valor 
Mobiliário 
[equivalen
te ao 
Montante 
de 
Cálculo] 
nas Datas 
de 
Pagamento 
do Cupão 
que 
correspond
em às 
Datas de 
Observaçã
o do 
Cupão a 
começar a, 
ou antes de 
uma Data 
de 
Observaçã
o Autocall
for 
superior 
ou igual ao 
Montante 
TARN] 

[repetir 
conforme 
necessário
] 
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[Evento Autocall

Ocorre um “Evento Autocall” [[caso o Valor de Referência Autocall [de cada Ativo Subjacente 
na Carteira] [do Ativo com Pior Desempenho Autocall] [do Ativo com Melhor Desempenho 
Autocall] em qualquer Data de Observação Autocall seja [inferior ao] [superior ao] [ou igual 
ao] seu [respetivo] Nível de Autocall para tal Data de Observação Autocall] [se o evento 
descrito na coluna denominada “Evento Autocall”, na mesma linha da Data de Observação 
Autocall relevante prevista na tabela supra ocorra em tal Data de Observação Autocall] [se a 
soma dos Montantes de Cupão pagáveis em relação [a um] [ao montante nominal de um] Valor 
Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] nas Datas de Pagamento do Cupão que 
correspondem às Datas de Observação do Cupão a começar a, ou antes de uma Data de 
Observação Autocall for superior ou igual ao Montante TARN]. 

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis] 

 [Preço Inicial do Ativo. [ em relação a [inserir o Ativo Subjacente], [[cada/o] Ativo 
Subjacente], [inserir montante] / o [Preço Inicial de Fecho / Preço Inicial Médio/ Preço 
Inicial / Nível de Ingresso] de [cada/tal] Ativo Subjacente / [a respeito de um Ativo 
Subjacente] montante previsto na tabela no Elemento C. 20 infra da coluna denominada 
“Preço Inicial do Ativo” na linha correspondente ao Ativo Subjacente.]] 

 [Datas Médias Autocall / Datas de Determinação de Preço Autocall: Cada Data de 
Observação Autocall e cada um dos [inserir número] [dias de negociação agendados / dias 
úteis de matérias-primas agendados / dias de cálculo do fundo] após tal Data de Observação 
Autocall, em cada caso, sujeita a ajustamento de acordo com os termos e condições.] 

 [Desempenho do Ativo Autocall: relativamente [a um Ativo Subjacente e] à Data de 
Observação Autocall relevante, um montante calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

]
AtivodoInicialPreço

AutocallAtivodoPreço

 [Autocall Asset Price (Preço do Ativo Autocall): [relativamente a um Ativo Subjacente, 
o [a média do] Preço de Referência [do] [de tal] Ativo Subjacente na [relevante] [Data de 
Observação Autocall] / [cada uma das [Datas Médias Autocall / Datas de Determinação do 
Preço Autocall] relevantes, correspondente à Data de Observação Autocall relevante]. 

 [Ativo com Melhor Desempenho Autocall: O Ativo Subjacente com o maior 
Desempenho do Ativo Autocall para a Data de Observação relevante.] 

 [Nível Autocall: [relativamente a [cada Ativo Subjacente e] cada Data de Observação 
Autocall] [•] [por cento do Asset Initial Price (Preço Inicial do Ativo) de tal Ativo 
Subjacente] [, o montante [para o Ativo Subjacente] descrito na coluna intitulada “Nível 
de Autocall” na mesma linha da Data de Observação Autocall relevante da tabela supra.] 

 [Ativo com Pior Desempenho Autocall: O Ativo Subjacente com o desempenho de ativo 
Autocall mais baixo para a Data de Observação Autocall relevante.] 

 Valor de Referência Autocall: 

[Se o Preço de Fecho Autocall ou Preço Médio Autocall forem aplicáveis, inserir: 
[relativamente a um Ativo Subjacente e [às] [a cada] Data(s) de Observação Autocall[ 
agendada(s) para coincidir [em [•]] [no período que começa em, e incluindo, [•] e 
termina em, e incluindo, [•]]],] a [média do] Preço de Referência [do] [de tal] Ativo 
Subjacente na [Data de Observação Autocall relevante] / [cada uma das [Datas Médias 
Autocall/ Datas de Determinação do Preço Autocall] correspondente à Data de 
Observação Autocall relevante.] 

[Se o Valor de Carteira Autocall for aplicável, inserir: [relativamente] [às] [a cada] 
Data(s) de Observação de Cupão[ agendada(s) para coincidir [em [•]] [no período que 
começa em, e incluindo, [•] e termina em, e incluindo, [•]]],] a soma do Desempenho 
Ponderado de cada Ativo Subjacente na Carteira, o qual será calculado para o Ativo 
Subjacente relevante como o produto (a) da Ponderação de tal Ativo Subjacente, 
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multiplicado por (b) o Desempenho do Ativo Autocall de tal Ativo Subjacente para a 
Data de Observação Autocall relevante.] 

[Se o Desempenho do Ativo Autocall for aplicável, inserir: [relativamente a um Ativo 
Subjacente e [às] [a cada] Data(s) de Observação de Cupão[ agendada(s) para 
coincidir [em [•]] [no período que começa em, e incluindo, [•] e termina em, e 
incluindo, [•]]],] o Desempenho do Ativo Autocall [do] [de tal] Ativo Subjacente para 
a Data de Observação do Autocall relevante.] 

 [Nível de Ingresso: em relação ao Ativo Subjacente, o [mais baixo] [mais alto] Preço de 
Referência de tal Ativo Subjacente observado através das Datas de Observação do Nível 
de Ingresso para tal Ativo Subjacente [no Período de Observação para tal Ativo 
Subjacente].

 [Data(s) de Observação do Nível de Ingresso: em relação ao Ativo Subjacente, [inserir 
datas] / [cada dia de negociação agendado para tal Ativo Subjacente] / [dia comum de 
negociação agendado para todos os Ativos Subjacentes compreendidos no Período de 
Observação do Nível de Ingresso] / [A Data de Observação do Primeiro Nível de Ingresso, 
e cada um dos [inserir número de dias] [dias de negociação agendados para tal Ativo 
Subjacente] / [dias comuns de negociação para todos os Ativos Subjacentes] após a Data 
de Observação do Primeiro Nível de Ingresso] [não há outra Data de Observação do 
Primeiro Nível de Ingresso].].]

 [Observação do Nível de Ingresso: [Em relação a [inserir Ativo Subjacente], ] o período 
a começar a, [e incluindo] / [mas excluindo], [ Inserir Data de observação do Nível de 
Ingresso] e a terminar a, [e incluindo] / [mas excluindo], [ Inserir Data Final de 
Observação do Nível de Ingresso], [ sujeito ao ajustamento de acordo com os termos e 
condições].]

 Observação do Primeiro Nível de Ingresso: [inserir data] [ou se tal dia não é [um dia de 
negociação agendado para tal Ativo subjacente] / [dia comum agendado para a negociação 
de todos os Ativos Subjacentes], os primeiros após [dia agendado para a negociação de tal 
Ativo Subjacente] / [dia comum agendado para a negociação de todos os Ativos 
Subjacentes]].] 

 [Preço de Referência: o [preço de fecho de ação da Ação / [ou] o nível de fecho de índice 
do Índice / [ou] o nível de fecho do Índice de Matérias-Primas / [ou] o preço de referência 
de matéria-prima da Matéria-Prima / [ou] a Taxa de Câmbio da Taxa FX] / [ou] o valor 
líquido do Fundo] para a data relevante.] 

 [Montante TARN: [inserir montante].] 

 [Ponderação: relativamente a cada Ativo Subjacente, [inserir] / a ponderação do Ativo 
Subjacente relevante na tabela infra.]] 

_______________ 

[Montante de Reembolso Opcional] 

_______________ 

[Se “Call Option” (Opção de Compra) for aplicável, inserir: Reembolso por opção do 
Emitente:

O Emitente poderá (mas não é obrigado a) reembolsar todos os Valores Mobiliários numa Data 
de Reembolso Opcional (Call) pelo Montante de Reembolso Opcional (Call) [correspondente 
a tal Data de Reembolso Opcional (Call)] [acrescido de juros (caso aplicável) sobre tal Data 
de Reembolso Opcional (Call)] notificado os Titulares até à Data de Notificação da Call 
Option, inclusive, correspondente a tal Data de Reembolso Opcional (Call) (cada termo 
encontrando-se definido na tabela infra, cada um sujeito a ajustamento de acordo com os 
termos e condições).  

[Se o Emitente exercer o seu direito de reembolsar os Valores Mobiliários numa Data de 
Reembolso Opcional (Call), não haverão Datas de Pagamento de [Taxa de Juros] [Cupão] 
subsequentes a tal Data de Reembolso Opcional (Call).] 

Os termos definidos usados acima: [Eliminar definições se não forem aplicáveis] 
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 Data de Notificação da Call Option: em relação [a cada] [à] Data de Reembolso Opcional 
(Call)[, a data prevista na "Tabela de Reembolso Opcional" abaixo na coluna intitulada 
"Data de Notificação da Call Option" na linha correspondente a essa Data de Reembolso 
Opcional (Call)][•] dia[s] útil[eis] anterior[es] a essa Data de Reembolso Opcional (Call)] 
[•] [, sujeito a adjustamento em conformidade com os termos e condições]. 

 Data de Reembolso Opcional (Call): [cada uma das datas previstas na "Tabela de 
Reembolso Opcional" abaixo, na coluna intitulada "Data de Reembolso Opcional (Call)"] 
[ou, se posterior,] [no [inserir número] dia útil após a Data de Notificação da Call Option 
respectiva]. [especificar] 

 Montante de Reembolso Opcional (Call): em relação a cada [Valor de Cálculo dos 
Valores Mobiliários] / [Valor Mobiliário] e uma Data de Reembolso Opcional (Call), [o 
montante indicado na “Tabela de Reembolso Opcional”, infra, na coluna intitulada 
"Montante de Reembolso Opcional (Call)", na linha referente a tal Data de Reembolso 
Opcional (Call)] [inserir montante].] 

[Eliminar a tabela ou as respetivas colunas caso não seja (m) necessária(s)]

Tabela de Reembolso Opcional 

[Data de Notificação da 
Call Option] 

[Data de Reembolso 
Opcional (Call)] 

[Montante de Reembolso Opcional (Call)] 

[inserir data] [repetir 
conforme necessário] 

[inserir data] [repetir 
conforme necessário] 

[inserir montante] [repetir conforme necessário]

_______________ 

[Se uma “Put Option” (Opção de Venda) for aplicável, inserir: Reembolso por opção do 
Titular: O Emitente deverá, por opção do Titular de qualquer Valor Mobiliário, reembolsar tal 
Valor Mobiliário na Data de Reembolso Opcional (Put) (conforme especificado na notificação 
relevante de entrega pelo Titular) pelo Montante de Reembolso Opcional (Put) [juntamente 
com os juros (caso aplicável) vencidos até à data]. O Montante de Reembolso Opcional (Put) 
relativamente a cada Valor de Cálculo dos Valores Mobiliários será de [inserir Valor de 
Cálculo / outro montante].] 

_______________ 

Montante de Reembolso Antecipado Não Agendado 

[inserir, exceto se Valores Mobiliários Belgas: Reembolso antecipado não agendado: Os 
Valores Mobiliários podem ser reembolsados antes da maturidade agendada (i) por opção do 
Emitente (a) se o Emitente determinar que uma alteração na lei aplicável torne o desempenho 
do Emitente ou suas afiliadas relativo aos Valores Mobiliários ou operações de cobertura de 
risco relativas aos Valores Mobiliários (ou exista uma probabilidade substancial de que o venha 
a tornar num futuro imediato) (total ou parcialmente) ilegal ou impraticável, (b) quando 
aplicável, se o Agente de Cálculo determinar que ocorreram, em relação ao(s) ativo(s) 
subjacente(s), certos eventos disruptivos adicionais ou eventos de ajustamento, conforme 
previsto nos termos e condições dos Valores Mobiliários ou (ii) após notificação de um Titular 
a declarar que esses Valores Mobiliários são imediatamente reembolsáveis devido à verificação 
de um evento de incumprimento continuado. 

[Inserir se não forem Notes EIS: Nesse caso, o Montante de Reembolso Antecipado Não 
agendado a pagar nesse reembolso antecipado não agendado será, para [cada montante nominal 
de] cada Valor Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo], [a Denominação Especificada 
de [inserir Denominação Especificada] / Valor de Cálculo de [inserir Valor de Cálculo] / o 
Montante Nominal de [inserir Montante Nominal]] / [um montante que represente o justo valor 
de mercado do Valor Mobiliário que tenha em conta todos os fatores relevantes menos os custos 
incorridos pelo Emitente ou por qualquer das suas afiliadas em relação a esse reembolso 
antecipado [, incluindo os relativos ao desfazer de posições e/ou a contratos de cobertura de 
risco]] / [Inserir se forem Obrigações de Cupão Zero onde o “Valor Acrescentado” é 
especificado nas Condições Finais: um montante igual à soma de (i) [inserir Preço de 
Referência do Cupão Zero] (o "Preço de Referência do Cupão Zero"), e (ii) o produto de 
[inserir o Accrual Yield] (capitalizado anualmente) que é aplicado ao Preço de Referência do 
Cupão Zero desde (incluindo) [inserir Data de Início de Contabilização do Acréscimo] (a 
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"Data de Início da Contabilização do Acréscimo") até (mas excluindo) a data prevista para 
o reembolso ou (conforme o caso) a data em que o Valor Mobiliário se vença].] 

[Inserir se forem Notes EIS: Nesse caso, o Montante de Reembolso Antecipado Não Agendado 
a pagar nesse reembolso antecipado não agendado será, para cada Valor de Cálculo de Cada 
Valor Mobiliário, (A) no caso (i) acima, um montante igual ao [inserir o Valor de Cálculo], 
multiplicado pelo resultado da divisão de (x) o justo valor de mercado da Ação Preferencial na 
data agendada para o reembolso antecipado não agendado das Notes por (y) o preço de emissão 
da Ação Preferencial; e (B) no caso de (ii) acima, um montante que represente o valor de 
mercado do Valor de Cálculo de cada Valor Mobiliário e que tenha em conta todos os fatores 
relevantes menos os custos incorridos pelo Emitente ou por quaisquer das suas afiliadas em 
relação a esse reembolso antecipado [, incluindo os relativos ao desfazer de posições em 
qualquer subjacente e/ou a contratos de cobertura].] 

[inserir se forem Valores Mobiliários Belgas: Reembolso antecipado não agendado: Os 
Valores Mobiliários podem ser reembolsados antes da maturidade agendada (i) por opção do 
Emitente (a) se o Emitente determinar que uma alteração na lei aplicável torne o desempenho 
do Emitente relativo aos Valores Mobiliários (ou exista uma probabilidade substancial de que 
o venha a tornar num futuro imediato) total ou parcialmente ilegal (“Evento de Alteração da 
Lei”), [Inserir se Valores Mobiliários Indexados a Índices: ou (b) se o Agente de Cálculo 
determinar que um evento de ajustamento do índice (seja um cancelamento, modificação 
material, falha em publicar, ou um evento referência/administrador) tenha ocorrido em relação 
[ao/a um] Índice e que substituir [o/um] Índice e ajustar os termos e condições dos Valores 
Mobiliários não atingiria um resultado comercial razoável] / [Inserir se Valores Mobiliários 
indexados a Ações: ou (c) se o Agente de Cálculo determinar que um evento extraordinário 
ocorreu em relação [à/ a uma] Ação e que substituir [uma/a] Ação e ajustar os termos e 
condições dos Valores Mobiliários não atingiria um resultado comercial razoável] ou (ii) após 
notificação do Detentor a declarar que tais Valores Mobiliários sejam imediatamente 
reembolsáveis devido à verificação de um evento de incumprimento que é continuado. 

No caso de um reembolso antecipado não agendado devido a um Evento de Alteração da Lei 
[inserir se Valores Mobiliários Indexados a Ações: ou um evento extraordinário em relação 
[à/às] Ação[ões], em cada caso,] que faça com que a continuidade dos Valores Mobiliários seja 
definitivamente impossível (um “Evento de Força Maior”), o Montante de Reembolso 
Antecipado Não Agendado pagável em tal reembolso antecipado não agendado será um 
montante determinado pelo Agente de Cálculo como o justo valor de mercado dos Valores 
Mobiliários no segundo dia útil antes da data em que o Emitente ou o Agente de Cálculo 
(conforme aplicável) determinar que os Valores Mobiliários serão reembolsados 
antecipadamente (tomando em consideração o valor presente do remanescente (incluindo o 
valor presente das futuras comissões de venda pagáveis ao distribuidor (o “Distribuidor”) (se 
algum))) (tal montante, o “Justo Valor de Mercado”). 

No caso de um reembolso antecipado não agendado devido a um Evento de Alteração da Lei 
[inserir se Valores Mobiliários Indexados a Ações: ou um evento extraordinário em relação 
[à/às] Ação[ões], em cada caso,] que não faça com que a continuação dos Valores Mobiliários 
seja definitivamente impossível [inserir se Valores Mobiliários Indexados a Índices: ou após 
um evento de ajustamento do índice] ([cada]) tal evento, um “Evento Sem Existência de Força 
Maior”), o Montante de Reembolso Antecipado Não Agendado pagável em tal reembolso 
antecipado não agendado corresponderá ao montante [inserir se Justo Valor de Mercado 
(Acrescido do Reembolso dos Custos dos Emitente) for aplicável: igual à soma de (a) o Justo 
Valor de Mercado, mais (b) a participação pro rata do total de custos do Emitente (por exemplo, 
custos de estrutura mas excluindo as comissões de venda pagas ou pagáveis pelo Emitente ao 
Distribuidor) pagos pelos detentores originais dos Valores Mobiliários como parte do preço 
original de emissão dos Valores Mobiliários, conforme ajustados para ter em conta o tempo 
remanescente para a maturidade (o “Reembolso do Custo Pro Rata do Emitente”).] / [Inserir 
se a Opção de Venda (Put) ou Monetização do Emitente (ou Melhor do Montante) se aplicar: 
determinado pelo Agente de Cálculo de acordo com o seguinte em relação a cada Valor 
Mobiliário: 
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 onde o Detentor exerceu o seu direito a reembolso antecipado de tal Valor Mobiliário, de 
acordo com os termos e condições, um montante pagável na data de reembolso antecipado 
especificada na notificação do Emitente, igual à soma de (a) o Justo Valor de Mercado, 
mais (b) a participação pro rata do total de custos do Emitente (por exemplo, custos de 
estruturação mas excluindo as comissões de venda pagas ou pagáveis pelo Emitente ao 
Distribuidor) pago pelos detentores originais dos Valores Mobiliários como parte do preço 
original de emissão dos Valores Mobiliários, conforme ajustados para ter em conta o tempo 
remanescente para a maturidade (o “Reembolso do Custo Pro Rata do Emitente”); ou 

 caso contrário, um montante igual à soma de (a) [inserir o Montante de Cálculo (CPP)] o 
montante do principal mais (b) o valor presente (se algum) da opção componente ou 
derivado(s) embutido(s) de tal Valor Mobiliário perto ou na data em que o Emitente 
notifica do evento de reembolso antecipado, mais (c) o valor presente das comissões de 
vendas futuras pagáveis ao Distribuidor (se algum), mais (d) o Reembolso do Custo Pro 
Rata do Emitente, mais (e) juros acumulados (se alguns) em tal valor presente (se algum) 
da opção componente ou derivado(s) embutido(s), tal valor presente das comissões de 
venda futuras pagáveis ao Distribuidor (se algumas) e tal Reembolso do Custo Pro Rata do 
Emitente até, mas excluindo, à data de maturidade, e tal montante descrito de acordo com 
este parágrafo (b) será pagável na data de maturidade agendada. 

DESDE QUE no caso de reembolso antecipado não agendado devido a um Evento de Alteração 
da Lei [Inserir se Valores Mobiliários Indexados a Ação: ou um evento extraordinário em 
relação às Ações] que não faça com que a continuação dos Valores Mobiliários seja 
definitivamente impossível, o Emitente pode, ao invés, determinar de reembolsar todos os 
Valores Mobiliários na data de reembolso antecipado especificada na notificação do Emitente 
e para um montante igual à soma de (a) o mais elevado de (i) [ inserir Montante de Cálculo 
(CPP)] e (ii) Justo Valor de Mercado e (b) o Reembolso do Custo Pro Rata do Emitente.] 

No caso de uma notificação de reembolso antecipado aquando da notificação pelo Detentor 
depois de um evento de incumprimento, o Montante de Reembolso Antecipado Não Agendado 
pagável será um montante correspondente a um justo valor de mercado do Valor Mobiliário 
naquele dia, conforme determinado pelo Agente de Cálculo (tomando em conta o remanescente 
do  valor presente (incluindo o  valor presente das comissões de venda futuras pagáveis ao 
Distribuidor (se alguma))). 

Ao Detentor de um Valor Mobiliário não serão cobrados quaisquer custos (tais como custos de 
liquidação) pelo ou por conta do Emitente para reembolsar o Valor Mobiliário antes de 
maturidade agendada ou para alterar os termos e condições dos Valores Mobiliários.]

O Montante de Reembolso Antecipado Não Agendado poderá ser inferior ao valor 
inicialmente investido pelo investidor e, consequentemente, o mesmo poderá perder parte 
ou a totalidade do seu investimento através de um reembolso antecipado não agendado. 

_______________ 

[Montante de Prestação Inicial 

A menos que os Valores Mobiliários sejam previamente reembolsados ou adquiridos e 
cancelados, o Emitente reembolsará parcialmente [cada montante nominal de] cada Valor 
Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] na Data de Prestação Inicial através do 
pagamento do Montante da Prestação Inicial. 

Termos definidos usados acima: 

 Montante de Prestação Inicial: [inserir montante] 

 Data de Prestação Inicial: [inserir data]] 

_______________ 

Montante de [Reembolso Final / Liquidação / Última Prestação] 
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A menos que sejam previamente [reembolsados] [exercidos antecipadamente], ou adquiridos e 

cancelados, o Montante de [Reembolso Final / Liquidação / Última Prestação] a pagar 

relativamente a cada [montante nominal de cada] Valor Mobiliário [equivalente ao Montante 

de Cálculo] na data de maturidade será de: 

[Quando seja aplicável um Single Limb Payout, inserir o seguinte: 

O Montante de [Reembolso Final / Liquidação / Última Prestação] pagável relativamente a 

[cada montante nominal de] cada Valor Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] será 

calculado de acordo com a fórmula que se segue [, desde que tal montante não seja [se um Cap 

for aplicável, inserir: superior a [[inserir montante]/[o Cap]] [ou]] [se um Floor for aplicável, 

inserir: inferior a [[inserir montante]]/[o Floor]] [se uma Conversão de Divisa for aplicável, 

inserir: e tal montante convertido de [inserir Divisa de Cálculo] em [inserir Divisa Convertida] 

mediante a Taxa de Conversão da Divisa]: 

[Se Participation Security (Valor Mobiliário de Participação) for aplicável, inserir:

   ExercíciodePreçoPerf0;MaxPPLCA  ] 

[Se Participation FX Security for aplicável, inserir:

   FXRExercíciodePreçoPerf0;MaxPPLCA  ] 

[Se Delta-One Security for aplicável, inserir: 

(Inicial)ReferênciadePreço

(Final)ReferênciadePreço
CA  ] 

[Se Delta-One Security (Performance) for aplicável, inserir: 

PerfCA  ]

[Se Condições de Taxa de Câmbio BRL forem aplicáveis, inserir: 

(Final)FXBRL

CA
]

[Se Condições de Security de Taxa de Câmbio forem aplicáveis, inserir: 

(Final)FX

CA
]

[Se Redemption Percentage (Percentagem de Reembolso) for aplicável, inserir: 

ReembolsodemPercentageCA ]

[Se Particpation Security de Floor Variável for aplicável, inserir: 

CA x {PL+Max[Floor Variável;P x (Perf – Strike)]}  

[Se o Valor Mobiliário de Participação Alterada é aplicável, insira:

(CA − IIA) × {PL + [P × ���(0; Perf − Strike)]}

[Se o Valor Mobiliário de Participação Alterada FX é aplicável, insira: 

CA × {PL + [P × ���(0; Perf − Strike)]} × FXR,
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[Se uma Percentagem de Reembolso Alternativa for aplicável, inserir: 

Montante de Cálculo Alternativo x Percentagem de Reembolso] 

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis e inserir quaisquer 
outras definições relevantes do sumário] 
 [Divisa de Cálculo Alternativa: [].] 
 ["Classificação de Desempenho do Ativo" significa, relativamente a um Ativo 

Subjacente, um valor inteiro correspondente à posição do Ativo Subjacente depois de 
classificados os Ativos Subjacentes na ordem do Desempenho do Ativo de Compra, de tal 
modo que ao Ativo Subjacente com o maior Desempenho do Ativo de Compra é atribuída 
a Classificação de Desempenho do Ativo de "1" e ao Subjacente com o menor Desempenho 
do Ativo de Compra é atribuída a Classificação de Desempenho do Ativo de "n".] 

 [Subjacente com Melhor Desempenho: O Ativo Subjacente com o Desempenho do 
Subjacente mais elevado.] 

 [BRL FX (Final) (Taxa de Câmbio BRL (Final): relativamente a uma Data de 
observação de Final BRL, (i) a taxa de câmbio EUR/USD para a Data de observação de 
Final BRL, multiplicada por (ii) a taxa de câmbio USD/BRL para a Data de observação 
Final BRL. 

 CA: Calculation Amount (Valor de Cálculo). [inserir]. [(e na sequência de um reembolso 
parcial de tal Valor Mobiliário na Data de Prestação Inicial pelo Montante de Prestação 
Inicial, [inserir])]. 

 [Desempenho do Ativo de Compra: relativamente a um Ativo Subjacente, o montante 
determinado de acordo com a seguinte fórmula [desde que tal montante não seja] [maior 
que [●]] [ou] [menor que [●]] [:] 

(Inicial)ReferênciadePreço

(Final)ReferênciadePreço

 [Preço Médio Final: [relativamente a um Ativo Subjacente,] a média aritmética do Preço 
de Referência [do/desse] Ativo Subjacente em cada uma das [inserir Datas Médias / Datas 
de Determinação do Preço] [as Datas Médias Finais / Datas de Determinação do Preço 
Finais], sujeita a ajustamento de acordo com os termos e condições.] 

 [Preço Final de Fecho: [relativamente a um Ativo Subjacente,] o Preço de Referência 
[do/desse] Ativo Subjacente na Data de Referência Final, sujeito a ajustamento de acordo 
com os termos e condições / [o nível do Índice de Inflação publicado para [inserir Mês de 
Referência Final]].] 

 Data de Referência Final: [] [o [] dia de negociação esperado [comum] agendado 
precedente a [[]] [a Data de Maturidade Agendada] [(subsequente a qualquer ajustamento 
se tal data coincidir com um dia não útil)]], sujeito a ajustamento de acordo com os termos 
e condições. [À data deste Sumário, espera-se que Data de Referência Final seja []. 

 [FX (Final) (Taxa de Câmbio (Final)): a taxa de câmbio [inserir a Divisa de Base] / 
[inserir a Divisa de Referência] [Se uma Taxa de Câmbio Derivada for aplicável, inserir: 
(determinada pelo Agente de Cálculo correspondendo ao [produto/quociente] de [(a) um 
dividido por] [(a)/(i) [inserir par de moeda respetivo] taxa de câmbio 
[dividida/multiplicada] por [[inserir Divisa Sujeita]/[inserir Divisa de Referência] dividida 
por (b)/(ii)] taxa de câmbio [inserir par de moeda respetivo] taxa de câmbio[inserir Divisa 
Sujeita]/[inserir Divisa de Base]) relativamente à [inserir data], sujeita a ajustamento de 
acordo com os termos e condições.] 

 [FXR: [um montante equivalente à [caso seja aplicável um Retorno Não Invertido, inserir: 
FX (Final) (Taxa de Câmbio (Final)) dividida pela FX (Inicial) (Taxa de Câmbio (Inicial))] 
/ [caso não seja aplicável um Retorno Invertido, inserir: FX (Inicial) (Taxa de Câmbio 
(Inicial)) dividida pela FX (Final) (Taxa de Câmbio (Final)]] / [um].] 

 [IIA:[•].]

 [Preço Médio Inicial: a média do preço de fecho de ação da Ação / a média do nível de 
fecho de índice do Índice / a média do nível de fecho do Índice de Matérias-Primas / a 
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média do preço de referência de matéria-prima da Matéria-Prima / a média do valor líquido 
do ativo do Fundo em cada uma das [inserir Datas de Médias Iniciais / Datas de 
Determinação de Preço Iniciais][, sujeita a ajustamento de acordo com os termos e 
condições.] 

 [Preço de Fecho Inicial: [relativamente a um Ativo Subjacente,] o Preço de Referência 
[do/desse] Ativo Subjacente em [inserir Data de Referência Inicial], sujeita a ajustamentos 
de acordo com os termos e condições.] 

 [Preço Inicial: o preço de ação relevante da Ação / o nível de índice relevante do Índice / 
o nível de índice relevante do Índice de Matérias-Primas / o preço de matéria-prima 
relevante da Matéria-Prima / o valor líquido relevante do ativo do Fundo em [inserir Data 
de Referência Inicial], sujeito a ajustamento de acordo com os termos e condições.] 

  [j: [●],] 

 [Datas de Observação de Lookback: [inserir datas].] 

 [Preço de Lookback: relativamente [a um] [ao] Ativo Subjacente, o [menor] [maior] 
Preço de Referência para tal Ativo Subjacente observado ao longo de todas as Datas de 
Observação Lookback para tal Ativo Subjacente.]["Max" seguido por uma série de 
montantes entre parêntesis, significa o maior dos montantes separados por um ponto e 
vírgula dentro desses parêntesis. Por exemplo, “Max(x;y)” significará o maior de entre o 
componentes x e o componente y.] 

 [n: o número dos Ativos Subjacentes na Carteira.] 

 [P: Participação, que é [inserir montante]. ] 

 [Perf: [Desempenho do Subjacente] / [Desempenho da Carteira / [Desempenho Máximo, 
correspondendo ao Desempenho do Subjacente do Subjacente com o Melhor 
Desempenho] / Desempenho Mínimo, correspondendo ao Desempenho do Subjacente do 
Subjacente com o Pior Desempenho.] / [Desempenho da Carteira Temple].] 

 [PL: Nível de Proteção, que é [inserir montante].] 

 [Redemption Percentage (Percentagem de Reembolso): [inserir percentagem].] 

 [Reference Price (Final) ou RP (Final) (Preço de Referência (Final)): o [Preço de Fecho 
Final / Preço Médio Final / Preço de Lookback] do Ativo Subjacente.] 

 [Reference Price (Initial) ou RP (Initial) (Preço de Referência (Inicial)): relativamente 
a [inserir Ativo Subjacente], [inserir montante] / [[●] por cento] do [Preço de Fecho Inicial 
/ Preço Médio Inicial / Preço Inicial / Nível Básico] do Ativo Subjacente / [relativamente 
a um Ativo Subjacente,] o montante definido na tabela do Elemento C.20 infra, na coluna 
intitulada “Reference Price (Initial) (Preço de Referência (Inicial)”, na linha 
correspondente ao Ativo Subjacente].] 

 [Desempenho da Substituição: [●] por cento.]

 [Data de Maturidade Agendada]: [●]]

 [Strike (Preço de Exercício): [inserir montante].] 

 [Desempenho da Carteira Temple: o montante agregado do Desempenho Ponderado 
Temple de cada Ativo Subjacente.] 

 [Desempenho Ponderado Temple: significa um montante determinado de acordo com a 
fórmula especificada em (i) ou (ii) abaixo (conforme aplicável): 

 Em relação a um Ativo Subjacente com uma Classificação de Desempenho do Ativo de 1 
a j: 

���������� �� ���������çã�

�
; e 

 Em relação a um Ativo Subjacente com uma Classificação de Desempenho de Ativo de 
j+1 a n: 

Desempenho do Ativo de Compra

n
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 [Desempenho do Subjacente: relativamente [a cada] [ao] Ativo Subjacente [na Carteira], 
um montante calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

[Se a Taxa de Câmbio Final/Inicial for aplicável, inserir: 

Ativo]doCâmbiodeTaxa
(Inicial)ReferênciadePreço

(Final)ReferênciadePreço


[Se a (Taxa de Câmbio FX) Final/Inicial não for aplicável, inserir: 

]
(Inicial)ReferênciadePreço

(Final)ReferênciadePreço

 Floor Variável: se o [Preço de Fecho Inicial] [Preço Médio Final] [de cada] [do] Ativo 
Subjacente for superior [ou igual] ao seu Nível de Floor Variável, [●]. Se o [Preço de Fecho 
Final] [Preço Médio Final] [do] [de qualquer] Ativo Subjacente for inferior [ou igual] ao 
Nível de Floor Variável, [●] [zero]. 

 Nível de Floor Variável: [relativamente a [inserir Ativo Subjacente]], [inserir número] / 
[inserir percentagem] do Preço Inicial do Ativo do Ativo Subjacente. [repetir para cada 
Ativo Subjacente, conforme necessário] [relativamente a cada Ativo Subjacente, o 
montante especificado na coluna “Nível de Floor Variável” na mesma linha que o Ativo 
Subjacente na Tabela do Ativo Subjacente infra].] 

 [Subjacente com o Pior Desempenho: o Ativo Subjacente com o Desempenho do 
Subjacente mais baixo.] 

 [Weighting (Ponderação): relativamente a cada Ativo Subjacente, [inserir] / a ponderação 
para o Ativo Subjacente relevante definida na tabela infra.] 

 [Weighted Performance (Desempenho Ponderado): relativamente a cada Ativo 
Subjacente na Carteira, um montante calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

[Se a (Taxa de Câmbio FX) Final/Inicial for aplicável, inserir: 

Ativo]doCâmbiodeTaxa
(Inicial)ReferênciadePreço

(Final)ReferênciadePreço
Ponderação 

[Se (Taxa de Câmbio FX) Final/Inicial não for aplicável, inserir: 

]]
(Inicial)ReferênciadePreço

(Final)ReferênciadePreço
Ponderação

_______________ 

[Quando seja aplicável um Multiple Limb Payout, inserir o seguinte: 

[Se um Trigger Event for aplicável, inserir: O Montante [Final de Reembolso / de Liquidação 
/ Última Prestação] a pagar relativamente a [cada montante nominal de] cada Valor Mobiliário 
[equivalente ao Montante de Cálculo] será calculado de acordo com a fórmula que se segue [, 
[caso o Trigger Cap seja aplicável, inserir: desde que tal montante não seja [superior] a [inserir 
montante]] [ou] [caso o Trigger Floor seja aplicável, inserir: inferior a [inserir montante]] [Se 
uma Conversão de Divisa for aplicável, inserir: e correspondendo tal montante convertido de 
[inserir Divisa de Cálculo] em [inserir Divisa Convertida] através da Taxa de Câmbio de 
Conversão]:  
[Se o Trigger Payout 1 for aplicável, inserir: 

Trigger]demPercentageCA

[Se o Trigger Payout 2 for aplicável, inserir: 

Perf]Trigger CA 

[Se o Trigger Payout 3 for aplicável, insira: 

�� × �������� ���� ± [���� ����� �
�

���
])]
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Caso um Evento Barreira não tenha ocorrido [inserir, se um Trigger Event for aplicável: mas 
um Trigger Event, [Se um Evento Star é aplicável, insira: e um Evento Star ocorreu]], o 
Montante [do Reembolso Final / de Liquidação / Última Prestação] pagável relativamente a 
[cada montante nominal de] cada Valor Mobiliário [equivalente ao Montante de Cálculo] será 
calculado de acordo com a fórmula infra [, desde que tal montante não seja [se o Cap for 
aplicável, inserir: superior a [[inserir montante]/o Cap] [ou] [se o Floor for aplicável, inserir: 
inferior a [inserir montante]/ o Floor] [Se a conversão da Divisa for aplicável inserir: e tal 
montante será convertido da [inserir Divisa de Cálculo] em [inserir Divisa Controvertida]
utilizando a Taxa de Câmbio de Conversão: 

Caso um Evento Barreira não tenha ocorrido [Se um Trigger Event for aplicável, inserir: mas 
um Trigger Event tenha ocorrido], o Montante [do Reembolso Final / de Liquidação / Última 

Prestação] pagável relativamente a [cada montante nominal de] cada Valor Mobiliário 
[equivalente ao Montante de Cálculo] será calculado de acordo com a fórmula infra [, desde 
que tal montante não seja [se o Cap for aplicável, inserir: superior a [[inserir montante]/o 

Cap] [ou] [se o Floor (Montante Mínimo) for aplicável, inserir: inferior a [[inserir 
montante]/o Floor] [caso uma Conversão de Divisa seja aplicável, inserir: e tal montante 
será convertido de [inserir Divisa de Cálculo] em [inserir Divisa Convertida] em [inserir 
Data de observação de Conversão de Divisa] utilizando a Taxa de Câmbio de Conversão: 

[Se o Payout 1 for aplicável, inserir: 

Reembolso]demPercentageCA

[Se o Payout 2 for aplicável, inserir: 

Perf]CA

[Se o Payout 3 for aplicável, inserir: 











































0;
(Inicial)RP

(Venda)RP
-ExercíciodePreçoMax PP

0Exercício;dePreço-
(Inicial)RP

(Compra)RP
MaxPPL

CA ] 

[Se o Payout 4 for aplicável, inserir: 

 ]PerfBónus;PLMaxCA 

[Se o Payout 5 for aplicável, inserir: 

  ]FXR0Exercício;dePreço-PerfMaxBónusPLCA 

[Se o Payout 6 for aplicável, inserir: 

  ]0Exercício;dePreço-PerfMaxPPLCA 

[Se o Payout 7 for aplicável, inserir: 

  ]FXR0Exercício;dePreço-PerfMaxPPLCA 

[Se o Payout 8 for aplicável, inserir: 

   ]0Bónus;-PerfMax PBónusCA 

[Se o Payout 9 for aplicável, inserir: 























 PP;0)P-ExercíciodePreço-Max(Perf

0)Exercício;dePreço-Max(PerfReforço;deLimiteMinPPL

CA
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[Se o Payout 10 for aplicável, inserir: 























 FXRPP;0)P-ExercíciodePreço-Max(Perf

0)Exercício;dePreço-Max(PerfReforço;deLimiteMinPPL

CA

FXR

]

[Se o Payout 11 for aplicável, inserir: 

CA x Max(PreçodeExercício – Perf;0)] 

[Se Liquidação Financeira Downside for aplicável, inserir: 

Caso um Evento Barreira tenha ocorrido [inserir, se um Trigger Event for aplicável: e um 
Trigger Event tenha ocorrido], [Se um Evento Star é aplicável, insira: mas um Evento Star não 
ocorreu]], o Montante [do Reembolso Final / de Liquidação / Última Prestação] pagável 
relativamente a [cada montante nominal de] cada Valor Mobiliário [equivalente ao Montante 
de Cálculo] será calculado de acordo com a fórmula infra [, desde que tal montante não seja 
[se o Cap Downside for aplicável, inserir: superior a [[inserir montante]/o Cap Donwside] [ou] 
[se o Floor (Limite Mínimo) Downside for aplicável, inserir: inferior a [inserir montante]] 
[caso uma Conversão de Divisa seja aplicável, inserir: e tal montante será convertido de 
[inserir Divisa de Cálculo] em [inserir Divisa Convertida] em [inserir Data de observação de 
Conversão de Divisa] utilizando a Taxa de Câmbio de Conversão: 

[Se um Ativo Único, Pior da Carteira ou Melhor da Carteira for aplicável, inserir: 

]
InicialReferênciadeValor 

FinalReferênciadeValor 
CA

[Se um Ativo Final de Taxa de Câmbio e Ativo Único, Pior da Carteira ou Melhor da 

Carteira for aplicável, inserir: 

]AtivodoFinalCâmbiodeTaxa
InicialReferênciadeValor 

FinalReferênciadeValor 
CA 

[Se uma Percentagem Mínima for aplicável, inserir: 

Mínima]mPercentageCA

[Se uma Carteira Ponderada for aplicável, inserir:

carteira]daDesempenhoCA 

[Se um “Buffered Downside” for aplicável, inserir: 

Buffer)]deNível
InicialReferênciadeValor 

FinalReferênciadeValor 
(CA 

[Se uma carteira “Buffered Downside” for aplicável, inserir: 

Buffer)deNívelcarteiradao(DesempenhCA  ] 

[Se um Ativo Único, Pior da Carteira ou Melhor da Carteira e Reforço for aplicável, inserir: 

0)]]Exercício;dePreço-Max(PerfP
InicialReferênciadeValor 

FinalReferênciadeValor 
[CA 

[Se um Ativo Único, Pior da Carteira ou Melhor da Carteira e Reforço e FXR for aplicável, 

inserir: 



Sumário 

45080046 45

FXR]0)Exercício;dePreço-Max(PerfP
InicialReferênciadeValor 

FinalReferênciadeValor 
[CA 

[Se um Ativo Único e Put Downside, Pior da Carteira e Put Downside, Melhor da Carteira e 

Put Downside for aplicável, inserir: 

])
InicialReferênciadeValor 

FinalReferênciadeValor 
-ercício(PreçodeExCA

[Se uma Liquidação Física Downside for aplicável, inserir: 

Caso um Evento Barreira tenha ocorrido [Inserir, se um Trigger Event for aplicável] [e um 
Trigger Event tenha ocorrido], o Emitente deverá transferir ou procurar transferir na data de 
[inserir Data de Liquidação Física] de um Ativo a Entregar e deverá igualmente pagar o 
Montante Pecuniário Fracionado (caso aplicável) após o pagamento por parte do Titular de 
todos os impostos e taxas, custos de transação e quaisquer outros custos incorridos pelo 
Emitente e qualquer uma das suas afiliadas pela entrega dos Ativos a Entregar.] 

[Se Payout de Dupla Divisa for aplicável, inserir: 

Se um Evento Barreira não ocorreu, o Montante de [Reembolso Final / Liquidação / Última 

Prestação ] pagável a respeito de [cada montante nominal de] cada Valor Mobiliário [igual ao 

Montante de Cálculo] será pago em [●] e será calculado de acordo com a fórmula abaixo 

Montante de Cálculo da Primeira Divisa x Percentagem de Reembolso 

Se um Evento Barreira ocorreu, o Montante de [Reembolso Final / Liquidação / Última 

Prestação ] pagável a respeito de [cada montante nominal de] cada Valor Mobiliário [igual ao 

Montante de Cálculo] será pago em [●] e será calculado de acordo com a fórmula abaixo 

Montante de Cálculo da Segunda Divisa x Percentagem de Reembolso.] 

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis e inserir quaisquer 

outras definições relevantes do sumário] 

 [Taxa Anual: [inserir valor].] 

 [Montante Base: [inserir valor].] 

 [Desempenho da Carteira: a soma do Desempenho Ponderado de cada Ativo Subjacente 
na Carteira.] 

 [Valor da Carteira: a soma do Desempenho Ponderado (Valor da Carteira) de cada Ativo 
Subjacente dento da Carteira.] 

 [Bónus: [inserir montante].] 

 [Limite de Reforço: [inserir montante]] 

 [ Nível Buffer: [inserir montante].] 

 [Ativos a Entregar: [inserir número] do Ativo Subjacente / um número inteiro de 
unidades do [Ativo Subjacente / Ativo com o Pior Desempenho Final] equivalente ao 
quociente de (a) o Valor de Cálculo [(convertido na divisa do Ativo Subjacente à Taxa de 
Câmbio do Ativo relativamente à Data de observação Final da Taxa de Câmbio, caso 
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aplicável)] dividido por (b) o Preço dos Ativos a Entregar [do Ativo com o Pior 
Desempenho Final], arredondado por defeito ao [número inteiro mais próximo da unidade 
desse Ativo Subjacente / o número de unidades mais baixo do Ativo Subjacente que 
possam ser negociadas na respetiva bolsa desse Ativo Subjacente].] 

 [Preço dos Ativos a Entregar: [Relativamente a [inserir Ativo Subjacente],] [inserir 
montante] / [inserir percentagem] do seu [Valor Inicial.] [repetir conforme necessário] 

 [Montante de Cálculo da Primeira Divisa: [●]]. 

 [Montante Pecuniário Fracionado: Um montante [(convertido na Divisa de Base à Taxa 
de Câmbio do Ativo do Ativo Subjacente compreendido nos Ativos a Entregar na Data de 
observação de Taxa de Câmbio Final, caso aplicável)] equivalente ao produto de (a) a 
diferença entre (i) o número e/ou fração do Ativo Subjacente compreendido nos Ativos a 
Entregar previamente ao arredondamento [para o número inteiro mais próximo da unidade 
de tal Ativo Subjacente] / [o número menor de unidades de tal Ativo Subjacente que possa 
ser negociado na respetiva bolsa do Ativo Subjacente] menos (ii) os Ativos a Entregar, 
multiplicado por (b) o Valor de Referência Final.] 

 [PP: Participation Put que é [inserir montante].] 

 [Taxa de Câmbio Final do Ativo: a Taxa de Câmbio do Ativo [do Ativo com o [Pior] 
[Melhor] Desempenho Final].] 

 [Valor de Referência Final: [se um Ativo Único é aplicável, inserir: o Valor Final] [se o 
Pior da Carteira ou Melhor da Carteira for aplicável, inserir: o Valor Final do Ativo com 
o [Pior] [Melhor] Desempenho Final].] 

 [Valor Final: [o Preço de Fecho Final / o Preço Médio Final] do Ativo Subjacente.] 

 [Ativo com o Melhor Desempenho Final: o Ativo Subjacente da Carteira com o 
Desempenho do Ativo Final mais alto, que é o Valor Final dividido pelo Valor Inicial]. 

 [Ativo com o Pior Desempenho Final: o Ativo Subjacente da Carteira com o 
Desempenho do Ativo Final mais baixo, que é o Valor Final dividido pelo Valor Inicial]. 

 [Valor de Referência Inicial: [se um Ativo Único for aplicável, inserir:] [o Valor Inicial] 
[se o Pior da Carteira ou o Melhor Ativo da Carteira for aplicável, inserir:] [o Valor 
Inicial do Ativo com o [Pior] [Melhor] Desempenho Final].] 

 [Valor Inicial: [relativamente a [inserir Ativo Subjacente], [inserir montante] / [[●] por 
cento] do [Preço de Fecho Inicial / Preço Médio Inicial / Preço Inicial / Nível Básico] do 
Ativo Subjacente / [relativamente a um Ativo Subjacente,] o montante definido na tabela 
do Elemento C.20 infra, na coluna intitulada “Valor Inicial”, na linha correspondente ao 
Ativo Subjacente].] 

 [“Max” seguido por vários montante dentro de parênteses, significa o maior dos montantes 
separados por uma semi-coluna dentro desses parênteses. Por exemplo, “Max(x;y)” 
significa o maior dos componente x e componente y.] 

 [Percentagem Mínima: [inserir percentagem].] 

 [N: em relação à Data Final de Referência, o número de dias civis incluídos no período a 
começar em, e incluindo, a Data de Início do Período de Observação Autocall a terminar 
em, mas excluindo, tal Data de Referência Final (anterior a qualquer ajustamento de tal 
data)].] 

 [Perf: [Desempenho do Subjacente] / [Desempenho da carteira / [Desempenho Máximo, 
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correspondendo ao Desempenho do Subjacente do Subjacente com o Melhor 
Desempenho] / [Desempenho Mínimo, correspondendo ao Desempenho do Subjacente do 
Subjacente com o Pior Desempenho.] / [Desempenho da Carteira Temple].] 

 [Preço de Referência (Compra) ou RP (Compra): o [Preço Final de Fecho / Média Final 
de Preço] do Ativo Subjacente.] 

 [Preço de Referência (Venda) ou RP (Venda): o [Preço Final de Fecho / Média Final de 
Preço] do Ativo Subjacente.] 

 [Valor de Referência (Valor Final): o [Preço Final de Fecho / Média Final de Preço  / 
Preço de Lookback] do Ativo Subjacente relevante.] 

 [Valor de Referência (Valor Inicial): [a respeito de [inserir o Ativo Subjacente], [inserir 
montante] / [[●] por cento de] o [Preço Inicial de Fecho / Preço Médio Inicial/ Preço Inicial 
/ Nível de Ingresso] do Ativo Subjacente relevante / [a respeito de um Ativo Subjacente,] 
o montante descrito na tabela, no Elemento C.20 abaixo na coluna designada “Valor de 
Referência (Valor Inicial)” na linha correspondente ao Ativo Subjacente].]

 [Montante de Cálculo da Segunda Divisa: [●]].

 [Evento Star: significa o Preço Final do Fecho [de/todos] os Ativo(s) Subjacente(s) é igual 
ou maior que o nível Star de tal/tais Ativo(s) Subjacente(s) 

 [Nível Star: [em relação a [inserir Ativo Subjacente]], [inserir número] / [inserir 
percentagem] do Preço Inicial do Ativo do Ativo Subjacente. [repetir para cada Ativo 
Subjacente como requerido]

 [Percentagem de Trigger: que é [inserir percentagem].] 

 [Trigger Perf: [Desempenho do Subjacente] / [Desempenho da Carteira, correspondendo 
à soma do Desempenho Ponderado para cada Ativo Subjacente na Carteira] / [Desempenho 
Máximo, correspondendo ao Desempenho do Subjacente do Subjacente com Melhor 
Desempenho] / [Desempenho Mínimo, correspondendo ao Desempenho do Subjacente do 
Subjacente com o Pior Desempenho] / [um montante igual à soma de (i) [●], mais (ii) o 
maior de entre (a) o Desempenho de Carteira Trigger e (b) [●].] 

 [Desempenho Ponderado (Valor da Carteira): a respeito de cada Ativo Subjacente 
dentro da Carteira, um montante calculado de acordo com a fórmula abaixo: 

[Se Taxa de Câmbio (FX) Final/Inicial for aplicável, inserir: 

]AtivodoFinalCâmbiodeTaxa
Inicial)(Valor ReferênciadeValor 

Final)(Valor ReferênciadeValor 
Ponderação 

[Se Taxa de Câmbio (FX) Final/Inicial não for aplicável, inserir:

Inicial)(Valor ReferênciadeValor 

Final)(Valor ReferênciadeValor 
Ponderação ]] 

_______________ 

Trigger Event

Ocorre um “Trigger Event” caso o Valor de Referência do Trigger seja [inferior ao] [superior 

ao] [ou igual ao] Nível de Trigger. 

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis e inserir quaisquer 
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outras definições relevantes do sumário] 

 [Horas de Observação: [especificar].] 

 [Trigger do Desempenho do Ativo: relativamente a um Ativo Subjacente, o montante 

calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

]
AtivodoInicialPreço

AtivodoPreçodoTrigger 

 [Trigger Asset Price (Trigger do Preço do Ativo): [relativamente a um Ativo Subjacente,] 

[o Preço de Fecho Final / o Preço Médio Final].] 

 [Desempenho da Carteira Trigger: um montante igual à soma do Desempenho do Ativo 

Subjacente Ponderado Trigger de cada Ativo Subjacente dentro da Carteira.] 

 [Trigger do Ativo com o Melhor Desempenho: o Ativo Subjacente com o Trigger de 

Desempenho do Ativo mais elevado.] 

 [Nível do Trigger: [relativamente a um [inserir Ativo Subjacente]], [inserir número] / 

[inserir percentagem] do Preço Inicial de ativo do Ativo Subjacente. [repetir para cada 

Ativo Subjacente conforme necessário] [relativamente a cada Ativo Subjacente, o 

montante descrito na coluna denominada “Nível do Trigger”, na mesma linha do Ativo 

Subjacente na tabela infra].] 

 [Valor de Referência do Trigger:

[Se o Período de Observação do Trigger e o Preço de Fecho do Trigger forem aplicáveis, 

inserir: o Preço de Referência do [Ativo Subjacente / qualquer Ativo Subjacente na 

Carteira] em qualquer data relevante durante o Período de Observação do Trigger.] 

[Se o Período de Observação do Trigger e o Preço Intra-Dia do Trigger forem aplicáveis, 

inserir: o preço [de] / [de qualquer] Ação / o nível do índice [de] / [de qualquer] Índice] / 

o nível [de] / [de qualquer] Índice de Matérias-Primas / o preço de referência de matéria-

prima [de] / [de qualquer] Matéria-Prima] [na Carteira] a qualquer momento [inserir para 

Matérias-Primas: durante as Horas de Observação] em qualquer data relevante durante o 

Período de Observação do Trigger.] 

[Se o Período de Observação do Trigger não for aplicável e qualquer Valor de Fecho, 

Pior Valor do Trigger de Fecho, Melhor Valor do Trigger for aplicável, inserir: o Preço 

de Fecho Final do Trigger [do Ativo Subjacente / de qualquer Ativo Subjacente na Carteira 

/ o Trigger do Ativo com o Pior Desempenho / o Trigger do Ativo com o Melhor 

Desempenho]. 

[Se o Período de Observação do Trigger não for aplicável e qualquer dos Valores de 

Fecho do Trigger for aplicável, inserir: Preço Ponderado Final [do Ativo Subjacente / de 

qualquer Ativo Subjacente na Carteira]. 

[Se o Período de Observação do Trigger não for aplicável e o Valor do Trigger da Carteira 

for aplicável, inserir: a soma do Desempenho Ponderado de cada Ativo Subjacente na 

Carteira, calculado para cada Ativo Subjacente como o produto (a) da Ponderação do Ativo 

Subjacente multiplicado pelo (b) Trigger do Desempenho do Ativo Subjacente.] 

[Se o Período de Observação do Trigger não for aplicável e qualquer dos Trigger do 
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Desempenho do Ativo, Trigger do Ativo com Pior Desempenho e Trigger do Ativo com 

Melhor Desempenho for aplicável, inserir: o Trigger do Desempenho do Ativo [do Ativo 

Subjacente / de qualquer Ativo Subjacente na Carteira / Trigger do Ativo com Pior 

Desempenho / Trigger do Ativo com Melhor Desempenho].] 

 Período de Observação do Trigger: [Relativamente a [inserir Ativo Subjacente],] o 

período desde [inclusive] / [exclusive][inserir Data de Início do Período de Observação 

do Trigger] [a data descrita na coluna denominada “Data Inicial do Período de Observação 

do Trigger”, na mesma linha do Ativo Subjacente na tabela infra], até [inclusive] / 

[exclusive] [inserir a Data do Termo do Período de Observação do Trigger] [a data 

descrita na coluna denominada “Data do Termo do Período de Observação do Trigger”, 

na mesma linha do Ativo Subjacente na tabela infra], [sujeito a ajustamento de acordo com 

os termos e condições.] 

 [Desempenho do Ativo Subjacente Ponderado Trigger: a respeito de cada Ativo 

Subjacente, um montante determinado de acordo com a seguinte fórmula:

Ponderação ×
Preço de Referência (Final) − Preço de Referência (Inicial)

Preço de Referência (Inicial)

 Trigger do Ativo com Pior Desempenho: o Ativo Subjacente com o Trigger do 

Desempenho do Ativo mais baixo. 

_______________ 

[Evento Barreira 

Ocorre um “Evento Barreira” caso o Valor de Referência Barreira seja [inferior ao] [superior 

ao] [ou igual ao] Nível Barreira[1] [ou inferior ao [ou igual ao] Nível de Barreira 2] [e não 

tendo ocorrido um evento de Lock-In].  

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis e inserir quaisquer 

outras definições relevantes do sumário] 

 [Horas de Observação: [especificar].] 

 [Barreira de Desempenho do Ativo: relativamente a um Ativo Subjacente, um montante 

calculado de acordo com a seguinte fórmula:

]
AtivodoInicialPreço

AtivodoBarreiradaPreço

 [Barrier Asset Price (Preço da Barreira do Ativo): [relativamente a um Ativo 

Subjacente,] [o Preço de Fecho Final / o Preço Médio Final].] 

 [Barreira do Ativo com Melhor Desempenho: o Ativo Subjacente com a Barreira de 

Melhor Desempenho mais elevada.]

 [Nível da Barreira [1]: [relativamente a [inserir Ativo Subjacente], [inserir número] / 

[inserir percentagem] do Asset Initial Price (Preço Inicial do Ativo Subjacente) do Ativo. 

[repetir por cada Ativo Subjacente conforme necessário], [relativamente a cada Ativo 

Subjacente, o montante descrito na coluna denominada “Nível Barreira [1]” na mesma 

linha do Ativo Subjacente, conforme tabela infra].] 

 [Nível da Barreira [2]: [relativamente a [inserir Ativo Subjacente]], [inserir número] / 

[inserir percentagem] do Preço Inicial do Ativo do Ativo Subjacente. [repetir por cada 
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Ativo Subjacente conforme necessário]. [relativamente a cada Ativo Subjacente, o 

montante descrito na coluna denominada “Nível Barreira [2]” na mesma linha do Ativo 

Subjacente, conforme tabela infra].] 

 [Valor de Referência da Barreira: 

[Se o Período de Observação Barreira e o Preço Barreira de Fecho forem aplicáveis, 
inserir: o Preço Barreira de Referência [do Ativo Subjacente / de qualquer Ativo 
Subjacente na Carteira] em qualquer data relevante durante o Período de Observação 
Barreira.] 

[Se o Período de Observação Barreira e o Preço Barreira Intra-Dia forem aplicáveis, 
inserir: o preço [da] / [de qualquer] Ação / nível de índice [do] / [de qualquer] Índice] / o 
nível [do] / [de qualquer] Índice de Matérias-Primas / o preço de referência de matéria-
prima [da] / [de qualquer] Matéria-Prima] [na Carteira] a qualquer momento [inserir para 
Matérias-Primas: durante as Horas de Observação] em qualquer data relevante durante o 
Período de Observação Barreira.] 

[Se o Período de Observação Barreira não for aplicável e qualquer Valor Barreira de 
Fecho, Pior Valor Barreira de Fecho, Melhor Valor Barreira de Fecho for aplicável, 
inserir: o Preço de Fecho Final [do Ativo Subjacente / de qualquer Ativo Subjacente na 
Carteira / do Ativo com o Pior Desempenho Barreira / do Ativo com o Melhor Desempenho 
Barreira]. 

[Se o Período de Observação Barreira não for aplicável e a Média do Valor Barreira for 
aplicável, inserir: o Preço Médio Final [do Ativo Subjacente / de qualquer Ativo 
Subjacente na Carteira]. 

[Se o Período de Observação Barreira não for aplicável e o Valor Barreira da Carteira 
for aplicável, inserir: a soma do Desempenho Ponderado de cada Ativo Subjacente na 
Carteira, o qual é calculado para o Ativo Subjacente relevante como o produto (a) da 
Ponderação de tal Ativo Subjacente, multiplicado pelo (b) Desempenho do Ativo Barreira 
de tal Ativo Subjacente.] 

[Se o Período de Observação Barreira não for aplicável e qualquer Desempenho Barreira 
do Ativo, Pior Desempenho do Ativo e Melhor Desempenho do Ativo for aplicável, inserir: 
o Desempenho Barreira do Ativo [do Ativo Subjacente / de qualquer Ativo Subjacente da 
Carteira / Barreira do Ativo com Pior Desempenho / Barreira do Ativo com Melhor 
Desempenho].] 

 Período de Observação Barreira: [Relativamente a [inserir Ativo Subjacente],] o período 
compreendido entre [inserir Data de Início do Período de Observação Barreira] [a data 
descrita na coluna intitulada “Data de Início da Observação do Período Barreira”, na 
mesma linha que o Ativo Subjacente, conforme a tabela supra] [inclusive] [exclusive] e 
[inserir Data de Termo do Período de Observação Barreira] [a data descrita na coluna 
denominada “Data Final de Observação do Período Barreira” na mesma linha que o Ativo 
Subjacente, conforme tabela supra] [inclusive] [exclusive], [sujeito a ajustamento de 
acordo com os termos e condições]. 

 Barreira do Ativo com Pior Desempenho: o Ativo Subjacente com o Desempenho mais 
baixo. 

 [Evento Lock-In: o Valor de Referência Lock-In [de [cada/o] Ativo Subjacente] numa 
Data de Observação Lock-In é [menor que] [maior que] [ou igual ao] Nível de Lock-In.] 

 [Nível Lock-In: [relativamente a [inserir Ativo Subjacente]], [inserir número] / [inserir 
percentagem] do Preço Inicial do Ativo de tal Ativo Subjacente, [repetir para cada Ativo 
Subjacente conforme necessário]. [relativamente a cada Ativo Subjacente, o montante 
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especificado na coluna denominada "Nível Lock-In" na mesma linha no Ativo Subjacente, 
conforme tabela infra].] 

 [Valor de Referência Lock-In: relativamente a [um Ativo Subjacente] a uma Data de 
Observação Lock-In, [o Preço de Referência desse Ativo Subjacente] na nessa Data de 
Observação de Lock-In.] [a soma do desempenho ponderado de cada Ativo Subjacente na 
Carteira, calculado relativamente a cada Ativo Subjacente como produto da (a) Ponderação 
para esse Ativo Subjacente, multiplicado pelo (b) quociente do (i) Preço de Referência 
desse Ativo Subjacente nessa Data de Observação Lock-In, divido pelo (ii) Preço Inicial 
do Ativo de tal Ativo Subjacente.]] 

 [Data de Observação Lock-In: [iserir datas].] 

[Eliminar a tabela ou respetivas colunas caso não seja(m) necessária(s)][Eliminar a tabela ou 

respetivas colunas caso não seja necessário] 

[Ativo 

Subjacente]

[Nível 

Barreira] [1] 

[Nível 

Barreira] [2]

[Nível de 

Trigger]

Nível de 

Lock-in] 

[Data de Início 

do Período de 

Observação 

[da 

Barreira/do 

Trigger])

[Data Final do 

Período de 

Observação 

[da 

Barreira/do 

Trigger])

[inserir] 

(repetir 

conforme 

necessário) 

[inserir] 

(percentagem 

do Preço 

Inicial do 

Ativo] 

[inserir] 

(percentagem 

do Preço 

Inicial do 

Ativo] 

[inserir] [inserir data] [inserir data] 

_______________ 

[Se Warrants Payout forem aplicável, inserir: Salvo se os Warrants [Para Warrants de estilo 
europeu, inserir: forem exercidos antecipadamente,] ajustados, ou adquiridos ou cancelados, 
o montante pagável na sequência do exercício de cada Warrant [ Para Warrants de estilo 
europeu, inserir: na data de maturidade] será calculado de acordo com a fórmula infra [, desde 
que tal montante não seja [inserir se um Cap for aplicável: exceder a [[inserir montante]/[o 
Cap]] [ou] [inserir se um Floor for aplicável: inferior a [[inserir montante]/[o Floor]] [inserir 
se a Conversão de Divisa for aplicável] [e tal montante será convertido de [inserir Divisa de 
Cálculo] em [inserir Divisa de Conversão] utilizando a Taxa de Conversão da Divisa: 
[Se um Ratio Call for especificado, inserir: 

]Exercício)dePreço-(Final)RPMax(0;Rácio 

[Se um Ratio Put for especificado, inserir: 

](Final))RP-ExercíciodePreçoMax(0;Rácio 

[Se um Nominal Call for especificado, inserir: 

FXR]Exercício)dePreço-PerfMax(0;PNA 

[Se um Nominal Put for especificado, inserir: 

FXR]Perf)-ExercíciodePreçoMax(0;PNA 

Termos definidos usados acima: [Eliminar as definições não aplicáveis e inserir quaisquer 

outras definições relevantes do sumário] 

 NA: Nominal Amount (Montante Nominal), que é [inserir montante]. 
 Ratio (Rácio): [inserir montante]. 

_______________ 

[Para Notes EIS, inserir: o Montante de Reembolso Final relativamente a cada Valor de 
Cálculo dos Valores Mobiliários será um montante calculado de acordo com a seguinte 
fórmula: 

alPreferenciAçãodaValor

alPreferenciAçãodaValor
CálculodeValor 

Inicial

Final


Termos definidos usados acima:
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 CA: Calculation Amount (Valor de Cálculo), [inserir]. 

 Data de observação de Conversão da Divisa: [inserir data] [, sujeita a ajustamento e 
correção de acordo com os termos e condições]. 

 ValorFINAL da Ação Preferencial: o justo valor de mercado da Ação Preferencial na Data 
de observação, conforme determinado pelo Agente de Cálculo. 

 ValorINICIAL da Ação Preferencial: o preço de emissão da Ação Preferencial. 

 Data de observação: [inserir] sujeita a ajustamento correspondente a quaisquer 
ajustamentos efetuados ao abrigo dos termos e condições das Ações Preferenciais [Se as 
Notes EIS incluírem um evento de reembolso antecipado automático, inserir: desde que 
tenha ocorrido um evento de reembolso antecipado automático nos termos e condições das 
Ações Preferenciais, a Data de observação seja a data de observação ao abrigo das Ações 
Preferenciais na qual o evento de reembolso antecipado automático tenha ocorrido].] 

_______________ 

[Inserir as seguintes definições conforme necessário para efeitos dos pagamentos supra: 

 [Taxa de Câmbio do Ativo: um montante equivalente à [Taxa de Câmbio (Final) do Ativo 
divida pela Taxa de Câmbio (Inicial) do Ativo / Taxa de Câmbio (Inicial) do Ativo dividida 
pela Taxa de Câmbio (Final) do Ativo].]

 [Taxa de Câmbio (Final) do Ativo: a Divisa de Base / taxa de câmbio da Divisa do Ativo 
correspondente à Divisa do Ativo de um Ativo Subjacente da [inserir data], sujeito a 
ajustamento de acordo com os termos e condições.]

 [Taxa de Câmbio (Inicial) do Ativo: a Divisa de Base / taxa de câmbio da Divisa do 
Ativo correspondente à Divisa do Ativo de um Ativo Subjacente da [inserir data], sujeito 
a ajustamento de acordo com os termos e condições.]

 [Data de observação BRL: [inserir número] Dias Úteis de Taxa de Câmbio Agendados 
anteriores à data original na qual cada Data de Pagamento de Juros está prevista recair, 
cada uma sujeita a ajustamento de acordo com os termos e condições.]

 [Se as Condições de BRL FX Note forem aplicáveis, inserir: Datas de Pagamento de 
Juros: a data de maturidade e cada uma que ocorra em último lugar de entre (a) cada 
[inserir Data de Pagamento de Juros Agendada] (cada uma, a “Data de Pagamento de 
Juros Agendada”), sujeita a ajustamento de acordo com os dias não-úteis e (b) os [inserir 
número] Dia(s) Útil(Úteis) após a Data de observação da BRL agendada para recair sobre 
[inserir número] Dias Úteis de Taxa de Câmbio USD/BRL anteriores a tal Data de 
Pagamento de Juros Agendada.] 

 [Cap: [].] 
 [Taxa de Conversão da Divisa: a taxa de câmbio [inserir Divisa de Conversão]/[inserir 

Divisa de Cálculo] [Se a Taxa de Câmbio Derivada for aplicável, inserir: (determinada 
pelo Agente de Cálculo por referência à taxa de juro da [inserir Cross Currency]/[inserir 
Divisa de Cálculo] e da taxa de câmbio da [inserir Cross Currency]/[inserir Divisa de 
Conversão] na Data de observação da Divisa de Conversão.]

 [Data de observação de Conversão da Divisa: [especificar] [, sujeita a ajustamento de 
acordo com os termos e condições.]

 [Cap de Downside: [].]
 [Data de observação Final da BRL: a Data de observação BRL relativamente à Data de 

Pagamento de Juros que recaia sobre a data de maturidade.]
 [[Datas Médias Finais / Datas de Determinação do Preço Finais]: [inserir data] e cada 

um dos [inserir número] [dias de negociação agendados/dias úteis de matérias-primas 
agendados] decorrentes após tal data, em cada caso sujeitos a ajustamento de acordo com 
os termos e condições.]

 [Floor: [].]
 [Taxa de Câmbio (Final): taxa de câmbio [inserir Divisa de Base]/[inserir Divisa de 

Referência] relativamente a [inserir data], sujeita a ajustamento de acordo com os termos 
e condições.]
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 [Taxa de Câmbio (Inicial): taxa de câmbio [inserir Divisa de Base]/[inserir Divisa de 
Referência] relativamente a [inserir data], sujeita a ajustamento de acordo com os termos 
e condições.]

C.

19

Preço 

de 

exercíc

io/preç

o final 

de 

referên

cia do 

subjac

ente 

[Inserir o Elemento C.19 caso o Anexo XII seja aplicável]

[Para Valores Mobiliários Indexados a um Ativo Subjacente, inserir: A média aritmética de] o 

preço de fecho de ação da Ação] / [[a média aritmética de] o nível de fecho do índice do Índice] 

/ [o nível de fecho do Índice de Matérias Primas] / [o nível de fecho do Índice de Matérias 

Primas] / [o preço de referência de matéria prima da Matéria Prima] / [a taxa de câmbio da FX 

Rate] / [o valor líquido do ativo do Fundo] será determinada em [inserir Data de Referência 

Final ou Datas Médias] [as Datas Médias Finais / Datas Finais do Preço / Data de Referência 

Final], sujeita a ajustamentos de acordo com os termos e condições / [o nível de do Índice de 

Inflação publicado referente a [inserir Mês de Referência Final]].

[Para Notes EIS, inserir: O justo valor de mercado da Ação Preferencial (ValorFinal da Ação 

Preferencial) será determinado na Data de Observação.]
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C.

20

O 

ativo 

subjac

ente 

[Inserir o Elemento C.20 caso o Anexo XII seja aplicável]

[Para as Notes EIS, inserir: O ativo subjacente é uma ação preferencial emitida pela Goldman 

Sachs (Cayman) Limited (as “Ações Preferenciais”). Os termos e condições específicos das 

Ações Preferenciais serão disponibilizados pelo Emitente a pedido. Bloomberg: []]

[Para outros Valores Mobiliários que não Notes EIS, inserir: O(s) ativo(s) subjacente(s) 

[está/estão] especificados na coluna intitulada “Ativo Subjacente” ([cada/o] “o ativo 

subjacente” [ou “Ativo Subjacente”])[, na tabela abaixo] [na linha correspondente a tais Séries 

na(s) tabela(s) dispostas em “Disposições Específicas para cada Série” no final deste Sumario 

Específico de Emissão].] [Apagar tabela se necessário] 

[Ativo 

Subjacente] 

[Bloomberg 

/ Reuters / 

ISIN] 

[Inserir 

para o ativo 

subjacente 

da ação ou 

Fundo] 

[Bolsa] 

[Plataforma 

de 

negociação 

/ Fonte do 

Preço de 

Câmbio] 

[Sponsor do 

Índice]

[Divisa 

Base] 

[Divisa 

do 

Ativo 

[Preço de 

Referência 

(Inicial)] 

[Valor 

Inicial 

do 

Ativo] 

[Valor 

Inicial] 

[Ponderação] 

[Nível de 

Floor 

Variável] 

[inserir o 

nome do 

ativo 

subjacente] 

[inserir] [inserir] [inserir] [inserir] [inserir] [inserir] 

 [Divisa do Ativo: cada divisa definida na tabela acima na coluna intitulada “Divisa do 
Ativo” correspondente a um Ativo Subjacente.] 

 [Divisa Base: cada divisa definida na tabela acima na coluna intitulada “Divisa Base” 
correspondente a um Ativo Subjacente.  

 [Matéria-Prima: a matéria-prima definida na tabela acima na coluna intitulada “Ativo 
Subjacente”.] 

 [Índice de Matérias-Primas: o índice definido na tabela acima na coluna intitulada “Ativo 
Subjacente”.] 

 [Fundo: o fundo estabelecido na tabela acima na coluna intitulada “Ativo Subjacente”.]

 [FX Rate (Taxa de Câmbio): a taxa de câmbio definida na tabela acima na coluna 
intitulada “Ativo Subjacente”.] 

 [Índice: o índice definido na tabela acima na coluna intitulada “Ativo Subjacente”.] 

 [Índice de Inflação: o índice de inflação definido na tabela acima na coluna intitulada 
“Ativo Subjacente”.] 

 [Índice do Proprietário: o índice proprietário estabelecido na tabela acima na coluna 
intitulada “Ativo Subjacente”.][Ação: a [ação ordinária/depository receipt/participação 
num fundo negociado em bolsa] definido na tabela acima na coluna intitulada “Ativo 
Subjacente”.] 

 [Ponderação: a ponderação de um Ativo Subjacente definida na tabela acima na coluna 
intitulada “Ponderação”.]

C.

21

Admis

são à 

negoci

ação 

num 

merca

do 

regula

[Inserir o Elemento C.21 caso o Anexo XIII seja aplicável] 

[[Foi submetido] [Será submetido] um pedido de admissão dos Valores Mobiliários à 

negociação em [mercado regulamentado da Bolsa de Valores do Luxemburgo / especificar 

outro].]

[Não aplicável; os Valores Mobiliários não serão admitidos à negociação num mercado 

regulamentado [, mas serão admitidos à negociação em [especificar mercado(s) não 

regulamentado(s)]]. 
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menta

do 

SECÇÃO D – RISCOS 

D.

2

Princi

pais 

riscos 

específ

icos do 

Emiten

te, [do 

Garant

e e do 

Grupo

] 

O pagamento [ou entrega] de qualquer montante devido referente a Valores Mobiliários 

encontra-se sujeito ao risco de crédito da Goldman Sachs [bem como ao risco de crédito do 

Garante]. Os Valores Mobiliários constituem obrigações não garantidas da Goldman Sachs, 

[sendo que a Garantia das mesmas é uma obrigação não garantida do Garante.] [Nem] [T]/[os] 

Valores Mobiliários [nem a Garantia] constituem depósitos bancários e [não] se encontram 

segurados ou garantidos pelo UK Financial Services Compensation Scheme, pelo Jersey 

Depositors Compensation Scheme, pela U.S. Federal Deposit Insurance Corporation, pelo 

U.S. Deposit Insurance Fund, ou por qualquer outro governo ou agência governamental ou 

privada, ou esquema de proteção de depósitos em qualquer jurisdição. A valorização e o retorno 

dos Valores Mobiliários do investidor encontrar-se-ão sujeitos aos riscos de crédito da 

Goldman Sachs e do Garante e a quaisquer alterações na perceção do mercado acerca da 

capacidade de crédito da Goldman Sachs e do Garante.

As referências nos Elemento(s) B.12 [e B.19 (B.12)] acima às “perspetivas” e “posição 

financeira ou negocial” do Emitente [e do Garante], dizem especificamente respeito à 

capacidade [de cada um deles] de cumprir pontualmente as [suas] obrigações de pagamento 

relativas aos Valores Mobiliários (no caso da [GSI] [GSW] [GSFCI]) [ou à Garantia] (no caso 

do [GSG] [GSI]) de modo tempestivo. Informação material sobre a situação financeira e 

perspetivas do Emitente [e do Garante] constam dos relatórios anuais e intercalares do Emitente 

[e do Garante] respectivamente. Contudo, deverá ter em atenção que cada um dos principais 

riscos destacados abaixo poderá ter um efeito material adverso na atividade, operações, posição 

financeira e negocial e nas perspetivas do Emitente [e do Garante] que, por sua vez, poderão 

ter um efeito material adverso na rendibilidade que os investidores obtêm dos Valores 

Mobiliários. 

O Emitente [e o Garante] [encontra-se] [encontram-se] sujeitos a um determinado número de 

riscos do Grupo:

 As atividades do Grupo têm sido e poderão continuar a ser afetadas de forma adversa pelas 

condições dos mercados financeiros globais e pelas condições económicas em geral.

 As atividades do Grupo e dos clientes do Grupo encontram-se sujeitas a uma regulação 

detalhada e abrangente em todo o mundo.

 As atividades do Grupo têm sido afetadas e podem ser afetadas de forma adversa pela 

descida de valor dos ativos. Esta afirmação é especialmente verdadeira nas atividades nas 

quais o Grupo seja titular de uma posição líquida “longa”, receba comissões com base no 

valor dos ativos geridos ou receba ou preste garantias.  

 As atividades do Grupo têm sido e poderão ser afetadas de forma adversa por perturbações 

nos mercados de crédito, nomeadamente por um acesso reduzido ao crédito e custos mais 

elevados na obtenção de crédito.  

 As atividades de criação de mercado do Grupo foram e poderão ser afetadas pelas 

mudanças nos níveis de volatilidade do mercado. 

 As atividades de banca de investimento, execução de ordens de clientes e gestão de 

investimentos do Grupo têm sido afetadas de forma adversa e poderão no futuro continuar 

a ser afetadas de forma adversa pela incerteza do mercado ou pela falta de confiança entre 

os investidores e CEOs devido ao declínio generalizado na atividade económica e outras 

condições económicas, geopolíticas ou de mercado desfavoráveis.  

 A atividade de gestão de investimentos do Grupo poderá ser afetada por fracos 

desempenhos de investimento dos produtos de investimento do Grupo, ou pelas 
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preferências dos clientes por produtos que não aqueles que o Grupo oferece ou por 

produtos que geram taxas mais baixas.  

 O Grupo pode incorrer em perdas como consequência de processos e estratégias de gestão 

de risco ineficazes.  

 A liquidez, rendibilidade e atividades d Grupo poderão ser afetadas de modo adverso por 

uma incapacidade em aceder aos mercados de dívida ou de vender ativos ou por uma 

redução nas notações de risco de crédito do Grupo ou por um aumento das margens de 

crédito do Grupo. 

 A não identificação e tratamento apropriado de potenciais conflitos de interesses poderão 

afetar de forma adversa as atividades do Grupo. 

 Uma falha nos sistemas operacionais ou infraestruturas do Grupo ou de terceiros, bem 

como erros humanos, ou atos desleais poderão prejudicar a liquidez do Grupo, causar 

perturbações nas suas atividades, resultar na divulgação de informação confidencial, 

danificar a reputação e causar perdas ao Grupo. 

 A incapacidade de proteger os sistemas informáticos, redes e informação do Gurpo e 

informação de clientes do Grupo, contra ataques cibernéticos e ameaças similares poderão 

prejudicar a capacidade do Grupo para conduzir os seus negócios, resultar na divulgação, 

furto ou destruição de informações confidenciais, danificar a sua reputação e causar perdas. 

 [GSG é uma sociedade holding e a sua liquidez depende dos pagamentos das suas 

subsidiárias, muitos dos quais estão sujeitos a restrições.] 

 [A aplicação de estratégias e requisitos regulamentares nos Estados Unidos e em 

jurisdições fora dos EUA para facilitar a resolução ordenada de grandes instituições 

financeiras poderá criar um maior risco de perda para os titulares de valores mobiliários 

da GSG.] 

 [A aplicação da estratégia de resolução proposta pelo Grupo poderá resultar em perdas 

superiores para os titulares de valores mobiliários do Grupo]. 

 Os negócios do Grupo, rentabilidade e liquidez podem ser adversamente afetados pelo 

Brexit. 

 As atividades, rendibilidade e liquidez do Grupo poderão ser afetadas de forma adversa 

pela deterioração da qualidade do crédito ou incumprimento de terceiros que sejam 

devedores de dinheiro, valores mobiliários e outros ativos perante o Gurpo ou de cujos 

valores mobiliários ou obrigações a Grupo seja titular.

 A concentração de riscos aumenta o potencial de perdas significativas nas atividades de 

criação de mercado, colocação, investimento e concessão de crédito da Grupo.

 A indústria dos serviços financeiros é altamente competitiva e interrelacionada.

 O Grupo enfrenta riscos acrescidos uma vez que novas iniciativas de negócio levam o 

Grupo a realizar operações com uma gama mais ampla de clientes e contrapartes, expondo 

o Grupo a novas classes de ativos e novos mercados.

 Os resultados do Grupo poderão ser negativamente afetados pela composição da sua base 

de clientes.

 Operações de derivados e liquidações atrasadas poderão expor o Grupo a riscos 

inesperados e a perdas potenciais.

 Certas atividades dos negócios do grupo, financiamento e produtos financeiros podem ser 

adversamente afetados pelas mudanças na interrupção do Interbank Offered Rates 

(IBORs), em particulat LIBOR.

 As atividades da Grupo poderão ser afetadas de forma adversa se o Grupo não for capaz 

de contratar e manter trabalhadores qualificados.  
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 Certos negócios do Grupo e o seu financiamento poderão ser negativamente afetados por 

alterações nas outras taxas de referência, moedas, índices, carteiras ou ETFs a que os 

produtos que o Grupo vende, ou o financiamento que gera, estão indexados. 

 O Grupo poderá ser adversamente afetado por um escrutínio governamental e regulatório 

acrescido e publicidade negativa. 

 Responsabilidade civil ou criminal de caráter substancial ou procedimentos regulatórios 

significativos contra a Goldman Sachs poderão ter efeitos financeiros materialmente 

adversos ou causar danos significativos a nível reputacional ou regulatório, os quais 

poderão, em consequência, prejudicar gravemente as perspetivas de negócio do Grupo. 

 O crescimento da negociação eletrónica e a introdução de novas tecnologias de negociação 

poderão afetar de forma adversa a atividade do Grupo e aumentar a concorrência.  

 As atividades do Grupo em matérias-primas, especialmente atividades do Grupo em 

matérias-primas físicas, sujeitam o Grupo a uma ampla regulamentação e envolvem certos 

riscos potenciais, incluindo riscos ambientais, reputacionais ou outros que poderão expor 

o Grupo a responsabilidades e custos significativos. 

 No âmbito do desenvolvimento das suas atividades a nível mundial, o Grupo encontra-se 

sujeito a riscos políticos, económicos, legais, operacionais e outros riscos que são inerentes 

ao desenvolvimento da sua atividade em muitos países. 

 O Grupo poderá incorrer em perdas em virtude de eventos catastróficos ou imprevisíveis, 

incluindo o aparecimento de uma pandemia, ataques terroristas, fenómenos 

meteorológicos extremos ou outros desastres naturais.] 

 [A GSW não desenvolve qualquer atividade de negócio operacional para além da emissão 

de valores mobiliários, encontrando-se sobretudo dependente do cumprimento das 

obrigações de pagamento à GSW a que as suas subsidiárias estão adstritas para financiar 

as suas obrigações ao abrigo dos Valores Mobiliários.] 

 [A GSFCI não desenvolve qualquer atividade de negócio operacional para além da emissão 

de valores mobiliários, encontrando-se sobretudo dependente do cumprimento das 

obrigações de pagamento à GSFCI a que as subsidiárias estão adstritas para financiar as 

suas obrigações ao abrigo dos Valores Mobiliários.] 

D.

3

Princi

pais 

riscos 

específ

icos 

dos 

Valore

s 

Mobili

ários 

[Eliminar caso o Anexo XII seja aplicável]

 O investidor poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento nos Valores 

Mobiliários sempre que:

° A Goldman Sachs (enquanto Emitente [e Garante]) não consiga cumprir as suas 

obrigações, entre em processo de insolvência[, o Garante entre em procedimentos de 

resolução] ou de outro modo se veja impossibilitada de cumprir com as suas 

obrigações de pagamento [ou entrega]. [Em caso de insolvência ou sujeição a 

procedimento de resolução do Garante (mas não o Emitente), o investidor não poderá 

considerar vencidos nem requerer o reembolso imediato dos Valores Mobiliários. O 

retorno dos Valores Mobiliários poderá ser significativamente inferior ao que o 

investidor teria de outro modo recebido caso tivesse considerado vencidos e 

requerido o reembolso imediato dos Valores Mobiliários aquando da insolvência ou 

sujeição a procedimento de resolução do Garante].

° O investidor não detenha Valores Mobiliários até à maturidade e o preço secundário 

de venda que venha a receber seja inferior ao preço de compra inicial; ou

° Os Valores Mobiliários do investidor sejam reembolsados antecipadamente em 

virtude da ocorrência de um evento inesperado e o montante recebido pelo investidor 

seja inferior ao preço de compra inicial.

 O valor estimado dos Valores Mobiliários do investidor (conforme determinado por 

referência a modelos de preço usados pela Goldman Sachs) no momento em que os termos 
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e condições dos Valores Mobiliários do investidor são definidos na data de negociação, 

será inferior ao preço de emissão original dos Valores Mobiliários do investidor. 

 Dependendo do desempenho dos Ativos Subjacentes, o investidor poderá receber ou não 

juros ou cupões sobre o seu investimento. 

 Os Valores Mobiliários do investidor poderão não ter um mercado ativo de negociação e o 

investidor poderá não conseguir aliená-los. 

[Inserir os principais riscos do Elemento D.6 conforme aplicável]

D.
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[Inserir caso o Anexo XII seja aplicável] 

 O capital do investidor encontra-se em risco. Consoante o desempenho do(s) ativo(s) 

subjacente(s), o investidor poderá perder [parte][parte ou a totalidade] do seu 

investimento.

 O investido poderá igualmente perder parte ou a totalidade do seu investimento nos Valores 

Mobiliários sempre que:

° A Goldman Sachs (enquanto Emitente [e Garante]) não consiga cumprir as suas 

obrigações, entre em processo de insolvência, o Garante entre em procedimentos de 

resolução ou de outro modo se veja impossibilitada de cumprir com as suas 

obrigações de pagamento [ou entrega][. Em caso de insolvência ou sujeição a 

procedimento de resolução do Garante (mas não o Emitente), o investidor não poderá 

considerar vencidos e requerer o reembolso imediato dos Valores Mobiliários. O 

retorno dos Valores Mobiliários poderá ser significativamente inferior ao que o 

investidor teria de outro modo recebido caso tivesse considerado vencidos e 

requerido o reembolso imediato dos Valores Mobiliários aquando da insolvência ou 

sujeição a procedimento de resolução do Garante.]

° O investidor não detenha Valores Mobiliários até à maturidade e o preço secundário 

de venda que venha a receber seja inferior ao preço de compra inicial; ou

° Os Valores Mobiliários do investidor sejam reembolsados antecipadamente em 

virtude da ocorrência de um evento inesperado e o montante recebido pelo investidor 

seja inferior ao preço de compra inicial.

 O valor estimado dos Valores Mobiliários do investidor (conforme determinado por 

referência a modelos de preço usados pela Goldman Sachs) no momento em que os termos 

e condições dos Valores Mobiliários do investidor são definidos na data de negociação, 

será inferior ao preço de emissão original dos Valores Mobiliários do investidor.  

 Dependendo do desempenho dos Ativos Subjacentes, o investidor poderá receber ou não 

juros ou cupões sobre o seu investimento. 

 Os Valores Mobiliários do investidor poderão não ter um mercado ativo de negociação e 

o investidor poderá não conseguir aliená-los. 

 O investidor deverá tomar a sua decisão de investimento com base nos montantes 

indicativos ou parâmetros indicativos, e não nos montantes, níveis, percentagens, preços, 

taxas ou valores efetivos (conforme aplicável), os quais apenas serão fixados ou 

determinados no final do período de oferta, uma vez já tomada a decisão de investir, 

aplicando-se aos Valores Mobiliários uma vez emitidos. ] 

[Riscos associados aos Valores Mobiliários Cotados, inserir: [A Goldman Sachs não oferece 

qualquer garantia de que o pedido de cotação e admissão à negociação seja aceite (ou, caso seja 

aceite, que o seja até à data de emissão) ou que um mercado ativo de negociação em Valores 

Mobiliários se desenvolva. A Goldman Sachs poderá descontinuar qualquer cotação a qualquer 

momento. 
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[Se os Valores Mobiliários contêm um fator de alavancagem superior a 100 por cento, inserir: 

Uma vez que o rendimento dos Valores Mobiliários está associado ao desempenho dos ativos 

subjancentes multiplicado por um fator de alavancagem superior a 100 por cento, um 

desempenho negativo dos ativos subjacentes acarreta o risco de uma perda 

desproporcionalmente elevada no valor e no rendimento dos Valores Mobiliários.] 

[Se os Valores Mobiliários tiverem uma caraterística de média, inserir: O retorno dos Valores 

Mobiliários (quer seja na maturidade ou noutra circunstância) será baseado na média do(s) 

valore(s) aplicável[eis] do(s) ativo(s) subjacente(s). Caso o valor de um(ns) ativo(s) 

subjacente(s) aumentar drasticamente numa data média (mas não noutras datas médias), o 

montante a pagar poderá ser significativamente inferior ao que seria devido se o montante a 

pagar apenas estivesse indexado ao valor desse(s) ativo(s) subjacente(s) nessa data.] 

[Se os Valores Mobiliários tiverem um cap, inserir:  O potencial de aumento do valor dos 

Valores Mobiliários é limitado já que o pagamento máximo na data de vencimento contém um 

cap.]

[Se os Valores Mobiliários tiverem uma característica “worst-of”, inserir: A característica 

“worst-of” significa que o investidor se encontrará exposto ao desempenho de cada ativo 

subjacente e, em particular, ao ativo subjacente que comporte o pior desempenho.] 

[Se os Valores Mobiliários estiverem indexados a valores em datas de observação do nível 

básico, inserir: O montante a pagar (ou a entregar) sobre os Valores Mobiliários (na data de 

vencimento ou noutra data) baseia-se no desempenho do(s) Ativos(s) Subjacente(s) comparado 

com o maior ou menor valor do(s) ativo(s) subjacente(s) observados nas datas específicas de 

observação de níveis básicos, e não apenas com o valor do(s) ativo(s) subjacente(s) numa única 

data de observação. Se o nível ou preço do(s) ativo(s) subjacente(s) relevantes tiverem 

aumentado significativamente ao longo das datas de observação de níveis básicos, o retorno 

dos Valores Mobiliários do investidor poderá ser significativamente menor do que teria sido 

caso o retorno tivesse sido determinado apenas com referência ao valor do(s) ativos(s) 

subjacente(s) relevantes observado numa única data inicial.]

[Se os Valores Mobiliários tiverem uma opção de compra do emitente, inserir: Os Valores 

Mobiliários do investidor poderão ser reembolsados antecipadamente caso a Goldman Sachs 

exerça a sua opção de compra, e o investidor poderá não ter a possibilidade de reinvestir esse 

rendimento a uma taxa atrativa.]

[Se os Valores Mobiliários forem Notes de Taxa Fixa que não estejam relacionadas com o 

desempenho de um Ativo Subjacente (Fixed Rate notes not linked to an Underlying Asset) com 

um prazo de pelo menos dez anos, inserir: Se as taxas de juro aumentarem durante o período 

dos Valores Mobiliários, é provável que valor dos Valores Mobiliários diminua.] 

[Se os Valores Mobiliários estão ligados a uma Taxa Original Primária, inserir: [ A Taxa de 

Referência]/[Uma taxa ISDA] (a) pode ser materialmente modificada, (b) pode cessar de ser 

providenciada permanentemente ou indefinidamente, (c) pode não ser usada de certas formas 

pelo Emitente ou o Agente de Cálculo se o seu administrador ou tal data de referência não 

obtenha autorização ou registo (sujeito às disposições transitórias aplicáveis). Qualquer destes 

eventos pode ter um efeito adverso no valor de e retorno nos Valores Mobiliários.] 

[Se os Valores Mobiliários estiverem indexados à LIBOR, EURIBOR ou outra referência, 

inserir: Índices que são considerados “referências” são objeto de recentes orientações 

nacionais, internacionais e outras orientações regulatórias e propostas para reforma. Algumas 

destas reformas já se encontram efetivas, enquanto outras ainda estão por ser implementadas. 
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Estas reformas podem fazer com que essas referências venham a ter um desempenho diferente 

do passado, ou tenham outras consequências que não podem ser previstas.] 

[Se o Evento de Disrupção de Taxa de Câmbio ou o Evento de Disrupção de Taxa de Câmbio 

CNY forem aplicáveis, inserir: Em caso de ocorrência de qualquer evento de disrupção da 

divisa especificada que seja material para efeitos das obrigações de pagamento da Goldman 

Sachs relativas aos Valores Mobiliários, então [Se o Evento de Disrupção de Taxa de Câmbio 

for aplicável, inserir: a data de pagamento subsequente será adiada. Se esse evento continuar 

na data de cut-off especificada,] a Goldman Sachs poderá efetuar o pagamento num montante 

equivalente em Dólares dos EUA.] 

[Se os Valores Mobiliários se encontrarem indexados a um ou mais ativos subjacentes, inserir: 

Riscos associados aos Valores Mobiliários indexados ao(s) ativo(s) subjacente(s): 

 O valor e o retorno dos Valores Mobiliários depende do desempenho desse(s) ativo(s) 

subjacente(s), que poderá(ão) estar sujeito(s) a alterações imprevisíveis ao longo do tempo.

 O desempenho passado de um ativo subjacente não é indicativo do seu desempenho futuro.

 O investidor não beneficiará de quaisquer direitos de propriedade sobre o(s) ativo(s) 

subjacente(s), e as obrigações da Goldman Sachs perante o investidor não se encontram 

seguras por quaisquer ativos.

 Na sequência de um evento disruptivo, a avaliação do(s) ativo(s) subjacente(s) poderá ser 

adiada e/ou levada a cabo pela Goldman Sachs (enquanto Agente de Cálculo) à sua 

discrição.

 Na sequência de certos eventos extraordinários relativamente ao(s) ativo(s) subjacente(s) 

ou relativamente a Valores Mobiliários indexados a índices, na sequência de um evento de 

ajustamento de índice, [dependendo dos termos e condições dos Valores Mobiliários em 

concreto, entre outras consequências potenciais, os termos e condições dos Valores 

Mobiliários do investidor poderão ser ajustados, o ativo subjacente poderá ser substituído, 

ou] os Valores Mobiliários poderão ser reembolsados antecipadamente pelo montante de 

pagamento antecipado não previsto. O referido montante poderá ser inferior ao 

investimento inicial do investidor e o mesmo poderá perder parte ou a totalidade do seu 

investimento.]

[Se os Valores Mobiliários tiverem por referência um ou mais ativo(s) subjacente(s) de 

mercados emergentes, inserir: • Países com economias ou com mercados de ações emergentes 

poderão não ter a estabilidade social, política e económica característica de países mais 

desenvolvidos. O(s) ativo(s) subjacente(s) de mercados emergentes poderão ser ilíquidos e 

poderão ser mais voláteis do que os investimentos em mercados mais estabelecidos.]

[Para Valores Mobiliários Indexados a Ações, inserir: 

 O desempenho das ações encontra-se dependente de inúmeros fatores imprevisíveis.

 O investidor poderá obter um retorno inferior sobre os Valores Mobiliários do que teria 

recebido caso tivesse investido diretamente as ações, uma vez que o investidor não 

receberá o valor dos dividendos.

 O emitente de uma ação poderá tomar quaisquer medidas relativamente à ação sem ter em 

conta os interesses do investidor enquanto adquirente dos Valores Mobiliários, e qualquer 

uma dessas medidas poderá afetar negativamente o valor e retorno dos Valores 

Mobiliários.] 

[Se os Valores Mobiliários Indexados a Ações fizerem referência a depository receipts, inserir:

 O desempenho de um depository receipt encontra-se dependente de inúmeros fatores 

imprevisíveis.



Sumário 

45080046 61

 O investidor poderá obter um retorno inferior sobre os Valores Mobiliários do que 

teria recebido caso tivesse investido diretamente nos depository receipts, uma vez que 

o preço dos depository receipts poderá não incluir o valor dos dividendos.

 O emitente de depository receipts ou ações subjacentes a depository receipts poderá 

adotar quaisquer medidas relativamente aos depository receipts ou ações (conforme 

aplicável) desconsiderando os interesses do investidor enquanto adquirentes dos 

Valores Mobiliários, e qualquer uma destas medidas poderá afetar negativamente o 

valor e retorno dos Valores Mobiliários.]

[Se os Valores Mobiliários fizerem referência a ETFs, inserir: Um investimento nos Valores 

Mobiliários indexados a um fundo negociado em bolsa (“ETF”) não é o mesmo que um 

investimento associado diretamente a qualquer índice subjacente a esse ETF, ou em ações das 

empresas subjacentes que estejam compreendidas nesse índice subjacente, ou quaisquer ativos, 

contratos e/ou instrumentos que possam ser investidos em ou detidos pelo ETF e poderá, desta 

forma, resultar numa menor rendibilidade do que um investimento associado diretamente a 

esses índices ou ações. A sociedade gestora, trustee, sponsor ou gestor de investimentos de um 

ETF poderá tomar qualquer dessas medidas relativamente a esse ETF sem ter em conta os 

interesses dos adquirentes dos Valores Mobiliários. Qualquer uma dessas medidas poderá 

reduzir o valor e o retorno dos Valores Mobiliários.]

[Para Valores Mobiliários Indexados a Índices, inserir:

 O desempenho dos índices encontra-se dependente de inúmeros fatores imprevisíveis, 

inclusivamente relacionados com os seus componentes subjacentes.

 [Apenas para índice de preços de retorno, inserir: O investidor poderá receber um retorno 

sobre os Valores Mobiliários inferior ao que teria recebido caso tivesse investido 

diretamente nos componentes do índice, uma vez que o nível do índice poderá refletir os 

preços desses componentes do índice não incluindo o valor dos dividendos pagos por conta 

desses componentes.]

 O patrocinador de um índice poderá adotar quaisquer medidas relativamente ao índice 

desconsiderando os interesses do investidor enquanto adquirente dos Valores Mobiliários, 

e qualquer uma destas medidas poderá afetar negativamente o valor e o retorno dos Valores 

Mobiliários.] 

 Se o patrocinador de um índice não obter a sua autorização ou registo necessário ou tal 

autorização for suspensa ou removida, os Valores Mobiliários poderão estar sujeitos a um 

reembolso antecipado e, em tal caso, poderá perder alguns ou todos os seus investimentos. 

 [Em determinadas circunstâncias, poderemos (enquanto Agente de Cálculo] poderá 

substituir o ativo subjacente por outro índice (ou carteira de índices).]]

[Para Índices Proprietários, insira: Nós (possivelmente através de uma filial) somos os 

patrocinadores do índice. Tal índice pode ser desenvolvido, detido, calculado e mantido por 

nós (possivelmente através de uma filial), e nós podemos ter responsabilidade para a 

composição, cálculo e manutenção de tal índice. Como patrocinadores do índice, nós podemos 

alterar as regras do índice ocasionalmente, ou interrompê-lo, a nosso critério e isto pode ter um 

impacto negativo no valor e retorno dos seus Valores Mobiliários. 

 A metodologia do índice, e a metodologia dos ativo(s) aos quais o índice está 

indexado, podem não ser bem sucedidos em produzir retornos positivos. 
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 O nível de índice e o valor dos ativo(s) aos quais o índice está indexado, serão 

reduzidos pela dedução de certos custos. A dedução de tais custos irá reduzir o retorno 

que poderia ter recebido dos Valores Mobiliários. 

 [O índice tem uma característica de ajustamento a volatilidade cujo objetivo é fornecer 

uma exposição nocional de volatilidade controlada ao ativo. Esta característica pode 

resultar numa participação reduzida em ganhos no valor do(s) ativo(s) e portanto pode 

receber um retorno mais baixo nos Valores Mobiliários do que aquele que receberia 

caso tivesse investido em valores mobiliários indexados a uma estratégia que forneça 

maior exposição ao(s) ativo(s).] 

 [O ativo é uma estratégia de “excesso de retorno” e portanto o valor do ativo é 

reduzido pelo retorno que podia ter sido ganho num depósito monetário. Como o 

índice referenciado pelos seus Valores Mobiliários está indexado aos ativo(s), 

receberá um retorno mais baixo nos Valores Mobiliários  do que receberia se tivesse 

investido numa “estratégia de retorno total”.] 

 [A Solactive AG atua como agente de cálculo de índice para o índice e o ativo, e em 

tal capacidade terá autoridade para fazer determinações que podem afetar o valor dos 

seus Valores Mobiliários e os montantes que recebeu ao abrigo dos Valores 

Mobiliários. A GSG detém uma participação não controladora na Solactive AG.]] 

[Para Valores Mobiliários Indexados a Commodities (produtos), inserir: O desempenho de 

uma matéria-prima, e qualquer contrato de matérias-primas correspondente, dependerá de 

vários fatores, incluindo oferta e procura, liquidez, condições do tempo e desastres naturais, 

custos com investimento direto, localização e alterações nas taxas dos impostos. Os preços das 

Matérias-Primas são mais voláteis do que outras categorias de ativos, realizar investimentos 

em matérias-primas é mais arriscado e mais complexo do que noutros tipos de investimentos.

[Para Valores Mobiliários Indexados a Índices de Matérias-Primas, inserir: O investidor 

poderá obter um retorno sobre os Valores Mobiliários inferior ao que teria recebido caso tivesse 

investido diretamente nas matérias-primas subjacentes a um Índice de Matérias-Primas ou a 

Valores Mobiliários cujo montante de reembolso se baseasse num preço à vista (spot price) de 

matérias-primas físicas ou contratos de matérias-primas e que estivessem agendados para 

caducarem na data de maturidade dos Valores Mobiliários.

 O patrocinador de um índice de matérias-primas poderá adotar quaisquer medidas 

relativamente ao índice de matérias-primas desconsiderando os interesses do investidor 

enquanto adquirente dos Valores Mobiliários, e qualquer uma destas medidas poderá afetar 

negativamente o valor e retorno dos Valores Mobiliários. O patrocinador de um índice de 

matérias-primas poderá fazer alterações à composição do índice, sendo que tais alterações 

poderão afetar o nível do índice de matérias-primas e quaisquer montantes pagáveis por 

conta dos Valores Mobiliários. Se o patrocinador de um índice de matérias-primas não 

calcular o índice de matérias-primas, a Goldman Sachs (enquanto Agente de Cálculo) 

poderá determinar discricionariamente o nível relevante do índice de matérias-primas de 

forma a efetuar cálculos ao abrigo dos Valores Mobiliários.

 Na sequência da ocorrência de quaisquer eventos disruptivos aplicáveis aos Valores 

Mobiliários, a Goldman Sachs (enquanto Agente de Cálculo) poderá determinar o nível do 

índice de matérias-primas e esse nível poderá não refletir qualquer nível do índice de 

matérias-primas, o que poderá continuar a ser calculado e publicado pelo patrocinador do 

índice de matérias-primas (sem prejuízo da ocorrência de um evento dessa natureza).]

 [Em certas circunstâncias, nós (como Agente de Cálculo) podemos substituir o ativo 

subjacente por outro índice de matéria-prima (ou cesto de índices de matérias-primas).]]
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[Para Valores Mobiliários indexados à Inflação, inserir: O retorno por conta dos Valores 

Mobiliários poderá ser baseado num nível do Índice de Inflação para um mês que tenha lugar 

vários meses antes da data de pagamento relevante e, nessa medida, poderá ser 

substancialmente diferente do nível de inflação em vigor no momento em que o pagamento é 

efetuado. O desempenho de um índice de inflação poderá não ter uma correlação total com a 

taxa de inflação sentida pelos adquirentes de Valores Mobiliários na jurisdição relevante.] 

[Para Valores Mobiliários indexados a Fundos, insira: O desempenho das unidades de 

participação ou ações de um fundo (o “Fundo”) ao qual os Valores Mobiliários estão indexados 

irá afetar o valor e retorno de investimento dos seus Valores Mobiliários. O desempenho das 

unidades de participação ou ações de um Fundo está sujeito a muitos fatores de risco que podem 

incluir: (i) fatores macroeconómicos, (ii) investimentos ilíquidos/voláteis, (iii) risco de 

concentração, (iv) risco de crédito, (v) risco de short selling, (vi) dependência em indivíduos 

chave, (vii) riscos regulatórios e legislativos, (viii) alavancagem, (ix) estratégias do fundo 

podem não ser bem sucedidas em atingir o objetivo do investimento, (x) custos relacionados 

com fundos, e (xi) risco de fraude. Mais, determinações realizadas pelo Agente de Cálculo a 

respeito de eventos de cristalização podem ter um efeito adverso no valor dos seus Valores 

Mobiliários.]

[Se os Valores Mobiliários estiverem indexados a uma carteira de ativos subjacentes, inserir:

 [Uma carteira reduzida estará em regra mais vulnerável a alterações no valor dos ativos 

subjacentes e uma alteração na sua composição poderá ter um efeito adverso no 

desempenho da carteira.]

 [O desempenho de um cabaz que atribui maior peso a determinados ativos subjacentes nele 

contidos será mais afetado por mudanças no valor de um desses ativos subjacentes do que 

um cabaz com ativos subjacentes com um peso equivalente.] 

 [Uma carteira poderá neutralizar o desempenho positivo de um Ativo Subjacente com o 

desempenho negativo de outro Ativo Subjacente e, em consequência, não produzir um 

resultado tão favorável como um investimento associado apenas a um ou mais Ativos 

Subjacentes com desempenho positivo. 

 [Uma elevada correlação dos componentes da carteira poderá ter um efeito significativo 

nos montantes a pagar ao abrigo dos Valores Mobiliários e um desempenho negativo de 

um único componente do cabaz poderá sobrepor-se aos desempenhos positivos de um ou 

mais componentes do cabaz e poderá ter um impacto no retorno dos Valores Mobiliários.] 

[Para Notes EIS, inserir: 

 O retorno dos Valores Mobiliários do investidor encontra-se dependente da alteração do 

justo valor de mercado das Ações Preferenciais na data de observação final relativamente 

ao seu preço de emissão na data de observação inicial. O justo valor de mercado das Ações 

Preferenciais dependerá (entre outros) do montante de reembolso [e 

dividendos/distribuições] a pagar ao abrigo de tais Ações Preferenciais. Tal montante [e 

dividendos/distribuições] [será] [serão] determinado[s] por referência a uma fórmula de 

pagamento específica e dependerá do desempenho de um ativo subjacente (a “Ação 

Preferencial Subjacente”]. Enquanto adquirente de Notes EIS, o investidor encontra-se 

portanto exposto ao desempenho da Ação Preferencial Subjacente, o qual poderá estar 

sujeito a alterações imprevisíveis ao longo do tempo. Os termos e condições das Ações 

Preferenciais encontram-se disponíveis aos investidores mediante solicitação junto do 

Emitente ou Dealer . 
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 As Ações Preferenciais serão reembolsadas em momento anterior à data de maturidade 

agendada mediante a ocorrência de [um evento de reembolso antecipado automático de 

ação preferencial ou por] acontecimentos imprevistos. Nesse caso, os Valores Mobiliários 

serão reembolsados em momento anterior à data de maturidade e o investidor poderá obter 

um retorno inferior ao que receberia caso os Valores Mobiliários não fossem reembolsados 

nestes termos, podendo ainda encontrar-se privado de reinvestir os proveitos num 

investimento com um retorno equivalente. 

 Qualquer adiamento de, ou quaisquer medidas alternativas para, a avaliação da Ação 

Preferencial Subjacente na sequência de um evento de disrupção aplicável às Ações 

Preferenciais poderão provocar um impacto negativo no valor e retorno dos Valores 

Mobiliários. Caso ocorram determinados eventos de ajustamento aplicáveis às Ações 

Preferenciais, a Goldman Sachs (enquanto Agente de Cálculo) poderá, em certas ocasiões, 

ajustar os termos e condições dos Valores Mobiliários sem o prévio consentimento do 

investidor ou sem despoletar o reembolso antecipado dos Valores Mobiliários. Tal 

montante poderá ser inferior ao valor inicial do investimento do investidor, podendo o 

mesmo perder parte ou a totalidade do seu investimento. 

 Existem riscos associados à legislação das Ilhas Caimão, enquanto lei do foro das Notes 

EIS. 

 A base da tributação e taxas aplicáveis aos Valores Mobiliários e quaisquer benefícios 

fiscais dependem das circunstâncias específicas do investidor, podendo variar com o 

decurso do tempo. O investidor deverá procurar a sua própria assessoria fiscal 

independente antes de investir. [Qualquer cupão pago que não sob a forma de reembolso 

(incluindo-se aqui tanto um reembolso antecipado como final) estará provavelmente 

sujeito a tributação sobre o rendimento.] 

 A Goldman Sachs encontra-se sujeita a determinados conflitos de interesses entre os seus 

interesses e os do investidor, enquanto detentor dos Valores Mobiliários, que poderão 

reduzir o valor e o retorno dos Valores Mobiliários, incluindo: 

o Uma afiliada do Emitente ser uma contraparte ao Emitente da Ação Preferencial 

num swap de modo a financiar o pagamento das Ações Preferenciais; 

o A Goldman Sachs poder cobrir os seus riscos decorrentes das obrigações 

sobre os Valores Mobiliários ao adquirir futuros e/ou outros instrumentos ligados à 

Ação Preferencial Subjacente ou ações ou outros componentes; 

o Cada agente de cálculo num contrato de swap envolvendo o Emitente da Ação 

Preferencial, o Agente de Cálculo das Ações Preferenciais e o Agente de Cálculo 

dos Valores Mobiliários ser um afiliado do Emitente, podendo existir um potencial 

conflito de interesses entre qualquer um deles e os adquirentes, inclusivamente 

quanto ao exercício dos seus poderes discricionários;] 

 [Inserir se não forem Valores Mobiliários Belgas: Os Valores Mobiliários do Investidor 

poderão ser ajustados ou reembolsados antes da data de vencimento devido a alterações 

legislativas. Quaisquer ajustamentos daí decorrentes poderão reduzir o valor e o retorno 

dos Valores Mobiliários do Investidor; o montante que o investidor recebe na sequência 

de um reembolso antecipado poderá ser inferior ao investimento inicial e o investidor 

poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento.] 

 [Inserir se forem Valores Mobiliários Belgas: os seus Valores Mobiliários podem ser 

resgatados antes da maturidade devido a um Evento de Alteração da Lei. O montante que 
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recebeu após um reembolso antecipado poderá ser inferior ao seu investimento inicial e 

pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.]

 O Emitente dos Valores Mobiliários poderá ser substituído por outra empresa, sujeito a 

certas condições. 

 A Goldman Sachs poderá alterar os termos e condições dos Valores Mobiliários do 

Investidor em determinadas circunstâncias e sem consentimento do investidor. 

SECÇÃO E – A OFERTA 

E.

2b 

Motivo

s para 

a 

oferta 

e 

utilizaç

ão das 

receita

s 

[Inserir se Anexo V ou o Anexo XII for aplicável]. [As receitas líquidas da oferta serão utilizadas 

pelo Emitente, constituindo fundos adicionais para as operações do Emitente e para outros 

objetivos no âmbito do seu objeto social.] []

E.

3

Termo

s e 

Condiç

ões da 

Oferta 

[Inserir se o Anexo V ou o Anexo XII for aplicável]. [Uma oferta de Valores Mobiliários poderá 

ser feita sem ser nos termos do Artigo 3(2) da Diretiva do Prospeto em/na/no [Reino de] 

[República de] Grão Ducado do Luxemburgo / Áustria / Bélgica / Croácia / República Checa / 

Finlândia / França / Alemanha / Hungria / Irlanda / Itália / Holanda / Noruega / Polónia / 

Portugal / Roménia / Espanha / Suécia / Reino Unido] (as “Jurisdição[Jurisdições] de Oferta 

Pública”) durante o período [entre [] [(inclusive)] e [][(inclusive)] (“Período de Oferta”) 

pelo(s) Oferente(s) Autorizado(s). 

[O Preço da Oferta é de [] (o “Preço de Emissão”). [O/Cada] Oferente Autorizado oferecerá 

e venderá os Valores Mobiliários aos seus clientes nos termos dos acordos em vigor entre 

[o/esse] Oferente Autorizado e os seus clientes por referência ao Preço de Emissão e às 

condições de mercado prevalecentes nesse momento.]

[As ofertas de Valores Mobiliários encontram-se condicionais à sua emissão e encontram-se 

sujeitas a [] [verificação de determinadas condições]. Entre [o/cada] Oferente Autorizado e 

os seus clientes, as ofertas de Valores Mobiliários encontram-se também sujeitas às condições 

que tenham sido acordadas entre ambos, e/ou sejam especificadas nos acordos em vigor entre 

ambos.]

[Um Investidor adquirirá os Valores Mobiliários nos termos dos acordos em vigor entre o 

Oferente Autorizado [relevante] e os seus clientes relativamente à aquisição de valores 

mobiliários em geral. Os Investidores não celebrarão diretamente com o Emitente quaisquer 

acordos contratuais relativos à oferta ou aquisição de Valores Mobiliários.]  

[Não Aplicável; a oferta de Valores Mobiliários não está sujeita a quaiquer condições.]

E.

4

Interes

ses 

materi

ais na 

emissã

o/ofert

a, 

incluin

do 

[[Exceto [conforme divulgado no Elemento E.7 em baixo] [para [],]/[Não aplicável;] tanto 

quanto é do conhecimento do Emitente, nenhuma pessoa envolvida na emissão dos Valores 

Mobiliários tem um interesse material na oferta, incluindo interesses conflituantes.]



Sumário 

45080046 66

conflit

os de 

interes

ses 

E.

7

Despes

as 

estima

das 

cobrad

as ao 

investi

dor 

[Uma comissão de subscrição de [até um máximo de] [inserir] por cento ([inserir]%) do [Preço 

de Emissão] [Montante Nominal Agregado] / [Montante de Cálculo Agregado] (que não se 

encontre incluído no preço dos Valores Mobiliários) será cobrado separadamente aos 

investidores [pelo/por cada] Oferente Autorizado. 

[O Preço de Emissão de [até] [[inserir] por cento([inserir]%) do [Montante Nominal Agregado] 

/ [Montante de Cálculo Agregado]] [[inserir] por cada Valor Mobiliário] inclui uma comissão 

de venda de até [inserir] por cento ([inserir)] do [[Montante Nominal Agregado] / [Montante 

de Cálculo Agregado]] [Preço de Emissão] que foi paga pelo Emitente.] [Não aplicável. Não é 

estimada a cobrança aos investidores de despesas pelo Emitente [ou [o/cada] Oferente 

Autorizado.] [●]
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(Quando as Condições Finais cobrem duas ou mais Séries de Valores Mobiliários, a tabela abaixo deve ser preenchida para todas as variáveis que serão diferentes nas diferentes Séries. O item 

de linha relevante para qualquer variável no Sumário Específico de Emissão acima deve incluir o seguinte texto: “relativamente a cada Série, conforme especificada na(s) tabela(s) exposta(s) 

em “Disposições Específicas para cada Série” no final deste Sumário Específico de Emissão. 

[DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA SÉRIE] 

[incluir para uma emissão de duas ou mais Séries de Valores Mobiliários Ligados a Ações: 
ISI
N

[Commo
n Code]

[Valoren
]

[CFI
] 

[Número 
Agregado] 
[Montante 
Nominal] de 
[Certificados
] [Warrants] 
nas Séries] 
[Montante 
Nominal 
Agregado]

[Data de 
Maturidad
e 
Agendada]

[Data de 
Referênci
a Final]

[Data de 
Avaliaçã
o Inicial]

[Taxa 
de 
Juros
]

[Peço de 
Emissão
]

[Data(s) 
de 
Pagament
o de Juros]

[Montant
e de 
Cupão 
Fixo]

[Percentage
m de 
Reembolso]

[Cap
]

[Floor
]

[Cap de 
Downside
]

[Nível 
de 
Barreira
]

[Ativo 
Subjacente
]

[Bolsa(s)
]

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

(Repetir para cada Série conforme seja necessário) 

[incluir para uma emissão de duas ou mais Séries de Valores Mobiliários Ligados a Índices: 
ISI
N

[Commo
n Code]

[Valoren
]

[CFI
] 

[Número 
Agregado] 
[Montante 
Nominal] de 
[Certificados
] [Warrants] 
nas Séries] 
[Montante 
Nominal 
Agregado]

[Data de 
Maturidad
e 
Agendada
]

[Data de 
Referênci
a Final]

[Data de 
Avaliaçã
o Inicial]

[Tax
a de 
Juros
]

[Peço de 
Emissão
]

[Data(s) 
de 
Pagament
o de 
Juros]

[Montant
e de 
Cupão 
Fixo]

[Percentage
m de 
Reembolso]

[Cap
]

[Floor
]

[Cap de 
Downside
]

[Nível 
de 
Barreira
]

[Ativo 
Subjacente
]

[Patrocinado
r do Índice 
(Index 
Sponsor)]

[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

(Repetir para cada Série conforme seja necessário) 

[incluir para uma emissão de duas ou mais Séries de Instrumentos Ligados a Ações ou Instrumentos Ligados a Índices onde o Reembolso à opção do Emitente é aplicável:

ISIN [Data(s) de Reembolso Opcional (Call)] [Data de Notificação da Call 
Option]

[Montante(s) de Reembolso Opcional (Call)]

[] [] [] [Relativamente a cada Data de Reembolso 
Opcional (Call),] [[[] por Montante de Cálculo]
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(Repetir para cada Série conforme necessário) (onde o(s) Montante(s) de Reembolso Opcional diferirem entre Séries, acrescentar uma tabela separada para cada Série) 


