
 

1 

 

 

BARCLAYS BANK PLC 

(Incorporated with limited liability in England and Wales) 

Up to EUR 20,000,000 Securities due August 2022 under the Global Structured Securities 

Programme (the “Securities”)  

Issue Price: 100.00 per cent 

This document constitutes the final terms of the Securities (the "Final Terms") described herein for the 

purposes of Article 5.4 of the Prospectus Directive and is prepared in connection with the Global 

Structured Securities Programme established by Barclays Bank PLC (the "Issuer"). These Final Terms 

complete and should be read in conjunction with the GSSP Base Prospectus 9 dated 19 July 2019, as 

supplemented on 3 September 2019, 24 October 2019, 6 December 2020, 26 March 2020 and 15 May 

2020 (the "Base Prospectus"), which constitutes a base prospectus for the purposes of the Prospectus 

Directive. Full information on the Issuer and the offer of the Securities is only available on the basis of 

the combination of these Final Terms and the Base Prospectus. The Base Prospectus, and any 

supplements thereto, are available for viewing at https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-

investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses and during normal business 

hours at the registered office of the Issuer and the specified office of the Issue and Paying Agent for the 

time being in London, and copies may be obtained from such office. Words and expressions defined in 

the Base Prospectus and not defined in the Final Terms shall bear the same meanings when used herein. 

The Base Prospectus expires on 19 July 2020. The new base prospectus to be dated on or around 18 July 

2020  (the "2020 Base Prospectus") will be valid from and including its approval date and will be 

published on the website of the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin and the website of 

the Issuer https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-

documents/structured-securities-prospectuses.  Following expiry of the Base Prospectus the offering of 

the Securities will continue under the 2020 Base Prospectus. The terms and conditions of the securities 

from the Base Prospectus will be incorporated by reference into the 2020 Base Prospectus and will 

continue to apply to the Securities. 

 

BARCLAYS 

Final Terms dated 15 June 2020 

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
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PART A – CONTRACTUAL TERMS 

Provisions relating to the Securities 

1.  (a) Series: NX000252619 

 (b)  Tranche: 1 

2.  Settlement Currency: Euro (“EUR”) 

3.  Securities: Notes 

4.  Notes: Applicable 

 (a) Aggregate Nominal Amount 

as at the Issue Date: 

 

 (i) Tranche: Up to EUR 20,000,000 

(i)  (ii) Series: Up to EUR 20,000,000 

 (b) Specified Denomination: EUR 1,000 

 (c) Minimum Tradable Amount: N/A 

5.  Certificates: Not Applicable 

6. . Calculation Amount: EUR 1,000 

7.  Issue Price:  100.00% of the Aggregate Nominal Amount 

The Issue Price includes a commission element payable by the 

Issuer to the Authorised Offeror which will be no more than 

5.00% of the Issue Price. Investors in the Securities intending to 

invest through an intermediary (including by way of introducing 

broker) should request details of any such commission or fee 

payment from such intermediary before making any purchase 

hereof. 

8.  Issue Date: 30 July 2020 

9.  Scheduled Settlement Date: 8 August 2022 

10.  Type of Security: Share Linked Securities  

11.  Underlying Performance 

Type(Interest): 

Single Asset 

Provisions relating to interest (if any) payable  

12.  Interest Type: 

General Condition 9 (Interest) 

Fixed 

 (a) Interest Payment Dates: Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 

'Interest Payment Date', subject to adjustment in accordance with 

the Business Day Convention 

 (b) Interest Determination Dates: Each of the dates set out in Table 1 below in the column entitled 

'Interest Determination Date'. 

 Table 1  
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 Interest Determination 

Date 
Interest Payment Date 

30 October 2020 6 November 2020 

29 January 2021 5 February 2021 

30 April 2021 7 May 2021 

30 July 2021 6 August 2021 

29 October 2021 5 November 2021 

31 January 2022 7 February 2022 

29 April 2022 6 May 2022 

1 August 2022 8 August 2022 

 

 (c) (i) Fixed Interest Type: 

 

Fixed Amount 

 (ii) Fixed Interest Rate: 1.50 per cent. 

 (d) Information relating to the 

Floating Rate: 

Not Applicable 

Provisions relating to Automatic Settlement (Autocall)  

13.  Automatic Settlement (Autocall): 

General Condition 10 (Automatic 

Settlement (Autocall))  

Applicable 

 (a) Autocall Observation Type: Discrete 

 (b) Autocall Barrier Percentage: 100% 

 (c) Autocall Settlement 

Percentage: 

100% 

 (d) Autocall Valuation Dates: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall 

Valuation Date'. 

 (e) Autocall Settlement Date: Each date set out in Table 2 below in the column entitled 'Autocall 

Settlement Date'. 

 (f) Autocall Valuation Price: The Valuation Price of the Underlying Asset on the Autocall 

Valuation Date 

 (i) Averaging-out: Not Applicable 

 (ii) Min Lookback-out: Not Applicable 

 (iii) Max Lookback-out: Not Applicable 

 (g) Autocall Reset Event: Not Applicable 
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 Table 2  

 Autocall Valuation Date Autocall Settlement Date 

30 July 2021 6 August 2021 

29 October 2021 5 November 2021 

31 January 2022 7 February 2022 

29 April 2022 6 May 2022 

 

Provisions relating to Optional Early Redemption  

14.  Optional Early Settlement Event: 

General Condition 11 (Optional 

Early Settlement Event) 

Not Applicable 

Provisions relating to Final Settlement 

15.  (a) Final Settlement Type: 

General Condition 12 (Final 

Settlement) 

Capped 

(b)  (b) Settlement Method: Cash 

 (c) Strike Price Percentage: 100.00 per cent. 

 (d) Knock-in Barrier Type: European 

 (e) Knock-in Barrier 

Percentage: 

62.00 per cent. 

Provisions relating to Nominal Call Event Settlement 

16.  Nominal Call Event Settlement: 

General Condition 13 (Nominal 

Call Event Settlement) 

Not Applicable 

 (a) Nominal Call Threshold 

Percentage: 
Not Applicable 

Provisions relating to Instalment Notes 

17.  Instalment Notes: 

General Condition 15 (Settlment 

by Instalments) 

Not Applicable 

Provisions relating to the Underlying Asset(s) 

18.  Underlying Asset:   

 (a) Initial Valuation Date: 30 July 2020 

 (b) Share: ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 

 (i) Exchange: Euronext Amesterdam 
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 (ii) Related Exchange: All Exchanges 

 (iii) Underlying Asset 

Currency: 

EUR 

 (iv) Bloomberg Screen: RDSA NA <Equity> 

 (v) Underlying Asset ISIN: GB00B03MLX29 

 (vi) Weight: Not Applicable 

 (vii) Pre-nominated Index: Not Applicable 

19.  (a) Initial Price(Interest): The Valuation Price of the Underlying Asset on the Initial 

Valuation Date 

 (i) Averaging-in: Not Applicable 

 (ii) Min Lookback-in: Not Applicable 

 (iii) Max Lookback-in: Not Applicable 

 (b) Initial Valuation Date: 30 July 2020 

20.  (a) Final Valuation Price:  

 (i) Averaging-out: Not Applicable 

 (ii) Min Lookback-out: Not Applicable 

 (iii) Max Lookback-out: Not Applicable 

 (b) Final Valuation Date: 1 August 2022 

Provisions relating to disruption events 

21.  Consequences of a Disrupted Day 

(in respect of an Averaging Date or 

Lookback Date): General 

Condition 18 (Consequences of 

Disrupted Days) 

 

 (a) Omission: Not Applicable 

 (b) Postponement: Not Applicable 

 (c) Modified Postponement: Not Applicable 

22.  Consequences of a Disrupted Day 

(in respect of an Averaging Date or 

Lookback Date): 

General Condition 25 (Adjustments 

to Valuation Dates and Reference 

Date) 

 

 Omission: Not Applicable 

 Postponement: Not Applicable 

23.  Additional Disruption Events: 

General Condition 34 (Adjustment, 

early redemption or early 

cancellation following an 

Additional Disruption Event) 
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 (a) Change in Law: Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (b) Currency Disruption Event: Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (c) Hedging Disruption: Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (d) Issuer Tax Event: Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (e) Extraordinary Market 

Disruption: 

Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (f) Increased Cost of Hedging: Not Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (g) Affected Jurisdiction Hedging 

Disruption: 

Not Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (h) Affected Jurisdiction 

Increased Cost of Hedging: 

Not Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (i) Increased Cost of Stock 

Borrow: 

Not Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (j) Loss of Stock Borrow: Not Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (k) Foreign Ownership Event: Not Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (l) Fund Disruption Event: Not Applicable as per General Condition 55.1 (Definitions) 

 (m) Fund Event: Not Applicable 

 (n) Potential Adjustment of 

Payment Events: 

Not Applicable 

24.  Early Cash Settlement Amount: Market Value 

25.  Early Settlement Notice Period 

Number: 

As specified in General Condition 55.1 (Definitions) 

26.  Substitution of Shares: Not Applicable 

27.  Entitlement Substitution: Not Applicable 

28.  FX Disruption Event: Not Applicable 

29.  Disruption Fallbacks: 

General Condition 20 

(Consequences of FX Disruption 

Events (FX)) 

Not Applicable 

30.  Unwind Costs: Not Applicable 

31.  Settlement Expenses: Not Applicable 

32.  Local Jurisdiction Taxes and 

Expenses: 

Not Applicable 

33.  Consequences of a Fund Event: 

General Condition 27 

(Consequences of a Fund Event) 

Not Applicable 
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General provisions  

34.  Form of Securities: Global Bearer Securities: Permanent Global Security 

TEFRA: Not Applicable 

  NGN Form: Applicable 

Held under the NSS: Not Applicable 

CGN Form: Not Applicable 

CDIs: Not Applicable 

35.  Trade Date: 27 May 2020 

36.  Additional Business Centre(s): London 

37.  871(m) Securities: The Issuer has determined that the Securities (without regard to 

any other transactions) should not be subject to US withholding 

tax under Section 871(m) of the US Internal Revenue Code and 

regulations promulgated thereunder. 

38.  Business Day Convention: Modified Following 

39.  Determination Agent: Barclays Bank PLC 

40.  Registrar: Not Applicable 

41.  CREST Agent: Not Applicable 

42.  Transfer Agent: Not Applicable 

43.  (a) Names and addresses of 

Manager: 

Not Applicable 

(c)  (b) Date of underwriting 

agreement: 

Not Applicable 

(d)  (c) Names and addresses of 

secondary trading 

intermediaries and main 

terms of commitment: 

Not Applicable 

44.  Registration Agent: Not Applicable 

45.  Governing Law: English law 

46.  Relevant Benchmarks: Not Applicable 
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PART B  OTHER INFORMATION 

1. LISTING AND ADMISSION TO TRADING 

 (a) Listing and Admission to 

Trading: 

Application has been made/is expected to be made to 

the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext 

Dublin for the securities to be admitted to the official 

list and trading on its regulated market with effect 

from the Issue Date. 

 (b) Estimate of total expenses 

related to admission to trading: 

EUR 1,000 

2. RATINGS 

 Ratings: The Securities have not been individually rated. 

3. REASONS FOR THE OFFER, ESTIMATED NET PROCEEDS AND TOTAL 

EXPENSES 

 (a) Reasons for the offer: General funding 

 (b) Use of proceeds Not Applicable 

4. YIELD 

 Not Applicable 

5. PAST AND FUTURE PERFORMANCE OF UNDERLYING ASSET, AND OTHER 

INFORMATION CONCERNING THE UNDERLYING ASSET 

 Bloomberg Screen: RDSA NA <Equity> 

Index Disclaimer: Not Applicable 

6. OPERATIONAL INFORMATION 

 (a) ISIN: XS2124667275 

 (b) Common Code: 212466727 

 (c) Relevant Clearing System(s)  Euroclear, Clearstream  

 (d) Delivery: Delivery free of payment 

 (e) Name and address of additional 

Paying Agent(s): 

Not Applicable 

 (f) Intended to be held in a manner 

which would allow Eurosystem 

eligibility: 

Yes. Note that the designation “yes” simply means that 

the Notes are intended upon issue to be deposited with 

one of the International Central Securities 

Depositaries ("ICSDs") as common safekeeper and 

does not necessarily mean that the Notes will be 

recognized as eligible collateral for Eurosystem 

monetary policy and intra day credit operations by the 

Eurosystem either upon issue or at any or all times 

during their life. Such recognition will depend upon 

the ECB being satisfied that Eurosystem eligibility 

criteria have been met. 
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7.  TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER 

7.1  Authorised Offer(s) 

 (a) Public Offer:  An offer of the Notes may be made, subject to the 

conditions set out below by the Authorised Offeror(s) 

(specified in (b) immediately below) other than 

pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive in 

the Public Offer Jurisdiction(s) (specified in (c) 

immediately below) during the Offer Period (specified 

in (d) immediately below) subject to the conditions set 

out in the Base Prospectus and in (e) immediately 

below 

 (b) Name(s) and address(es), to the 

extent known to the Issuer, of 

the placers in the various 

countries where the offer takes 

place (together the "Authorised 

Offeror(s)"): 

Each financial intermediary specified in (i) and (ii) 

below:  

(i) Specific consent: Abanca Corporacion Bancaria 

SA Sucursal em Portugal (the "Initial 

Authorised Offeror(s) and each financial 

intermediary expressly named as an Authorised 

Offeror on the Issuer's website 

(https://home.barclays/investor-relations/fixed-

income-investors/prospectus-and-

documents/structured-securities-final-terms); 

and 

(ii) General consent: Not Applicable 

 (c) Jurisdiction(s) where the offer 

may take place (together, the 

"Public Offer 

Jurisdictions(s)"): 

Portugal 

 (d) Offer period for which use of 

the Base Prospectus is 

authorised by the Authorised 

Offeror(s): 

From and incuding 15 June 2020 to but excluding 22 

July 2020 (the “Offer Period”) 

 (e) Other conditions for use of the 

Base Prospectus by the 

Authorised Offeror(s):  

Not Applicable 

7.2  Other terms and conditions of the offer 

 (a) Offer Price: The Issue Price 

 (b) Total amount of offer: Up to EUR 20,000,000 

 (c) Conditions to which the offer is 

subject: 

The Issuer reserves the right to withdraw the offer for 

Securities at any time prior to the end of the Offer 

Period. 

Following withdrawal of the offer, if any application 

has been made by any potential investor, each such 

potential investor shall not be entitled to subscribe or 

otherwise acquire the Securities and any applications 

will be automatically cancelled and any purchase 

money will be refunded to the applicant by the 

Authorised Offeror in accordance with the Authorised 

Offeror’s usual procedures. 
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 (d) Time period, including any 

possible amendments, during 

which the offer will be open and 

description of the application 

process: 

From and incuding 15 June 2020 to but excluding 22 

July 2020. 

 (e) Description of the application 

process: 

An offer of the Securities may be made by the Manager 

or the Authorised Offeror other than pursuant to 

Article 3(2) of the Prospectus Directive in Portugal 

(the “Public Offer Jurisdiction”) during the Offer 

Period. 

Applications for the Securities can be made in the 

Public Offer Jurisdiction through the Authorised 

Offeror during the Offer Period. The Securities will be 

placed into the Public Offer Jurisdiction by the 

Authorised Offeror. Distribution will be in accordance 

with the Authorised Offeror’s usual procedures, 

notified to investors by the Authorised Offeror. 

 (f) Details of the minimum and/or 

maximum amount of 

application: 

The minimum and maximum amount of application 

from the Authorised Offeror will be notified to 

investors by the Authorised Offeror. 

 (g) Description of possibility to 

reduce subscriptions and 

manner for refunding excess 

amount paid by applicants: 

Not Applicable 

 (h) Details of method and time 

limits for paying up and 

delivering the Securities: 

Investors will be notified by the Authorised Offeror of 

their allocations of Securities and the settlement 

arrangements in respect thereof. 

 (i) Manner in and date on which 

results of the offer are to be 

made public: 

Investors will be notified by the Authorised Offeror of 

their allocations of Securities and the settlement 

arrangements in respect thereof. 

 (j) Procedure for exercise of any 

right of pre-emption, 

negotiability of subscription 

rights and treatment of 

subscription rights not 

exercised: 

Not Applicable 

 (k) Whether tranche(s) have been 

reserved for certain countries: 

Offers may be made through the Authorised Offeror in 

the Public Offer Jurisdiction to any person.  Offers (if 

any) in other EEA countries will only be made through 

the Authorised Offeror pursuant to an exemption from 

the obligation under the Prospectus Directive as 

implemented in such countries to publish a prospectus. 

 (l) Process for notification to 

applicants of the amount 

allotted and indication whether 

dealing may begin before 

notification is made: 

Applicants will be notified directly by the Authorised 

Offeror of the success of their application. No dealings 

in the Securities may take place prior to the Issue Date. 

 (m) Amount of any expenses and 

taxes specifically charged to the 

subscriber or purchaser: 

Prior to making any investment decision, investors 

should seek independent professional advice as they 

deem necessary.  

 (n) Name(s) and address(es), to the 

extent known to the Issuer, of 

the placers in the various 

countries where the offer takes 

place: 

Abanca Corporacion Bancaria SA Sucursal em 

Portugal, Rua Castilho 20, Lisboa 1250069, Portugal 
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SUMMARY 

Summaries are made up of disclosure requirements known as 'elements'. These elements are numbered 

in Sections A – E (A.1 – E.7). 

This summary (the "Summary") contains all the elements required to be included in a summary for these 

types of securities and issuer. Because some elements are not required to be addressed, there may be gaps 

in the numbering sequence of the elements. 

Even though an element may be required to be inserted in the Summary because of the type of securities 

and issuer, it is possible that no relevant information can be given regarding the element. In this case a 

short description of the element is included in the Summary after the words 'not applicable'. 

Section A – Introduction and warnings 

A.1 Introduction 

and warnings 

This Summary should be read as an introduction to the Base Prospectus. Any 

decision to invest in Securities should be based on consideration of the Base 

Prospectus as a whole, including any information incorporated by reference, 

and read together with the Final Terms. 

Where a claim relating to the information contained in the Base Prospectus is 

brought before a court, the plaintiff might, under the national legislation of the 

relevant Member State of the European Economic Area, have to bear the costs 

of translating the Base Prospectus before the legal proceedings are initiated. 

No civil liability shall attach to any responsible person solely on the basis of 

this Summary, including any translation thereof, unless it is misleading, 

inaccurate or inconsistent when read together with the other parts of the Base 

Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of 

the Base Prospectus, key information in order to aid investors when 

considering whether to invest in the Securities. 

A.2 Consent by the 

Issuer to the 

use of 

prospectus in 

subsequent 

resale or final 

placement of 

Securities 

The Issuer may provide its consent to the use of the Base Prospectus and Final 

Terms for subsequent resale or final placement of Securities by financial 

intermediaries, provided that the subsequent resale or final placement of 

Securities by such financial intermediaries is made during the offer period 

specified in the Final Terms. Such consent may be subject to conditions which 

are relevant for the use of the Base Prospectus. 

Specific consent: The Issuer consents to the use of the Base Prospectus and 

these Final Terms with respect to the subsequent resale or final placement of 

Securities (a "Public Offer") which satisfies all of the following conditions: 

(a)  the Public Offer is only made in Portugal; and the Public Offer 

is only made during the period from (and including) 15 June 2020 to 

(but excluding) 22 July 2020; and 

(b)  the Public Offer is only made by Abanca Corporacion Bancaria 

SA Sucursal em Portugal and each financial intermediary whose 

name is published on the Issuer's website 

(https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-

investors/prospectus-and-documents/structured-securities-final-

terms) and who is identified as an authorised offeror for these 

Securities (each an "Authorised Offeror"). 

Information on the terms and conditions of an offer by any Authorised 

Offeror is to be provided at the time of that offer by the Authorised 

Offeror. 

Section B − Issuer 
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B.1 Legal and 

commercial 

name of the 

Issuer 

The Securities are issued by Barclays Bank PLC (the "Issuer"). 

B.2 Domicile and 

legal form of 

the Issuer, 

legislation 

under which 

the Issuer 

operates and 

country of 

incorporation 

of the Issuer 

The Issuer is a public limited company registered in England and Wales. 

The principal laws and legislation under which the Issuer operates are laws of 

England and Wales including the Companies Act. 

B.4b Known trends 

affecting the 

Issuer and 

industries in 

which the 

Issuer operates 

Not applicable. 

B.5 Description of 

the group and 

the Issuer's 

position within 

the group 

The Issuer (together with its subsidiary undertakings, the "Bank Group" or 

"Barclays") is a major global financial services provider. 

The Issuer is a wholly owned direct subsidiary of Barclays PLC, which is the 

ultimate holding company of the Bank Group. 

B.9 Profit forecast 

or estimate 

Not Applicable: the Issuer has chosen not to include a profit forecast or 

estimate. 

B.10 Nature of any 

qualifications 

in audit report 

on historical 

financial 

information 

Not Applicable: the audit report on the historical financial information 

contains no such qualifications. 

B.12 Selected key 

financial 

information; 

no material 

adverse change 

and significant 

change 

statements 

Based on the Bank Group's audited financial information for the year ended 

31 December 2019, the Bank Group had total assets of £876,672m (2018: 

£877,700m), total net loans and advances at amortised cost of £141,636m 

(2018: £136,959m), total deposits of £213,881m (2018:  £199,337m), and total 

equity of £50,615m (2018: £47,711m) (including non-controlling  interests  of  

£0  (2018: £2m)). The profit before tax of the Bank Group for the year ended 

31 December 2019 was £3,112m (2018: £1,286m) after credit impairment 

charges and other provisions of £1,202m (2018: £643m). The financial 

information in this paragraph is extracted from the audited consolidated 

financial statements of the Issuer for the year ended 31 December 2019. 

Not applicable: There has been no significant change in the financial or trading 

position of the Bank Group since 31 December 2019. 

There has been no material adverse change in the prospects of the Issuer since 

31 December 2019. 

B.13 Recent events 

particular to 

the Issuer 

which are 

materially 

Not Applicable: there have been no recent events particular to the Issuer which 

are to a material extent relevant to the evaluation of the Issuer's solvency. 
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relevant to the 

evaluation of 

Issuer's 

solvency 

B.14 Dependency of 

the Issuer on 

other entities 

within the 

group 

The whole of the issued ordinary share capital of the Issuer is beneficially 

owned by Barclays PLC, which is the ultimate holding company of the Bank 

Group.  

The financial position of the Issuer is dependent on the financial position of its 

subsidiary undertakings. 

B.15 Description of 

the Issuer's 

principal 

activities 

The Issuer's principal activity is to offer products and services designed for 

larger corporate, wholesale and international banking clients. The businesses 

of Barclays PLC and its subsidiaries (collectively, the "Group") include 

consumer banking and payments operations around the world, as well as a top-

tier, full service, global consumer and investment bank. 

B.16 Description of 

whether the 

Issuer is 

directly or 

indirectly 

owned or 

controlled and 

by whom and 

nature of such 

control 

The whole of the issued ordinary share capital of the Issuer is beneficially 

owned by Barclays PLC, which is the ultimate holding company of the Issuer 

and its subsidiary undertakings. 

B.17 Credit ratings 

assigned to the 

Issuer or its 

debt securities 

The short term unsecured obligations of the Issuer are rated A-1 by S&P 

Global Ratings Europe Limited, P-1 by Moody's Investors Service Ltd. and F1 

by Fitch Ratings Limited and the long term unsecured unsubordinated 

obligations of the Issuer are rated A by S&P Global Ratings Europe Limited, 

A1 by Moody's Investors Service Ltd. and A+ by Fitch Ratings Limited. A 

specific issue of Securities may be rated or unrated. 

Ratings: This issue of Securities will not be rated. 

Section C – Securities 

C.1 Type and class 

of Securities 

being offered 

and/or 

admitted to 

trading 

Securities described in this Summary (the "Securities") may be debt securities 

or, where the repayment terms are linked to an underlying asset, derivative 

securities, in the form of notes. 

Identification: Series number: NX000252619; Tranche number: 1 

Identification codes: ISIN: XS2124667275, Common Code: 212466727. 

C.2 Currency Subject to compliance with all applicable laws, regulations and directives, 

Securities may be issued in any currency.  

This issue of Securities will be denominated in Euro ("EUR"). 

C.5 Description of 

restrictions on 

free 

transferability 

of the 

Securities 

The Securities are offered and sold outside the United States to non-U.S. 

persons in reliance on Regulation S under the Securities Act and must comply 

with transfer restrictions with respect to the United States. 

No offers, sales, resales or deliveries of any Securities may be made in or from 

any jurisdiction and/or to any individual or entity except in circumstances 

which will result in compliance with any applicable laws and regulations and 

which will not impose any obligation on the Issuer and/or the Authorised 
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Offeror (the "Managers"). 

Subject to the above, the Securities will be freely transferable. 

C.8 Description of 

rights attached 

to the 

Securities, 

including 

ranking and 

limitations to 

those rights 

RIGHTS 

The Securities will be issued on 30 July 2020 (the "Issue Date") at EUR 1,000 

(the "Issue Price") and will give each holder of Securities the right to receive 

a potential return on the Securities, together with certain ancillary rights such 

as the right to receive notice of certain determinations and events and the right 

to vote on some (but not all) amendments to the terms and conditions of the 

Securities.  

Interest: The amount of interest payable on the Securities is determined by 

reference to the performance of ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS (the 

"Underlying Asset").  

Final redemption: If the Securities have not redeemed early (or have not 

redeemed due to Automatic Settlement (Autocall)) they will redeem on the 

Scheduled Settlement Date and the cash amount payable to investors will 

depend on the performance of: the Underlying Asset on the specified valuation 

dates during the life of the Securities 

Taxation: All payments in respect of the Securities shall be made without 

withholding or deduction for or on account of any UK taxes unless such 

withholding or deduction is required by law. In the event that any such 

withholding or deduction is required by law, the Issuer will, save in limited 

circumstances, be required to pay additional amounts to cover the amounts so 

withheld or deducted. 

Events of default: If the Issuer fails to make any payment due under the 

Securities or breaches any other term and condition of the Securities in a way 

that is  materially prejudicial to the interests of the holders (and such failure is 

not remedied within 30 days, or, in the case of interest, 14 days), or the Issuer 

is subject to a winding-up order, then (subject, in the case of interest, to the 

Issuer being prevented from payment for a mandatory provision of law) the 

Securities will become immediately due and payable, upon notice being given 

by the holder (or, in the case of French law Securities, where the holders are 

grouped in a 'Masse', the representative of the holders). 

The Securities will be governed by English law and the rights thereunder will 

be construed accordingly. 

STATUS 

The Securities are direct, unsubordinated and unsecured obligations of the 

Issuer and rank equally among themselves. 

LIMITATIONS ON RIGHTS 

Certain limitations:  

 Notwithstanding that the Securities are linked to the performance of 

the underlying asset(s), holders do not have any rights in respect of 

the underlying asset(s). 

 The terms and conditions of the Securities permit the Issuer and the 

Determination Agent (as the case may be), on the occurrence of 

certain events and in certain circumstances, without the holders' 

consent, to make adjustments to the terms and conditions of the 

Securities, to redeem the Securities prior to maturity, to monetise the 

Securities, (where applicable) to postpone valuation of the underlying 
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asset(s) or scheduled payments under the Securities, to change the 

currency in which the Securities are denominated, to substitute the 

underlying asset(s), to substitute the Issuer with another permitted 

entity subject to certain conditions, and to take certain other actions 

with regard to the Securities and the underlying asset(s) (if any). 

 The Securities contain provisions for calling meetings of holders to 

consider matters affecting their interests generally and these 

provisions permit defined majorities to bind all holders, including 

holders who did not attend and vote at the relevant meeting and 

holders who voted in a manner contrary to the majority. 

C.11 Admission to 

trading 

Securities may be admitted to trading on a regulated market in Belgium, 

Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the 

Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden or the United Kingdom. 

Securities may be admitted to trading on a market in Switzerland or Italy that 

is not a regulated market for the purposes of the Prospectus Directive. 

Application has been made/is expected to be made to the Irish Stock Exchange 

plc trading as Euronext Dublin for the Securities to be admitted to the official 

list and trading on its regulated market with effect from 30 July 2020. 

C.15 Description of 

how the value 

of the 

investment is 

affected by the 

value of the 

underlying 

instrument 

The return on and value of the Securities is dependent on the performance of: 

(i) one or more specified equity indices, shares, depository receipts 

representing shares and/or exchange traded funds; (ii) foreign exchange rates; 

or (iii) funds (each an "Underlying Asset"). 

The Underlying Asset is: 

Underlying Asset Initial Price Initial Valuation 

Date 

ROYAL DUTCH 

SHELL PLC-A 

SHS 

The Valuation Price 

of the Underlying 
Asset on the Initial 

Valuation Date 

30 July 2020 

 

Calculations in respect of amounts payable under the Securities are made by 

reference to a "Calculation Amount", being EUR 1,000. 

Indicative amounts: If the Securities are being offered by way of a Public 

Offer and any specified product values are not fixed or determined at the 

commencement of the Public Offer (including any amount, level, percentage, 

price, rate or other value in relation to the terms of the Securities which has 

not been fixed or determined by the commencement of the Public Offer), these 

specified product values will specify an indicative amount, indicative 

minimum amount, an indicative maximum amount or indicative amount or any 

combination thereof. In such case, the relevant specified product value(s) shall 

be the value determined based on market conditions by the Issuer on or around 

the end of the Public Offer. Notice of the relevant specified product value will 

be published prior to the Issue Date. 

Determination Agent: Barclays Bank PLC will be appointed to make 

calculations and determinations with respect to the Securities. 

A – Interest 

 

Interest 

Payment 

Interest 

Determination 
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Dates Dates 

6 November 

2020 

30 October 

2020 

5 February 

2021 

29 January 

2021 

7 May 2021 30 April 2021 

6 August 2021 30 July 2021 

5 November 

2021 

29 October 

2021 

7 February 

2022 

31 January 

2022 

6 May 2022 29 April 2022 

8 August 2022 1 August 2022 

 

The interest amount payable on each Security on each Interest Payment Date 

is calculated by multiplying the Fixed Interest Rate (being 1.50%) by the 

Calculation Amount. 

______________________________ 

B – Automatic Settlement (Autocall)  

The Securities will automatically redeem if the value of performance 

calculated in respect of the closing price or level of the Underlying Asset is at 

or above its corresponding Autocall Barrier Percentage in respect of any 

Autocall Valuation Date. If this occurs, you will receive a cash payment equal 

to the nominal amount of your securities multiplied by 100% payable on the 

Autocall Settlement Date corresponding to such Autocall Valuation Date. 

 

Autocall Valuation Date Autocall Settlement Date Autocall Barrier Percentage 

30 July 2021 6 August 2021 100% 

29 October 2021 5 November 2021 100% 

31 January 2022 7 February 2022 100% 

29 April 2022 6 May 2022 100% 

 

______________________________ 

C – Issuer Optional Early Settlement  

Not Applicable.  

______________________________ 

D – Final Settlement 

If the Securities have not otherwise redeemed (or have not redeemed due to 

Automatic Settlement (Autocall), each Security will be redeemed on 8 August 

2022 (the "Scheduled Settlement Date") by payment of the Final Cash 

Settlement Amount. 
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The Final Cash Settlement Amount is calculated as follows: 

(i) if the Final Performance is greater than or equal to the Strike Price 

Percentage ("SPP") (being 100%), or the Final Performance is greater 

than or equal to the Knock-in Barrier Percentage (being 62%), 100% 

multiplied by the Calculation Amount; 

(ii) otherwise, an amount calculated by dividing the Final Valuation Price 

by the Strike Price and multiplying the result by the Calculation 

Amount. 

______________________________ 

"Initial Price" means the closing price in respect of the Initial Valuation Date. 

"Initial Valuation Date" means 30 July 2020, subject to adjustment 

"Final Performance" means  the Final Valuation Price divided by the Initial 

Price. 

"Final Valuation Date" means 1 August 2022, subject to adjustment. 

"Final Valuation Price" means, in respect of the Underlying Asset, the 

closing price in respect of the Underlying Asset on the Final Valuation Date. 

C.16 Expiration or 

maturity date 

of the 

Securities 

The Securities are scheduled to redeem on the Scheduled Settlement Date. 

This day may be postponed following the postponement of a valuation date 

due to a disruption event.  

The Scheduled Settlement Date of the Securities is 8 August 2022. 

C.17 Settlement 

procedure of 

the derivative 

securities 

Securities may be cleared and settled through Euroclear Bank S.A./N.V., 

Clearstream Banking société anonyme, CREST, Euroclear France S.A., VP 

Securities, A/S, Euroclear Finland Oy, Norwegian Central Securities 

Depositary, Euroclear Sweden AB or SIX SIS Ltd. 

The Securities will be cleared and settled through Euroclear Bank S.A./N.V. 

or Clearstream Banking société anonyme. 

C.18 Description of 

how the return 

on derivative 

securities takes 

place 

The performance of the Underlying Asset to which the Securities are linked 

may affect: (i) the interest paid on the Securities (if any); and (ii) if the 

Securities have not redeemed early, the amount paid on the Scheduled 

Settlement Date. 

Interest and any amount payable if the Securities redeem before the Scheduled 

Settlement Date will be paid in cash.  

On the Scheduled Settlement Date, if the Securities have not redeemed early, 

the redemption amount will be paid in cash. 

C.19 Final reference 

price of the 

Underlying 

Asset 

The final reference level of any equity index, share, depository receipt, fund 

or foreign exchange rate to which Securities are linked, will be determined by 

the Determination Agent by reference to a publicly available source on a 

specified date or dates and, if applicable, at a specified time. 

C.20 Type of 

Underlying 

Asset 

Securities may be linked to one or more: 

 common shares; 

 depositary receipts representing common shares; 

 exchange traded funds ("ETFs") (being a fund, pooled investment 

vehicle, collective investment scheme, partnership, trust or other 
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similar legal arrangement and holding assets, such as shares, bonds, 

indices, and/or other securities such as financial derivative 

instruments);  

 equity indices; 

 foreign exchange rates; or 

 funds. 

Information about the Underlying Asset is available at: Bloomberg screen 

RDSA NA <Equity>. 

C.21 Market where 

Securities are 

traded 

Application is expected to be made by the Issuer (or on its behalf) to list the 

Securities on the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin and 

admit the Securities to trading on the regulated market of the Irish Stock 

Exchange plc trading as Euronext Dublin with effect from 30 July 2020. 

Section D - Risks 

D.2 Key 

information on 

the key risks 

that are 

specific to the 

Issuer 

Credit risk and Market risk 

Credit risk is the risk of loss to the Bank Group from the failure of clients, 

customers or counterparties, to fully honour their obligations to members of 

the Bank Group, including the whole and timely payment of principal, interest, 

collateral and other receivables. 

The Bank Group is subject to risks arising from changes in credit quality and 

recovery rates of loans and advances due from borrowers and counterparties 

in any specific portfolio. The following are areas of uncertainties to the Bank 

Group's portfolio which could have a material impact on performance: (i) UK 

retailers, hospitality and leisure, (ii) consumer affordability, (iii) UK real estate 

market, (iv) leverage finance underwriting and (v) Italian mortgage portfolio. 

The Bank Group also has large individual exposures to single name 

counterparties, both in its lending activities and in its financial services and 

trading activities. 

Market risk is the risk of loss arising from potential adverse change in the value 

of the Bank Group's assets and liabilities from fluctuation in market variables. 

These variables include, but are not limited to, interest rates, foreign exchange, 

equity prices, commodity prices, credit spreads, implied volatilities and asset 

correlations in relation to the Bank Group's portfolios, trading business, 

execution of client trades. 

Treasury and capital risk 

There are three primary types of treasury and capital risk faced by the Bank 

Group: 

(1) Liquidity risk – which is the risk that the Bank Group is unable to meet 

its contractual or contingent obligations or that it does not have the 

appropriate amount, tenor and composition of stable funding and 

liquidity to support its assets, which may also be impacted by credit 

rating changes; 

(2) Capital risk – which is the risk that the Bank Group has an insufficient 

level or composition of capital to support its normal business activities 

and pension plans and to meet its regulatorycapital requirements under 

normal operating environments or stressed conditions (both actual and 
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as defined for internal planning or regulatory stress testing purposes); 

and 

(3) Interest rate risk in the banking book – which is the risk that the Bank 

Group is exposed to capital or income volatility because of a mismatch 

between the interest rate exposures of its (non-traded) assets and 

liabilities. 

Operational risk and Model risk 

Operational risk is the risk of loss to the Bank Group from inadequate or failed 

processes or systems, human factors or due to external events where the root 

cause is not due to credit or market risks. Examples include: (i) operational 

resilience, (ii) cyber threats, (iii) new and emergent technology, (iv) external 

fraud, (v) data management and information protection, (vi) algorithmic 

trading, (vii) processing error, (viii) supplier exposure, (ix) critical accounting 

estimates and judgements, (x) tax risk and (xi) ability to hire and retain 

appropriately qualified employees. 

Model risk is the risk of potential adverse consequences from financial 

assessments or decisions based on incorrect or misused model outputs and 

reports. Models are, by their nature, imperfect and incomplete representations 

of reality because they rely on assumptions and inputs, and so they may be 

subject to errors affecting the accuracy of their outputs. Model errors or misuse 

may result in (among other things) the Bank Group making inappropriate 

business decisions and/or inaccuracies or errors being identified in the Bank 

Group's risk management and regulatory reporting processes. 

Conduct risk and Reputation risk 

Conduct risk is the risk of detriment to customers, clients, market integrity, 

effective competition or the Bank Group from the inappropriate supply of 

financial services, including instances of wilful or negligent misconduct. This 

risk could manifest itself in a variety of ways: (i) employee misconduct, (ii) 

product governance and life cycle, (iii) financial crime, (iv) data protection 

and privacy and (v) regulatory focus on culture and accountability. 

Reputation risk is the risk that an action, transaction, investment, event, 

decision or business relationship will reduce trust in the Bank Group's integrity 

and competence. 

Reputation risk has the potential to arise from operational issues or conduct 

matters which causedetriment to customers, clients, market integrity, effective 

competition or the Bank Group. 

Material existing and emerging risks potentially impacting more than one 

principal risks 

In addition to the risks set out above, there are also material existing and 

emerging risks that potentially impact more than one of these principal risks. 

These risks are: (i) potentially unfavourable global and local economic and 

market conditions, as well as geopolitical developments (such as the 

Coronavirus (COVID-19) outbreak); (ii) the  process of UK withdrawal from 

the EU; (iii) the impact of interest rate changes on the Bank Group’s 

profitability; (iv) the competitive environments of the banking and financial 

services industry; (v) the regulatory change agenda and impact on business 

model; (vi) the impact of climate change on the Bank Group’s business; and 

(vii) the impact of benchmark interest rate reforms on the Bank Group. 

Legal risk and legal, competition and regulatory matters 
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The Bank Group conducts activities in a highly regulated market which 

exposes it to legal risk arising from (i) the multitude of laws and regulations 

that apply to the businesses it operates, which are highly dynamic, may vary 

between jurisdictions, and are often unclear in their application to particular 

circumstances especially in new and emerging areas; and (ii) the diversified 

and evolving nature of the Bank Group's businesses and business practices. In 

each case, this exposes the Bank Group to the risk of loss or the imposition of 

penalties, damages or fines from the failure of members of the Bank Group to 

meet their respective legal obligations, including legal or contractual 

requirements. Legal risk may arise in relation to a number of the risk factors, 

including (without limitation) as a result of (i) the UK’s withdrawal from the 

EU, (ii) benchmark reform, (iii) the regulatory change agenda, and (iv) rapidly 

evolving rules and regulations in relation to data protection, privacy and cyber 

security. 

The Issuer and the Bank Group are subject to substantial resolution 

powers 

Under the Banking Act, substantial powers are granted to the Bank of England 

(or, in certain circumstances, HM Treasury), in consultation with the United 

Kingdom Prudential Regulation Authority, the UK Financial Conduct 

Authority and HM Treasury, as appropriate as part of a special resolution 

regime. These powers enable the Bank of England (or any successor or 

replacement thereto and/or such other authority in the United Kingdom with 

the ability to exercise the UK Bail-in Power) (the "Resolution Authority") to 

implement various resolution measures and stabilisation options (including, 

but not limited to, the bail-in tool) with respect to a UK bank or investment 

firm and certain of its affiliates (currently including the Issuer) (each a 

"relevant entity") in circumstances in which the Resolution Authority is 

satisfied that the relevant resolution conditions are met. 

"UK Bail-in Power" means any write-down, conversion, transfer, 

modification and/or suspension power existing from time to time under any 

laws, regulations, rules or requirements relating to the resolution of banks, 

banking group companies, credit institutions and/or investment firms 

incorporated in the United Kingdom in effect and applicable in the United 

Kingdom to the Issuer or other members of the Bank Group (as the same has 

been or may be amended from time to time) pursuant to which obligations of 

a bank, banking group company, credit institution or investment firm or any 

of its affiliates can be reduced, cancelled, amended, transferred and/or 

converted into shares or other securities 

D.6 Risk warning 

that investors 

may lose value 

of entire 

investment or 

part of it 

You may lose some or all of your investment in the Securities:  

Even if the relevant Securities are stated to be repayable at an amount that is 

equal to or greater than their initial purchase price, you will lose up to the entire 

value of your investment if the Issuer fails or is otherwise unable to meet its 

payment obligations.  

You may also lose some or all of your entire investment, or part of it, if: 

 the Underlying Asset performs in such a manner that the settlement 

amount payable or deliverable to you (whether at maturity or 

following any early redemption and including after deduction of any 

applicable taxes and expensefs) is less than the initial purchase price; 

 you sell your Securities prior to maturity in the secondary market (if 

any) at an amount that is less than the initial purchase price; 

 the Securities are redeemed early following the occurrence of an 

extraordinary event in relation to the Underlying Asset(s), the Issuer, 
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the Issuer's hedging arrangement, the relevant currencies or taxation 

(such as following an additional disruption event) and the amount you 

receive on such redemption is less than the initial purchase price; 

and/or 

 the terms and conditions of the Securities are adjusted (in accordance 

with the terms and conditions of the Securities) with the result that 

the redemption amount payable to you and/or the value of the 

Securities is reduced. 

Risk of withdrawal of the public offering: In case of a public offer, the Issuer 

may provide in the Final Terms that it is a condition of the offer that the Issuer 

may withdraw the offer for reasons beyond its control, such as extraordinary 

events that in the determination of the Issuer may be prejudicial to the offer. 

In such circumstances, the offer will be deemed to be null and void. In such 

case, where you have already paid or delivered subscription monies for the 

relevant Securities, you will be entitled to reimbursement of such amounts, but 

will not receive any remuneration that may have accrued in the period between 

their payment or delivery of subscription monies and the reimbursement of the 

Securities.  

Reinvestment risk/loss of yield: Following an early redemption of the 

Securities for any reason, holders may be unable to reinvest the redemption 

proceeds at a rate of return as high as the return on the Securities being 

redeemed. 

Issuer optional early redemption: The ability of the Issuer to early redeem 

the Securities will mean an investor is no longer able to participate in the 

performance of any Underlying Assets. This feature may limit the market 

value of the Securities.  

Settlement expenses: Payments, deliveries and settlement under the 

Securities may be subject to deduction of taxes and settlement expenses, if 

applicable. 

Conditions to settlement: Settlement is subject to satisfaction of all 

conditions to settlement by the investor. 

Volatile market prices: The market value of the Securities is unpredictable 

and may be highly volatile, as it can be affected by many unpredictable factors, 

including: market interest and yield rates; fluctuations in foreign exchange 

rates; exchange controls; the time remaining until the Securities mature; 

economic, financial, regulatory, political, terrorist, military or other events in 

one or more jurisdictions; changes in laws or regulations; and the Issuer's 

creditworthiness or perceived creditworthiness. 

Return linked to performance of an Underlying Asset: The return payable 

on the Securities is linked to the change in value of the Underlying Asset over 

the life of the Securities. Any information about the past performance of any 

Underlying Asset should not be taken as an indication of how prices will 

change in the future. You will not have any rights of ownership, including, 

without limitation, any voting rights or rights to receive dividends, in respect 

of any Underlying Asset. 

US withholding on dividend equivalent amounts: Certain actual or deemed 

payments on the securities held by non-US investors generally may be subject 

to a US withholding tax of 30 per cent. No additional amounts will be payable 

in respect of such withholding taxes. 

Shares: The performance of shares is dependent upon numerous economic 

factors, such as interest and price levels in capital markets, currency 
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developments, political factors as well as company-specific factors such as 

earnings, market position, risk situation, shareholder structure and distribution 

policy. Any relevant share issuer may take actions without regard to the 

interests of any holders of the Securities, which could have a negative effect 

on the value of the Securities. 

Substitution: Where any share is affected by certain disruption events, the 

Issuer may substitute such asset with a substitute share similar to the original 

asset. The subsequent performance or perceived value of this substitute asset 

may cause the value of the Securities to drop and/or may result in holders 

receiving less than expected on settlement. 

Capped return: As the redemption amount is subject to a cap, the value of or 

return on your Securities may be significantly less than if you had purchased 

the Underlying Asset(s) directly. 

Underlying foreign exchange rates: Securities will be exposed to the 

performance of one or more underlying foreign exchange rates. Foreign 

exchange rates are highly volatile and are determined by a wide range of 

factors including supply and demand for currencies, inflation, interest rates; 

economic forecasts, political issues, the convertibility of currencies and 

speculation. 

Section E - Offer 

E.2b Reasons for 

offer and use of 

proceeds when 

different from 

making profit 

and/or hedging 

certain risks 

Not Applicable: the net proceeds will be applied by the Issuer for making profit 

and/or hedging certain risks. 

E.3 Description of 

the terms and 

conditions of 

the offer 

The terms and conditions of any offer of Securities to the public may be 

determined by agreement between the Issuer and the Manager at the time of 

each issue. 

The Securities are offered subject to the following conditions: 

Offer Price: The Issue Price 

Conditions to which the offer is subject: The Issuer reserves the right to 

withdraw the offer for Securities at any time prior to the end of the Offer 

Period. 

Following withdrawal of the offer, if any application has been made by any 

potential investor, each such potential investor shall not be entitled to 

subscribe or otherwise acquire the Securities and any applications will be 

automatically cancelled and any purchase money will be refunded to the 

applicant by the Authorised Offeror in accordance with the Authorised 

Offeror’s usual procedures. 

Description of the application process: An offer of the Securities other than 

pursuant to Article 3(2) of the Prospectus Directive may be made by the 

Manager or the Authorised Offeror in Portugal (the “Public Offer 

Jurisdiction”) during the Offer Period. 

Details of the minimum and/or maximum amount of application: The 

minimum and maximum amount of application from the Authorised Offeror 

will be notified to investors by the Authorised Offeror. 

Description of possibility to reduce subscriptions and manner for 
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refunding excess amount paid by applicants: Not Applicable. 

Details of the method and time limits for paying up and delivering the 

Securities: Investors will be notified by the Authorised Offeror of their 

allocations of Securities and the settlement arrangements in respect thereof. 

Manner in and date on which results of the offer are to be made public: 

Investors will be notified by the Authorised Offeror of their allocations of 

Securities and the settlement arrangements in respect thereof. 

Procedure for exercise of any right of pre-emption, negotiability of 

subscription rights and treatment of subscription rights not exercised: 

Not Applicable. 

Categories of holders to which the Securities are offered and whether 

Tranche(s) have been reserved for certain countries: Offers may be made 

through the Authorised Offeror in the Public Offer Jurisdiction to any person. 

Offers (if any) in other EEA countries will only be made through the 

Authorised Offeror pursuant to an exemption from the obligation under the 

Prospectus Directive as implemented in such countries to publish a prospectus. 

Process for notification to applicants of the amount allotted and indication 

whether dealing may begin before notification is made: Applicants will be 

notified directly by the Authorised Offeror of the success of their application. 

No dealings in the Securities may take place prior to the Issue Date. 

Name(s) and address(es), to the extent known to the Issuer, of the placers 

in the various countries where the offer takes place: Abanca Corporacion 

Bancaria SA Sucursal em Portugal, Rua Castilho 20, Lisboa 1250069, 

Portugal  

E.4 Description of 

any interest 

material to the 

issue/offer, 

including 

conflicting 

interests 

The relevant Manager or authorised offeror(s) may be paid fees in relation to 

any issue or offer of Securities. Potential conflicts of interest may exist 

between the Issuer, Determination Agent, relevant Manager or authorised 

offeror(s) or their affiliates (who may have interests in transactions in 

derivatives related to the Underlying Asset(s) which may, but are not intended 

to, adversely affect the market price, liquidity or value of the Securities) and 

holders. 

The Initial Authorised Offeror will be paid aggregate commissions shall not 

exceed 5.00% of the aggregate nominal amount of the Securities. Any Initial 

Authorised Offeror and its affiliates may be engaged, and may in the future 

engage, in hedging transactions with respect to the Underlying Asset. 

E.7 Estimated 

expenses 

charged to 

investor by 

issuer/offeror 

The Issuer will not charge any expenses to holders in connection with any issue 

of Securities. Offerors may, however, charge expenses to holders. Such 

expenses (if any) will be determined by agreement between the offeror and the 

holders at the time of each issue. 
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BARCLAYS BANK PLC 

(Constituído com responsabilidade limitada na Inglaterra e no País de Gales) 

Títulos até 20 000 000 EUR com vencimento em Agosto de 2022 ao abrigo do Programa Geral de 

Títulos Estruturados (os "Títulos")  

Preço de emissão: 100,00 por cento 

Este documento constitui os termos finais dos Títulos (os "Termos finais") descritos no presente 

documento para as finalidades do Artigo 5.5.4 da Diretiva do Prospeto e foi preparado em linha com o 

Programa Geral de Títulos Estruturados estabelecido pelo Barclays Bank PLC (o "Emitente"). Estes 

Termos finais completam e devem ser lidos em conjunto com o Prospeto Base GSSP 9 datado de 19 de 

Julho de 2019, conforme suplementado a 3 de setembro de 2019, 24 de Outubro de 2019, 6 de Dezembro 

de 2020, 26 de Março de 2020 e 15 de Maio de 2020 (o "Prospeto Base"), que constitui um prospeto de 

base para as finalidades da Diretiva do Prospeto. As informações completas sobre o Emitente e a oferta 

dos Títulos só se encontram disponíveis com base na combinação destes Termos finais e o Prospeto Base. 

O Prospeto Base, e quaisquer suplementos ao mesmo, estão disponíveis para consulta em 

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-

securities-prospectuses e durante o horário normal de expediente na sede social do Emitente e no 

escritório especificado do Emitente e do Agente de pagamento de momento sito em Londres e as cópias 

poderão ser obtidas nesse escritório. As palavras e expressões definidas no Prospeto Base e não definidas 

nos Termos finais deverão ter os mesmos significados quando utilizadas no presente documento. 

O Prospeto Base termina no dia 19 de Julho de 2020. O novo Base Prospeto (o "Prospeto Base 2020"), 

que será publicado aproximadamente no dia 18 de Julho de 2020, será válido desde o dia da sua 

aprovação (incluindo esse dia) e será publicdo no website da bolsa da Irlanda (Euronext Dublin) e no 

website Emitente https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-

documents/structured-securities-prospectuses. Após o termo do Prospeto Base, a oferta dos Títulos será 

feita ao abrigo do Prospeto Base 2020. Os termos e condições do Prospeto Base serão incorporados por 

referência no Prospeto Base 2020 e continuarão a ser válidos no que diz respeito aos Títulos. 

 

BARCLAYS 

Termos finais datados de 15 de Junho de 2020 

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-prospectuses
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PARTE A – TERMOS CONTRATUAIS 

Cláusulas referentes aos Títulos 

8.  (o) Série: NX000252619 

 (p)  Tranche: 1 

9.  Moeda de liquidação: Euro ("EUR") 

10.  Títulos: Notas 

11.  Notas: Aplicável 

 (q) Montante nominal agregado à 

Data de emissão: 

 

 (i) Tranche: Até 20 000 000 EUR 

(i)  (ii) Série: Até 20 000 000 EUR 

 (r) Denominação especificada: 1000 EUR 

 (s) Montante mínimo negociável: N/A 

12.  Certificados: Não aplicável 

13. , Montante do cálculo: 1,000 EUR 

14.  Preço de emissão: 100,00% do Montante nominal agregado 

O Preço de emissão inclui um elemento de comissão a pagar pelo 

Emitente ao Oferente autorizado que não será superior a 5,00% 

do Preço de emissão que os Investidores dos Títulos tencionam 

investir através de um intermediário (incluindo através da 

introdução de um corretor) caso o pedido detalhe o pagamento de 

tal comissão ou taxa de tal intermediário antes da realização de 

qualquer compra aqui contemplada. 

15.  Data de emissão: 30 de Julho de 2020 

16.  Data da liquidação programada: 8 de Agosto de 2022 

17.  Tipo de Título: Títulos representativos de capital associados a acções 

18.  Tipo de desempenho subjacente 

(Juros): 

Ativo individual 

Cláusulas referentes a juros (se existentes) a pagar  

19.  Tipo de juros: 

Condição geral 9 (Juros) 

Fixo 

 (a) Datas de pagamento de juros: Cada uma das datas definidas no Quadro 1 abaixo na coluna com 

o título "Data de pagamento de juros", sujeita a ajustes de acordo 

com a Convenção do Dia útil 

 (b) Datas de Determinação de 

Juros: 

Cada uma das datas definidas no Quadro 1 abaixo, na coluna com 

o título " Datas de Determinação de Juros". 

 Quadro 1  
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 Datas de Determinação 

de Juros 

Data de pagamento de 

juros 

30 de Outubro de 2020 6 de Novembro de 2020 

29 de Janeiro de 2021 5 de Fevereiro de 2021 

30 de Abril de 2021 7 de Maio de 2021 

30 de Julho de 2021 6 de Agosto de 2021 

29 de Outubro de 2021 5 de Novembro de 2021 

31 de Janeiro de 2022 7 de Fevereiro de 2022 

29 de Abril de 2022 6 de Maio de 2022 

1 de Agosto de 2022 8 de Agosto de 2022 

 

 (c) (i) Tipo de juros fixos: 

 

Montante Fixo 

 (ii) Taxa de juro fixa: 1.50 por cento 

 (d) Informações referente à Taxa 

variável: 

Não aplicável 

Cláusulas referentes à Liquidação automática (Chamada automática)  

20.  Liquidação automática (Chamada 

automática): Condição geral 10 

(Liquidação automática (Chamada 

automática))  

Aplicável 

(a) Tipo de observação da Chamada 

automática: 

Discreto 

(b) Percentagem da barreira da 

Chamada automática: 

100% 

(c) Percentagem da  liquidação da 

Chamada automática 

100% 

(d) Datas de avaliação da Chamada 

automática 

Cada uma das datas definidas no Quadro 2 abaixo, na coluna com 

o título "Data de avaliação da Chamada automática". 

(e) Data de liquidação da Chamada 

automática: 

Cada uma das datas definidas no Quadro 2 abaixo, na coluna com 

o título "Data de liquidação da Chamada automática". 

(f) Preço de avaliação da Chamada 

automática: 

Preço de avaliação dividido pelo Preço inicial 

(i)    Ponderação: Não aplicável 

(ii)    Retrospetiva mín.: Não aplicável 

(iii)    Retrospetiva máx.: Não aplicável 

(g) Evento de restauro da Chamada 

automática: 

Não aplicável 
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Quadro 2  

Data de avaliação da 

Chamada automática 

Data de pagamento da 

Chamada automática 

30 de Julho de 2021 6 de Agosto de 2021 

29 de Outubro de 2021 5 de Novembro de 2021 

31 de Janeiro de 2022 7 de Fevereiro de 2022 

29 de Abril de 2022 6 de Maio de 2022 

 

Cláusulas referentes ao Resgaste antecipado opcional  

21.  Evento de Liquidação antecipada 

opcional: 

Condição geral 11 (Evento de 

Liquidação antecipada opcional) 

Não aplicável 

Cláusulas referentes à Liquidação final 

22.  (t) Tipo de Liquidação final: 

Condição geral 12 

(Liquidação final) 

Nivelado 

(e)  (u) Método de liquidação: Numerário 

 (v) Percentagem de preço de 

exercício: 

100,00 por cento 

 (w) Tipo de barreira de entrada:  Europeu 

 (x) Percentagem da barreira de 

entrada: 

62,00 por cento 

Cláusulas referentes à Liquidação do evento de chamada nominal 

23.  Liquidação do evento de chamada 

nominal: Condição geral 13 

(Liquidação do evento de chamada 

nominal) 

Não aplicável 

 (y) Percentagem do limiar de 

chamada nominal: 
Não aplicável 

Cláusulas referentes a Notas de prestações 

24.  Notas de prestações: Condição 

geral 15 (Liquidação a prestações) 

Não aplicável 

Cláusulas referentes a Ativo(s) subjacente(s) 

25.  Ativo subjacente:   

 (z) Data de avaliação inicial: 30 de Julho de 2020 

 (aa) Índice: ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 

 (i) Bolsas: Euronext Amesterdam 

 (ii) Bolsa relacionada: Todas as bolsas 
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 (iii) Moeda do ativo 

subjacente: 

EUR 

 (iv) Rastreio Bloomberg: RDSA NA <Equity> 

 (v) ISIN: GB00B03MLX29 

 (vi) Peso: Não aplicável 

 (vii) Índice pré-nomeado: Não aplicável 

26.  (bb) Preço inicial (Juros): O Preço de avaliação do Ativo subjacente na Data de avaliação 

inicial 

 (i) Média: Não aplicável 

 (ii) Retrospetiva inicial 

mínima: 

Não aplicável 

 (iii) Retrospetiva inicial 

máxima: 

Não aplicável 

 (cc) Data de avaliação inicial: 30 de Julho de 2020 

27.  (dd) Preço de avaliação final:  

 (i) Média final: Não aplicável 

 (ii) Retrspetiva final 

mínima: 

Não aplicável 

 (iii) Retrospetiva final 

máxima: 

Não aplicável 

 (ee) Data de avaliação final: 1 de Agosto de 2022 

Cláusulas referentes a eventos perturbadores 

28.  As consequências de um Dia 

perturbador (relativamente a uma 

Data de média ou Data de 

retrospetiva): Condição geral 18 

(Consequências de Dias 

perturbadores) 

 

 (ff) Omissão: Não aplicável 

 (gg) Adiamento: Não aplicável 

 (hh) Adiamento modificado: Não aplicável 

29.  Consequências de um Dia 

perturbador (relativamente a uma 

Data de média ou Data de 

retrospetiva): 

Condição geral 25 (Ajustes a Datas 

de avaliação e Data de referência) 

 

 Omissão: Não aplicável 

 Adiamento: Não aplicável 

30.  Eventos perturbadores adicionais:  
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Condição geral 34 (Ajuste, resgate 

antecipado ou cancelamento 

antecipado após um Evento 

perturbador adicional) 

 

 (ii) Alteração na lei: Aplicável de acordo com a Condição Geral 55.1 (Definições) 

 (jj) Evento perturbador de moeda: Aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (kk) Perturbação de cobertura: Aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (ll) Evento fiscal do Emitente: Aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (mm) Perturbação do mercado 

extraordinária: 

Aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (nn) Aumento do custo de 

cobertura: 

Não aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (oo) Perturbação de cobertura da 

jurisdição afetada: 

Não aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (pp) Aumento do custo de 

cobertura da jurisdição 

afetada: 

Não aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (qq) Aumento do custo do 

empréstimo acionista: 

Não aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (rr) Perda do empréstimo 

acionista: 

Não aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (ss) Evento de propriedade 

estrangeira: 

Não aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (tt) Evento de perturbação do 

fundo: 

Não aplicável de acordo com a Condição geral 55.1 (Definições) 

 (uu) Evento do fundo: Não aplicável 

 (vv) Potencial ajuste de eventos de 

pagamento: 

Não aplicável 

31.  Montante da liquidação em 

numerário antecipada: 

Valor de mercado 

32.  Número do período de aviso para a 

liquidação antecipada: 

Tal como se especifica na Condição geral 55.1 (Definições) 

33.  Substituição de ações: Não aplicável 

34.  Substituição de direitos: Não aplicável 

35.  Evento perturbador FX: Não aplicável 

36.  Apoios à perturbação 

Condição geral 20 (Consequências 

de Eventos perturbadores FX 

(FX)) 

Não aplicável 

37.  Custos de atenuação: Não aplicável 
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38.  Despesas de liquidação: Não aplicável 

39.  Impostos e taxas da jurisdição 

local: 

Não aplicável 

40.  Consequências de um Evento do 

fundo: Condição geral 27 

(Consequências de um Evento do 

fundo) 

Não aplicável 

Cláusulas gerais  

41.  Forma dos Títulos: Títulos globais ao portador: Título global permanente 

TEFRA: Não aplicável 

  Forma NGN: Aplicável 

Detidos ao abrigo do NSS: Não aplicável 

Forma CGN: Não aplicável 

CDI: Não aplicáveis 

42.  Data de negociação: 27 de Maio de 2020 

43.  Centro(s) de Negócios 

Adicional(is) 

Londres 

44.  Títulos 871(m): O Emitente determinou que os Títulos (independentemente de 

quaisquer outras transações) não devem ser sujeitos a retenção na 

fonte nos EUA ao abrigo da Secção 871 (m) do Código de Receita 

Interna dos EUA e dos regulamentos nele promulgados. 

45.  Convenção do Dia útil: Modificado após 

46.  Agente de determinação: Barclays Bank PLC 

47.  Conservatória do Registo: Não aplicável 

48.  Agente CREST: Não aplicável 

49.  Agente de transferência: Não aplicável 

50.  (ww) Nomes e moradas do Gestor: Não aplicável 

(f)  (xx) Data do acordo de 

subscrição: 

Não aplicável 

(g)  (yy) Nomes e moradas dos 

intermediários de negociação 

secundários e principais dos 

termos do compromisso: 

Não aplicável 

51.  Agente do registo: Não aplicável 

52.  Lei regente: Lei Inglesa 

53.  Índices de referência relevantes: Não aplicável 
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PARTE B  OUTRAS INFORMAÇÕES 

54. LISTAGEM E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

 (a) Listagem e Admissão à 

negociação: 

A aplicação foi realizada/espera-se que seja realizada 

na Irish Stock Exchange plc a negociar como a 

Euronext Dublin para que os títulos sejam admitidos 

na lista oficial e comercializados no respetivo mercado 

regulado com entrada em vigor na Data de emissão. 

 (b) Estimativa do total de despesas 

relacionadas com a admissão 

para negociação: 

1000 EUR 

55. NOTAÇÕES 

 Notações Os Títulos não contam com uma notação individual. 

56. MOTIVOS PARA A OFERTA, PRODUTO LÍQUIDO PREVISTO E TOTAL DE 

DESPESAS 

 (a) Motivos para a oferta: Financiamento geral 

 (b) Utilização do produto realizado Não aplicável 

57. RENDIMENTO 

 Não aplicável 

58. DESEMPENHO PASSADO E FUTURO DO ATIVO SUBJACENTE E OUTRAS 

INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O ATIVO SUBJACENTE 

 Rastreio Bloomberg: RDSA NA <Equity> e http:www.stoxx.com 

Renúncia de responsabilidade do Índice: Not Applicable 

59. INFORMAÇÃO OPERACIONAL 

 (zz) ISIN: XS2124667275 

 (aaa) Código comum: 212466727 

 (bbb) Sistema(s) de compensação 

relevante(s) 

Euroclear, Clearstream  

 (ccc) Entrega: Entrega isenta de pagamento: 

 (ddd) Nome e morada do Agente(s) 

de pagamento: 

Não aplicável 

 (eee) Destinado a ser mantido de 

forma a permitir a elegibilidade 

para o Eurossistema: 

Sim. Note que a designação "sim" significa 

simplesmente que as Notas, após emissão, devem ser 

depositadas num dos Depositários de títulos centrais 

internacionais ("ICSD") na qualidade de fiel 

depositário comum e não significa necessariamente 

que as Notas serão reconhecidas como garantias 

elegíveis para a política monetário do Eurossistema e 

operações creditícias diárias intracomunitárias do 

Sistema Euro aquando da emissão ou a todo e qualquer 

momento durante a sua vida útil. Tal reconhecimento 

dependerá do BCE e da sua avaliação de que os 
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critérios de elegibilidade para o Eurossistema foram 

cumpridos. 

60.  TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA 

60.1  Oferta(s) autorizada(s) 

 (fff) Oferta pública: Poderá ser realizada uma oferta das Notas, sujeita às 

condições definidas pelo(s) Oferente(s) autorizado(s) 

(especificado (b) imediatamente abaixo) ,além da 

conformidade com o Artigo 3(2) da Diretiva do 

Prospeto na(s) Jurisdição(ões) da Oferta Pública 

(especificada em (c) imediatamente abaixo) durante o 

Período da oferta (especificado em (d) imediatamente 

abaixo) sujeito às condições definidas no Prospeto 

Base e em (e) imediatamente abaixo 

 (ggg) O(s) nome(s) e morada(s), 

tanto quanto seja do 

conhecimento do Emitente, dos 

agentes de colocação nos vários 

países em que a oferta decorre 

(conjuntamente, os "Oferentes 

autorizados"): 

Cada intermediário financeiro especificado em (i) e (ii) 

abaixo: 

(i) Consentimento específico: Abanca 

Corporacion Bancaria SA Sucursal em Portugal 

(o "Oferente(s) autorizado(s) inicial(is)) e cada 

intermediário financeiro expressamente 

nomeado como um Oferente autorizado no 

website do Emitente 

(https://home.barclays/investor-relations/fixed-

income-investors/prospectus-and-

documents/structured-securities-final-terms); e 

(ii) Consentimento geral: Não aplicável 

 (hhh) Jurisdição(ões) em que a 

oferta poderá decorrer 

(conjuntamente, as 

"Jurisdições da Oferta 

pública"): 

Portugal 

 (iii) Período da oferta para o qual o 

Prospeto Base está autorizado a 

ser utilizado pelo(s) Oferente(s) 

autorizado(s): 

A partir do dia 15 de Junho de 2020 (incluindo), até ao 

dia 22 de Julho de 2020 (excluindo) (o "Período da 

oferta") 

 (jjj) Outras condições para a 

utilização do Prospeto Base 

pelo(s) Oferente(s) 

autorizado(s): 

Não aplicável 

60.2  Outros termos e condições da oferta 

 (kkk) Preço da oferta: Preço de emissão: 

 (lll) Montante total da oferta: Até 20 000 000 EUR 

 (mmm) Condições às quais a 

oferta está sujeita: 

O Emitente reserva-se o direito de cancelar a oferta de 

Títulos a qualquer momento antes do fim do Período 

da oferta. 

Após o cancelamento da oferta, se qualquer aplicação 

tiver sido realizada por qualquer potencial investidor, 

cada tal potencial investidor não deverá ter direito a 

subscrever ou de outra forma adquirir Títulos e 
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quaisquer aplicações serão automaticamente 

canceladas e qualquer valor de compra será 

reembolsado ao Adquirente pelo Oferente autorizado 

de acordo com os habituais procedimentos do Oferente 

autorizado. 

 (nnn) O período de tempo, incluindo 

quaisquer possíveis alterações, 

durante o qual a oferta estará 

aberta e a descrição do processo 

de aplicação: 

A partir do dia 15 de Junho de 2020 (incluindo), até ao 

dia 22 de Julho de 2020 (excluindo). 

 (ooo) Descrição do processo de 

aplicação: 

Uma oferta dos Títulos poderá ser realizada pelo 

Gestor ou pelo Oferente autorizado de acordo com o 

Artigo 3(2) da Diretiva do Prospeto Base de Portugal 

(a "Jurisdição da Oferta pública") durante o Período 

da oferta. 

As aplicações de Títulos poderão ser realizadas na 

Jurisdição da Oferta pública através do Oferente 

autorizado durante o Período da oferta. Os Títulos 

serão colocado na Jurisdição da Oferta pública pelo 

Oferente autorizado. A distribuição será realizada de 

acordo com os habituais procedimentos do Oferente 

autorizado e notificada aos investidores pelo Oferente 

autorizado. 

 (ppp) Detalhes dos montantes 

mínimos e/ou máximos da 

aplicação: 

O montante mínimo e máximo de aplicação do 

Oferente autorizado será notificado aos investidores 

pelo Oferente autorizado. 

 (qqq) Descrição da possibilidade de 

reduzir subscrições e forma de 

reembolso do excedente pago 

pelos adquirentes: 

Não aplicável 

 (rrr) Detalhes do método e limites 

temporais para o pagamento e 

entrega de Títulos: 

Os investidores serão notificados pelo Oferente 

autorizado das suas alocações de Títulos e as medidas 

de liquidação referentes aos mesmos. 

 (sss) Forma e data em que os 

resultados da oferta serão 

disponibilizados ao público. 

Os investidores serão notificados pelo Oferente 

autorizado das suas alocações de Títulos e as medidas 

de liquidação referentes aos mesmos. 

 (ttt) Procedimento para o exercício 

de qualquer direito de 

preferência, negociação dos 

direitos de subscrição e 

tratamento dos direitos de 

subscrição não exercidos: 

Não aplicável 

 (uuu) Se tranche(s) foram 

reservadas para determinados 

países: 

As ofertas poderão ser realizadas através do Oferente 

autorizado na Jurisdição da Oferta pública a qualquer 

pessoa.  As ofertas (se existentes) noutros países do 

EEE só serão realizadas pelo Oferente autorizados em 

conformidade com uma isenção da obrigação ao abrigo 

da Diretiva do Prospeto, tal como implementada em 

tais países para a publicação de prospetos. 

 (vvv) O processo para a notificação 

dos adquirentes quanto ao 

montante atribuído e a 

indicação se a negociação 

Os adquirentes serão notificados diretamente pelo 

Oferente autorizado do sucesso da sua proposta. Não 

poderão ocorrer transações de Títulos antes da Data de 

emissão. 
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poderá iniciar-se antes da 

realização da notificação: 

 (www)O montante de quaisquer 

despesas e impostos 

especificamente cobrados ao 

subscritor ou adquirente. 

Antes de tomar qualquer decisão de investimento, os 

investidores deverão procurar aconselhamento 

profissional independente, conforme considerem 

necessário. 

 (xxx) O(s) nome e morada(s), tanto 

quanto seja do conhecimento do 

Emitente, dos agentes de 

colocação nos vários países em 

que a oferta decorre: 

Abanca Corporacion Bancaria SA Sucursal em 

Portugal, Rua Castilho 20, Lisboa 1250069, Portugal 
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SUMÁRIO 

Os sumários são elaborados com base em requisitos de divulgação denominados “elementos”. Tais 

elementos são numerados em Secções de A – E (A.1 – E.7). 

Este sumário (“Sumário”) contém todos os elementos que devem ser incluídos num sumário para os 

tipos de valores mobiliários e de emitente em causa. A numeração dos elementos poderá não ser 

totalmente sequencial uma vez que há alguns elementos cuja inclusão não é exigível. 

Ainda que determinado elemento deva ser incluído no Sumário tendo em conta o tipo de valores 

mobiliários e de emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre esse elemento. Neste 

caso, será incluída uma breve descrição do elemento no Sumário após a menção ‘não aplicável’. 

Secção A – Introdução e advertências 

A.1 Introdução 

e 

advertência

s 

O presente Sumário deverá ser entendido como uma introdução ao Prospeto 

de Base. Qualquer decisão de investimento nos Valores deverá basear-se na 

leitura e análise integral do Prospeto de Base como um todo, incluindo 

qualquer informação incluída por remissão, conjuntamente com as Condições 

Finais. 

Em caso de interposição de uma ação judicial relativa à informação contida no 

Prospeto de Base, o autor poderá, nos termos da legislação nacional do Estado-

Membro relevante do Espaço Económico Europeu, ter de suportar os custos 

da tradução do Prospeto de Base antes do início do processo judicial. 

Nenhuma responsabilidade civil poderá ser assacada a qualquer pessoa 

responsável exclusivamente com fundamento neste Sumário, incluindo 

qualquer tradução do mesmo, exceto se este for enganador, incorreto ou 

inconsistente quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto de 

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

Prospeto de Base, informação fundamental para ajudar os investidores a 

decidirem se devem investir nos Valores. 

A.2 Consentime

nto do 

Emitente 

para a 

utilização 

do prospeto 

na revenda 

subsequent

e ou 

colocação 

final dos 

Valores 

O Emitente poderá dar o seu consentimento à utilização do Prospeto de Base 

e das Condições Finais para revenda subsequente ou colocação final dos 

Valores por intermediários financeiros, desde que a revenda subsequente ou a 

colocação final dos Valores levada a cabo por estes intermediários financeiros 

ocorra durante o período da oferta indicado nas Condições Finais. A prestação 

deste consentimento poderá estar sujeita a condições que poderão ser 

relevantes para a utilização do Prospeto de Base. 

Consentimento específico: O Emitente dá o seu consentimento à utilização 

do Prospeto de Base e destas Condições Finais na revenda subsequente ou 

colocação final de Valores (“Oferta Pública”) que preencha, 

cumulativamente, as seguintes condições: 

(a) a Oferta Pública seja realizada apenas em Portugal; e a Oferta Pública 

seja realizada apenas durante o período desde o dia 15 de Junho de 2020 

(inclusive) até ao 22 de Julho de 2020 (exclusive); e 

(b)  a Oferta Pública seja realizada apenas por Abanca Corporacion Bancaria 

SA Sucursal em Portugal e cada intermediário financeiro cujo nome se 

encontre publicado no sítio da internet do Emitente ( 

https://home.barclays/investor-relations/fixed-income-

investors/prospectus-and-documents/structured-securities-final-terms) e 

que esteja identificado como um oferente autorizado destes Valores (cada 

um “Oferente Autorizado”). 
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A informação sobre os termos e condições de uma oferta realizada por um 

Oferente Autorizado será prestada no momento dessa oferta pelo 

Oferente Autorizado. 

Secção B - Emitente 

B.1 Denominaç

ão jurídica 

e comercial 

do 

Emitente 

Os Valores são emitidos pelo Barclays Bank PLC (“Emitente”). 

B.2 Endereço e 

forma 

jurídica do 

Emitente, 

legislação 

ao abrigo 

da qual o 

Emitente 

desenvolve 

a sua 

atividade e 

país em que 

o Emitente 

foi 

constituído 

O Emitente é uma sociedade anónima (public limited company) registada em 

Inglaterra e no País de Gales.  

A principal legislação ao abrigo da qual o Emitente desenvolve a sua atividade 

é a legislação de Inglaterra e do País de Gales, incluindo a Lei das Sociedades 

(Companies Act). 

B.4b Tendências 

conhecidas 

que afetam 

o Emitente 

e o setor em 

que o 

Emitente 

desenvolve 

a sua 

atividade 

Não aplicável. 

 

B.5 Descrição 

do grupo e 

da posição 

do 

Emitente 

no grupo 

O Emitente (conjuntamente com as suas empresas subsidiárias, “Grupo do 

Banco” ou “Barclays”) é um dos maiores prestadores de serviços financeiros 

a nível global.  

O Emitente é uma subsidiária direta e totalmente detida do Barclays PLC, que 

é a última empresa-mãe do Grupo do Banco. 

B.9 Previsão ou 

estimativa 

de lucros 

Não Aplicável; o Emitente optou por não incluir uma previsão ou uma 

estimativa de lucros. 

B.10 Natureza 

das 

reservas no 

relatório de 

auditoria 

das 

informaçõe

s 

Não Aplicável; o relatório de auditoria das informações financeiras históricas 

não contém qualquer reserva. 
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financeiras 

históricas 

B.12 Informação 

financeira 

fundamenta

l 

selecionada

; 

declarações 

de 

inexistência 

de 

alterações 

materialme

nte 

adversas e 

de 

alterações 

significativa

s 

Com base na informação financeira auditada do Grupo do Banco no ano que 

terminou a 31 de Dezembro de 2019, o Grupo do Banco tinha um total de 

ativos de £ 876.672 milhões (2018: £ 877.700 milhões), um total líquido de 

empréstimos e adiantamentos ao custo amortizado de £ 141.636 milhões 

(2018: £ 136.959 milhões), um total de depósitos de £ 213.881 milhões (2018: 

£ 199.337 milhões) e um total de capitais próprios de £ 50.615 milhões (2018: 

£ 47.711 milhões) (incluindo participações minoritárias no valor de £ 0 (2018: 

£ 2 milhões). Os lucros antes de impostos do Grupo do Banco no ano que 

terminou a 31 de Dezembro de 2019 foram de £ 3.112 milhões (2018: £ 1.286 

milhões) após perdas por imparidades em créditos e outras provisões de 

£ 1.202 milhões (2018: £ 643 milhões). A informação financeira contida neste 

parágrafo foi extraída das demonstrações financeiras consolidadas auditadas 

do Emitente para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2019. 

Não aplicável: não ocorreram quaisquer alterações significativas 

relativamente à situação financeira ou posição comercial do Grupo do Banco 

desde 31 de Dezembro de 2019. 

Não ocorreram quaisquer alterações materialmente adversas nas perspetivas 

do Emitente desde 31 de Dezembro de 2019.Com base na informação 

financeira não auditada do Grupo do Banco nos seis meses que terminaram a 

30 de junho de 2019, o Grupo do Banco tinha um total de ativos de £ 969.266 

milhões, um total líquido de empréstimos e adiantamentos de £144.664 

milhões, um total de depósitos de £215.125 milhões e um total de capitais 

próprios de £52.610 milhões (incluindo participações minoritárias no valor de 

£0 milhões. Os lucros antes de impostos do Grupo do Banco nos seis meses 

que terminaram a 30 de junho de 2019 foram de £1.725 milhões (30 de junho 

de 2018: £725 milhões) após perdas por imparidades em créditos e outras 

provisões no valor de £510 milhões (30 de junho de 2018: £156 milhões). A 

informação financeira contida neste parágrafo foi extraída das demonstrações 

financeiras intercalares consolidadas condensadas não auditadas do Emitente 

para os seis meses que terminaram a 30 de junho de 2019. 

B.13 Eventos 

recentes 

relativamen

te ao 

Emitente 

que sejam 

materialme

nte 

relevantes 

para a 

avaliação 

da 

solvência 

do 

Emitente 

Não Aplicável: não ocorreram quaisquer eventos relativamente ao Emitente 

que sejam materialmente relevantes para avaliar a sua solvabilidade. 

B.14 Dependênci

a do 

Emitente 

em relação 

a outras 

entidades 

dentro do 

Grupo 

A totalidade das ações ordinárias emitidas pelo Emitente é detida pelo 

Barclays PLC, que constitui a última empresa-mãe do Grupo do Banco.  

A situação financeira do Emitente está dependente da situação financeira das 

empresas subsidiárias. 
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B.15 Descrição 

das 

principais 

atividades 

do 

Emitente 

A atividade principal do Emitente é a oferta de produtos e serviços destinados 

aos maiores clientes empresariais, grossistas e internacionais da banca. As 

atividades do Barclays PLC e das suas subsdiárias (em conjunto, o “Grupo”) 

incluem serviços bancários ao consumidor e operações de pagamentos 

mundiais, bem como a um nível top-tier, serviços completos, consumidores 

mundiais e de banco de investimento. 

B.16 Descrição 

da 

existência 

de uma 

detenção ou 

controlo 

direto ou 

indireto do 

Emitente e 

da entidade 

que o detém 

ou controla 

e natureza 

desse 

controlo 

A totalidade das ações ordinárias emitidas pelo Emitente é detida pelo 

Barclays PLC, que constitui a última empresa-mãe do Grupo e das empresas 

subsidiárias. 

B.17 Notação de 

risco de 

crédito 

atribuída 

ao Emitente 

ou aos seus 

instrument

os de dívida 

As obrigações não garantidas de curto prazo do Emitente têm uma notação de 

A-1 atribuída pela  S&P Global Ratings Europe Limited, de P-1 atribuída pela 

Moody's Investors Service Ltd. e de F1 atribuída pela Fitch Ratings Limited e 

as obrigações de longo prazo não garantidas e não subordinadas do Emitente 

têm uma notação de A atribuída pela  S&P Global Ratings Europe Limited, de 

A2 atribuída pela Moody's Investors Service Ltd. e de A1 atribuída pela Fitch 

Ratings Limited. Uma emissão específica poderá ter ou não uma notação de 

risco.  

Notações de risco: Esta emissão de Valores não terá notação de risco. 

Secção C – Valores mobiliários 

C.1 Tipo e 

categoria 

dos Valores 

oferecidos 

e/ou 

admitidos à 

negociação 

Os valores descritos neste Sumário (“Valores”) poderão ser instrumentos de 

dívida ou, quando as condições de reembolso estejam indexadas a um ativo 

subjacente, instrumentos derivados, sob a forma de “notes”. 

Identificação: Número de Série:   NX000252619; Número da Tranche: 1 

Códigos de identificação: ISIN:   XS2124667275, Código Comum: 

212466727. 

C.2 Moeda Na condição de serem cumpridas todas as leis, regulamentos e diretivas 

aplicáveis, os Valores poderão ser emitidos em qualquer moeda. 

Esta emissão de Valores será denominada em Euros (“EUR”). 

C.5 Descrição 

das 

restrições à 

livre 

transmissão 

dos Valores 

Os Valores são oferecidos e vendidos fora dos Estados Unidos a pessoas que 

não sejam pessoas dos Estados Unidos (US persons) ao abrigo da “Regulation 

S” e deverão cumprir as restrições à transmissão relativamente aos Estados 

Unidos. 

Não poderá ser feita qualquer oferta, venda, revenda ou entrega de quaisquer 

Valores em qualquer jurisdição ou a partir de qualquer jurisdição e/ou a 

qualquer indivíduo ou entidade exceto em circunstâncias em que sejam 

cumpridas as leis e regulamentos aplicáveis e dos quais não resulte qualquer 

obrigação para o Emitente e/ou para o Oferente Autorizado 
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(“Organizadores”) (Managers). 

Sem prejuízo do acima exposto, os Valores serão livremente transmissíveis. 

C.8 Descrição 

dos direitos 

inerentes 

aos Valores, 

incluindo a 

sua 

graduação 

(ranking) e 

limitações a 

esses 

direitos 

DIREITOS 

Os Valores serão emitidos em 30 de Julho de 2020  (“Data de Emissão”) ao 

valor de 1,000 EUR (“Preço de Emissão”) e conferirão a cada detentor dos 

Valores o direito a receber um retorno potencial sobre os Valores, 

conjuntamente com determinados direitos acessórios, tais como o direito de 

ser notificado de certas determinações e eventos e o direito de votar em 

algumas (mas não todas) alterações dos termos e condições dos Valores. 

Juros: O montante dos juros a pagar sobre os Valores é determinado por 

referência ao desempenho do ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS (“Ativo 

Subjacente”).  

Reembolso final: Caso os Valores não sejam reembolsados antecipadamente 

(ou não sejam reembolsados devido a uma Liquidação Automática [Autocall]), 

serão reembolsados na Data de Liquidação Prevista (Scheduled Settlement 

Date) e a quantia em dinheiro devida aos investidores dependerá do seguinte: 

do Ativo Subjacente nas datas de avaliação especificadas durante a vida útil 

dos Valores. 

Regime fiscal: Todos os pagamentos relativos aos Valores serão realizados 

sem qualquer retenção ou dedução de, ou por conta de quaisquer impostos do 

Reino Unido salvo se essa retenção ou dedução for obrigatória por lei. No caso 

de essa retenção ou dedução ser obrigatória por lei, o Emitente será obrigado, 

salvo em determinadas situações, a pagar montantes adicionais para cobrir os 

montantes que tenham sido retidos ou deduzidos. 

 

Situações de incumprimento (Events of default): Se o Emitente incumprir 

uma obrigação de pagamento relativamente aos Valores ou violar qualquer 

termo ou condição dos Valores de forma que seja materialmente prejudicial 

para os interesses dos detentores (e esse incumprimento não for sanado no 

prazo de 30 dias ou, no caso de pagamento de juros, no prazo de 14 dias), ou 

o Emitente for sujeito a uma ordem de dissolução, nesta situação (desde que, 

relativamente aos juros, o Emitente se encontre impedido de realizar o seu 

pagamento por força de uma regra imperativa) os Valores tornar-se-ão de 

imediato devidos e exigíveis, mediante notificação enviada pelo detentor (ou, 

em caso de Valores de lei Francesa, quando os detentores sejam agrupados 

numa “Masse”, pelos representantes dos detentores). 

Os Valores serão regulados pela lei Inglesa e os respetivos direitos serão 

interpretados em conformidade. 

NATUREZA 

Os Valores são obrigações diretas, não subordinadas e não garantidas do 

Emitente e são graduadas em paridade e sem preferência entre si. 

LIMITAÇÕES AOS DIREITOS 

Determinadas limitações: 

 Não obstante os Valores estarem indexados ao desempenho de ativo(s) 

subjacente(s), os detentores não têm quaisquer direitos relativamente 

ao(s) ativo(s) subjacente(s). 

 Os termos e condições dos Valores autorizam o Emitente e o Agente de 

Determinação (consoante os casos) a, caso se verifiquem certos eventos 



 

40 
 

e em determinadas circunstâncias, sem o consentimento dos detentores, 

fazer ajustamentos aos termos e condições dos Valores, reembolsar os 

Valores antes da maturidade, monetizar os Valores, (quando aplicável) 

adiar a avaliação do(s) ativo(s) subjacente(s) ou os pagamentos previstos 

relativamente aos Valores, alterar a moeda na qual os Valores são 

denominados, substituir o(s) ativo(s) subjacente(s), substituir o Emitente 

por outra entidade autorizada desde que verificadas certas condições e 

adotar outras ações relativamente aos Valores e ao(s) ativo(s) 

subjacente(s) (se aplicável). 

 Os Valores contêm regras para a convocação das assembleias dos 

detentores para discutir assuntos que afetem os seus interesses em geral 

e estas regras permitem que as maiorias definidas vinculem todos os 

detentores, incluindo os detentores que não participaram, nem votaram 

na assembleia relevante, bem como os detentores que votaram em 

sentido contrário a essa maioria. 

C.11 Admissão à 

negociação 

Os Valores poderão ser admitidos à negociação num mercado regulamentado 

na Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, 

Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia ou Reino Unido. Os 

Valores poderão ser admitidos à negociação num mercado na Suíça ou Itália 

que não seja um mercado regulado para efeitos da(o) Diretiva dos Prospetos. 

Foi apresentado / espera-se que seja apresentado um pedido à Irish Stock 

Exchange plc, negociando como Euronext Dublin, para que os Valores sejam 

admitidos à lista oficial e negociados em mercado regulamentado com efeitos 

desde 30 de Julho de 2020. 

C.15 Descrição 

de como o 

valor do 

investiment

o é afetado 

pelo valor 

do ativo 

subjacente 

 O retorno e o valor dos Valores serão indexados ao desempenho de: (i) um ou 

mais determinado(s) índices de ações, ações, certificados de depósito 

representativos de ações (depository receipts representing shares) e/ou fundos 

negociados em bolsa (exchange traded funds); (ii) taxas de câmbio; ou (iii) 

fundos (cada um designado “Ativo Subjacente”). 

O Ativo Subjacente é:  

Ativo Subjacente Preço inicial Data de 

Avaliação 

Inicial 

ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 
SHS 

O Preço de Avaliação 

do Ativo Subjacente na 

Data de Avaliação 

Inicial 

30 de 

Julho de 

2020 

Os cálculos dos montantes a pagar relativos aos Valores serão feitos tendo em 

conta um “Montante de Cálculo”, que será de 1,000 EUR. 

Montantes indicativos: Se os Valores forem oferecidos mediante Oferta 

Pública e os valores de determinado produto não forem fixados ou 

determinados no início do Período da Oferta (incluindo qualquer montante, 

nível, percentagem, preço, taxa ou outro valor em relação aos termos dos 

Valores que não tenham sido fixados ou determinados até ao início da Oferta 

Pública), os valores desse produto incluirão um montante indicativo, um 

montante mínimo indicativo, um montante máximo indicativo ou qualquer 

combinação destes. Nesse caso, o(s) valor(es) relevante(s) desse produto 

[será][serão] o(s) valor(es) determinado(s) pelo Emitente com base nas 

condições de mercado no final do Período da Oferta. A informação sobre o 

valor relevante do produto será publicada antes da Data de Emissão. 
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Agente Responsável pelas Determinações (Determination Agent): Barclays 

Bank PLC será nomeado para proceder aos cálculos e determinações em 

relação aos Valores. 

A – Juros 

Datas de 
Pagamento de 
Juros  

Datas de 
Determinação 
de Juros: 

6 de Novembro 
de 2020 

30 de Outubro 
de 2020 

5 de Fevereiro 
de 2021 

29 de Janeiro 
de 2021 

7 de Maio de 
2021 

30 de Abril de 
2021 

6 de Agosto de 
2021 

30 de Julho de 
2021 

5 de Novembro 
de 2021 

29 de Outubro 
de 2021 

7 de Fevereiro 
de 2022 

31 de Janeiro 
de 2022 

6 de Maio de 
2022 

29 de Abril de 
2022 

8 de Agosto de 
2022 

1 de Agosto de 
2022 

 

O montante dos juros a pagar por cada Valor na Data de Pagamento de Juros 

é calculado multiplicando a Taxa de Juro Fixa (1.5% por ano) pelo Montante 

de Cálculo 

______________________ 

B – Liquidação Automática (Autocall) 

Os Valores serão automaticamente reembolsados se o valor do desempenho 

calculado em relação ao preço ou nível de fecho do Ativo Subjacente for igual 

ou superior à Percentagem de Barreira de Liquidação Automática (Autocall) 

correspondente em relação a qualquer Data de Avaliação de Liquidação 

Automática (Autocall). Se isto ocorrer, irá receber um pagamento em dinheiro 

igual ao valor nominal dos seus valores, multiplicado por 100% do valor a 

pagar à Data de Liquidação Automática (Autocall) correspondente a tal Data 

de Avaliação de Liquidação Automática (Autocall). 

Data de Avaliação de 

Liquidação Automática 

(Autocall) 

Data de Liquidação 

(Autocall) 

Percentagem da Barreira de 

Liquidação Automática 

(Autocall) 

30 de Julho de 2021 6 de Agosto de 2021 100% 

29 de Outubro de 2021 5 de Novembro de 2021 100% 

31 de Janeiro de 2022 7 de Fevereiro de 2022 100% 

29 de Abril de 2022 6 de Maio de 2022 100% 
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_____________________ 

C – Liquidação Antecipada Opcional pelo Emitente  

Não Aplicável. ______________________ 

D – Liquidação Final 

Se os Valores não forem reembolsados (ou não forem reembolsados devido a 

uma Liquidação Automática [Autocall]), cada Valor será reembolsado no dia 

8 de Agosto de 2022 (a “Data de Liquidação Agendada”) por pagamento do 

Montante Final de Liquidação em Dinheiro. 

 

O Montante Final de Liquidação em Dinheiro é calculado da seguinte forma: 

 

(i)             se o Desempenho Final for superior ou igual à Percentagem do Preço 

de Exercício (“SPP”) (que é 100%), ou o Desempenho Final for superior ou 

igual à Percentagem de Barreira Knock-in (que é 62%), 100% multiplicado 

pelo Montante de Cálculo; 

 

(ii)              caso contrário, um montante calculado dividindo o Preço de 

Avaliação Final pelo Preço de Exercício e multiplicando o resultado pelo 

Montante de Cálculo. 

 

“Preço Inicial” significa, em relação ao Ativo Subjacente, o preço de fecho 

na Data de Avaliação Inicial. 

 

“Data de Avaliação Inicial”   significa o dia 30 de Julho de 2020, de acordo 

com a convenção de ajustamento. 

 

“Desempenho Final” significa o Preço de Avaliação Final dividido pelo Preço 

Inicial. 

 

“Data de Avaliação Final” significa o dia 01 de Agosto de 2022, de acordo 

com  convenção de ajustamento necessária . 

 

“Preço de Avaliação Final” significa, em relação ao Ativo Subjacente, o 

preço de fecho na Data de Avaliação Final  

 

 

C.16 Caducidade 

ou 

maturidade 

dos Valores 

Os Valores estão previstos ser reembolsados na Data de Liquidação Prevista. 

Esta data poderá ser adiada na sequência de um adiamento da data de avaliação 

devido a perturbações. 

A Data de Liquidação Prevista dos Valores é 8 de Agosto de 2022. 

C.17 Procedimen

to de 

liquidação 

de 

instrument

os 

derivados 

Os Valores poderão ser compensados e liquidados através do Euroclear Bank 

S.A./N.V., do Clearstream Banking société anonyme, do CREST, da Euroclear 

France, S.A., da VP Securities, A/S, do Euroclear Finland Oy, do Norwegian 

Central Securities Depositary, do Euroclear Sweden AB ou da SIX SIS Ltd. 

Os Valores serão compensados e liquidados através do Euroclear Bank 

S.A./N.V. ou do Clearstream Banking, société anonyme. 

 

C.18 Descrição 

de como 

tem lugar o 

retorno nos 

O desempenho do Ativo Subjacente aos quais os Valores estão indexados 

poderão afetar: (i) o juro a pagar relativamente aos Valores (caso existam); e 

(ii) se os Valores não forem reembolsados antecipadamente, o montante pago 
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instrument

os 

derivados 

na Data de Liquidação Prevista. 

Os juros  são quaisquer montantes devidos caso os Valores sejam 

reembolsados antes da Data de Liquidação Prevista serão pagos em dinheiro. 

Na Data de Liquidação Prevista, se os Valores não forem reembolsados 

antecipadamente, a liquidação será realizada em dinheiro. 

C.19 Preço de 

referência 

final do 

Ativo 

Subjacente 

O nível de referência final de determinado índice de ações, ação, certificado 

de depósito (depository receipt), fundo ou taxa de câmbio aos quais os Valores 

estejam indexados será determinado pelo Agente Responsável pela 

Determinação (Determination Agent) tendo em conta uma fonte disponível ao 

público numa determinada data ou datas e, se aplicável, num momento 

específico. 

 

C.20 Tipo de 

Ativos 

Subjacentes 

Os Valores podem estar indexados a uma ou mais: 

 ações ordinárias; 

 certificados de depósito (depository receipts) representativos de ações 

ordinárias; 

 fundos negociados em bolsa (exchange traded funds) (“ETFs”) (ou seja, 

um fundo, veículo de investimento agrupado (pooled investment vehicle), 

fundo/plano de investimento colectivo, partnership, trust ou outro 

instrumento jurídico semelhante e que detenha ativos, tais como ações, 

obrigações, índices, e/ou outros valores tais como instrumentos 

financeiros derivados);  

 índices de instrumentos de capital;  

 taxas de câmbio; ou 

 fundos. 

As informações sobre o Ativo Subjacente estão disponíveis em: ecrã da 

Bloomberg   RDSA NA <Equity>. 

C.21 Mercado 

onde os 

Valores 

serão 

transaciona

dos 

Deverá ser solicitada pelo Emitente (ou em seu nome) a cotação dos Valores 

na Irish Stock Exchange plc negociando como Euronext Dublin  e admissão à 

negociação os Valores no mercado regulamentado da Irish Stock Exchange plc 

negociando como Euronext Dublin com efeitos a partir de 30 de Julho de 2020. 

Secção D – Riscos 

D.2 Informação 

fundamenta

l acerca dos 

principais 

riscos 

específicos 

do 

Emitente 

Risco de crédito e risco de mercado 

Risco de crédito é o risco de perdas para o Grupo do Banco derivado do 

incumprimento dos clientes, consumidores e contrapartes, das suas obrigações 

para com membros do Grupo do Banco, incluindo o cumprimento integral e 

pontual do pagamento de capital, juros, garantias e de outros créditos. 

O Grupo do Banco está sujeito a riscos resultantes de mudanças na qualidade 

do crédito e nas taxas de recuperação de empréstimos e adiantamentos devidos 

por mutuários e contrapartes numa qualquer carteira específica. As áreas de 

incerteza para a carteira do Grupo do Banco, que poderão ter um impacto 
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material no desempenho, são as seguintes: (i) retalhistas britânicos, hotelaria 

e lazer, (ii) capacidade do consumidor, (iii) mercado imobiliário britânico, (iv) 

financiamento por alavancagem e (v) carteira de hipotecas italiana. 

O Grupo do Banco também tem grandes exposições individuais a contrapartes 

singulares, tanto nas suas atividades de financiamento como nas suas 

atividades de serviços financeiros e transacionais. 

Risco de mercado é o risco de perdas decorrente de potenciais mudanças 

adversas nos valores dos ativos e passivos do Grupo do Banco decorrentes da 

flutuação das variáveis de mercado. Estas variáveis incluem, mas não estão 

limitadas a, taxas de juro, de câmbio, preços das ações, preços das 

mercadorias, spreads dos créditos, volatilidades implícitas e correlações em 

ativos relativos às carteiras do Grupo do Banco, ao negócio de trading e à 

execução de operações dos clientes. 

Risco de capital e de tesouraria:  

Existem três tipos primários de risco de tesouraria e de capital que o Grupo do 

Banco suporta:  

1. Risco de liquidez – que é o risco de incapacidade do Grupo do Banco de 

cumprir as suas obrigações contratuais ou contingentes, ou então que não 

tenha o montante adequado, o teor e uma composição de financiamento e 

liquidez estáveis de forma a sustentar os seus ativos, o que poderá também 

ser afetado por alterações na classificação dos créditos; 

 

2. Risco de capital – que é o risco que o Grupo do Banco tenha um nível ou 

uma composição de capital insuficiente para suportar as suas atividades 

normais de negócio e os seus planos de pensões, e para cumprir os 

requisitos regulatórios de capital em ambientes operacionais normais ou 

em condições de esforço (tanto reais como nos termos definidos para o 

planeamento interno ou para efeitos de testes de esforço regulatórios); e 

 

3. Risco de taxa de juro na carteira bancária – que é o risco que o Grupo do 

Banco se encontre exposto a volatilidades de capital ou de rendimento 

devido a um mismatch entre as exposições a taxas de juro dos seus ativos 

e passivos (não negociáveis). 

Risco operacional e risco de modelo 

Risco operacional é o risco de perdas pelo Grupo do Banco derivadas de 

processos ou sistemas inadequados ou que contenham falhas, de fatores 

humanos ou devidas a fatores externos, nos quais a causa principal não é 

devida a riscos de crédito ou de mercado. Exemplos do exposto incluem: (i) 

capacidade operacional, (ii) ameaças informáticas, (iii) tecnologia nova e 

emergente, (iv) fraude externa, (v) gestão de dados e proteção de informação, 

(vi) negociação algorítmica, (vii) erro de processamento, (viii) exposição do 

fornecedor, (ix) estimativas e conclusões contabilísticas críticas, (x) risco 

fiscal e (xi) capacidade de contratar e reter colaboradores devidamente 

qualificados. 

Risco de modelo é o risco de potenciais consequências adversas decorrentes 

de avaliações financeiras ou decisões baseadas em modelos e relatórios 

incorretos ou mal utilizados. Os modelos são, pela sua natureza, 

representações imperfeitas e incompletas da realidade porque os modelos 

dependem de presunções e inputs, e por esse motivo, podem encontrar-se 

sujeitos a erros que afetam a precisão dos resultados. Erros nos modelos ou a 

sua má utilização podem levar o Grupo do Banco (entre outras consequências) 

a tomar decisões empresariais inadequadas e/ou à identificação de imprecisões 
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ou erros na gestão de risco ou no processo de divulgação regulatória do Grupo 

do Banco. 

Risco de conduta e risco de reputação 

Risco de conduta é o risco de prejuízos para os consumidores, clientes, 

integridade do mercado, concorrência efetiva ou o Grupo do Banco em 

resultado da prestação inadequada de serviços financeiros, incluindo atuações 

com dolo ou negligência. Este risco pode manifestar-se de várias formas: (i) 

má conduta dos colaboradores, (ii) gestão de produto e período de existência, 

(iii) crime financeiro, (iv) proteção de dados e privacidade e (v) estratégia 

regulamentar na cultura e na responsabilidade. 

Risco de reputação é o risco de que qualquer ação, qualquer transação, 

investimento, evento, decisão ou relação negocial reduza a confiança na 

integridade e competência do Grupo do Banco. 

O risco reputacional pode ter origem em problemas operacionais ou de conduta 

que provoquem prejuízos aos consumidores, a clientes, à integridade do 

mercado, à concorrência efetiva ou ao Grupo do Banco  

Riscos materiais existentes e emergentes que podem ter um impacto maior 

do que um dos riscos principais 

Além dos riscos previstos acima, também existem riscos materiais existentes 

e emergentes que podem ter um impacto maior do que um dos riscos 

principais. Estes riscos são: (i) as condições económicas e de mercado 

potencialmente desfavoráveis a nível global e local, bem como 

desenvolvimentos geopolíticos (tais como o surto do Corona vírus (COVID-

19)); (ii) o processo de saída do Reino Unido da UE; (iii) o impacto das 

variações das taxas de juro na rentabilidade do Grupo do Banco; (iv) os 

ambientes competitivos da área de serviços bancários e financeiros; (v) o 

programa das alterações regulatórias e o impacto no modelo de negócio; (vi) 

o impacto das alterações climáticas nos negócios do Grupo do Banco; e (vii) 

o impacto das reformas das taxas de juro de referência sobre o Grupo do 

Banco. 

Risco legal e matérias legais, de concorrência e regulatórias 

O Grupo do Banco desenvolve atividades num mercado altamente 
regulamentado que o expõe a risco legal decorrente (i) da multiplicidade de 
leis e regulamentos aplicáveis à atividade desenvolvida pelo Grupo do Banco, 
os quais são altamente dinâmicos, podem variar entre jurisdições, e muitas 
vezes a sua aplicação não é clara relativamente a certas circunstâncias 
particulares, especialmente em áreas novas e emergentes; e (ii) a natureza 
diversificada e evolutiva da atividade e das práticas do Grupo do Banco. Em 
cada caso, isto expõe o Grupo do Banco ao risco de perdas ou à imposição de 
sanções, danos ou multas, pelo incumprimento dos membros do Grupo do 
Banco, das obrigações legais a que se encontram adstritos, incluindo requisitos 
legais ou contratuais. O risco legal pode surgir em relação a uma série de 
fatores de risco, incluindo (sem limitar) como resultado (i) da saída do Reino 
Unido da UE, (ii) da alteração dos referenciais, (iii) do programa de alterações 
regulatórias e (iv) da rápida evolução das regras e dos regulamentos em relação 
à proteção de dados, privacidade e cibersegurança. 

O Emitente e o Grupo do Banco estão sujeitos a poderes substanciais de 
resolução 

Nos termos da Lei Bancária (Banking Act), são concedidos poderes 
substanciais ao Banco de Inglaterra, como parte de um regime de resolução 
especial, (ou, em determinadas circunstâncias, ao HM Treasury), com consulta 
à Autoridade de Regulação Prudencial do Reino Unido (United Kingdom 
Prudential Regulation Authority), à Autoridade de Conduta Financeira do 
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Reino Unido (UK Financial Conduct Authority) e ao HM Treasury, conforme 
apropriado. Estes poderes permitem ao Banco de Inglaterra (ou a um qualquer 
sucessor ou substituto do mesmo e/ou outra entidade no Reino Unido com a 
capacidade de exercer o Poder de Bail-in do Reino Unido) (a “Autoridade de 
Resolução”) implementar diversas medidas resolutivas e opções de 
estabilização (incluindo, mas sem limitar, a ferramenta de bail-in) a qualquer 
banco ou sociedade de investimento do Reino Unido e a algumas das suas 
filiais (incluindo atualmente a Emitente) (cada uma doravante a “entidade 
relevante”) em circunstâncias nas quais a Autoridade de Resolução considera 
satisfeitas as condições relevantes de resolução. 

“Poder de Bail-in do Reino Unido” significa qualquer poder de redução de 
valor, conversão, transferência, modificação e/ou suspensão existente 
ocasionalmente ao abrigo de qualquer lei, regulamento, regra ou requisitos 
relativos à resolução de bancos, empresas de grupos bancários, instituições de 
crédito e/ou sociedades de investimento constituídas ao abrigo da lei do Reino 
Unido que se encontre em vigor e seja aplicável no Reino Unido ao Emitente 
ou a qualquer membro do Grupo do Banco (como o mesmo foi o poderá ser 
alterado ocasionalmente), segundo as quais as obrigações de um banco, 
empresa de grupo bancário, instituição de crédito ou sociedade de 
investimento ou uma filial daquelas possam ser reduzidas, canceladas, 
alteradas, transferidas e/ou convertidas em ações ou outros valores mobiliários 
ou obrigações do devedor ou qualquer outra pessoa. 

D.6 Alerta de 

risco de que 

os 

investidores 

podem 

perder a 

totalidade 

do 

investiment

o 

Poderá perder parte ou a totalidade do seu investimento nos Valores: 

Ainda que esteja previsto que os Valores sejam reembolsados por um valor 

igual ou superior ao seu preço inicial de compra, e perderá até à totalidade do 

valor do seu investimento se o Emitente incumprir ou por qualquer outra forma 

for incapaz de cumprir as suas obrigações de pagamento. 

Também pode perder parte ou a totalidade do seu investimento, ou parte dele, 

caso: 

 o desempenho do Ativo Subjacente seja tal que o montante da liquidação 

a pagar ou a entregar (na maturidade ou após um reembolso antecipado, 

incluindo após a dedução de qualquer imposto ou despesas) seja inferior 

ao preço de aquisição inicial; 

 venda os seus Valores antes da maturidade no mercado secundário (caso 

exista) por montantes inferiores ao preço de aquisição inicial; 

 os Valores sejam reembolsados antecipadamente em consequência da 

verificação de um acontecimento extraordinário em relação ao(s) Ativo(s) 

Subjacente(s), ao Emitente, aos acordos de cobertura de risco do 

Emitente, às moedas ou à tributação relevantes (tal como na sequência de 

outros eventos perturbadores) e o valor que lhe seja entregue no momento 

do reembolso seja menor do que o preço de aquisição inicial; e/ou 

 os termos e condições dos Valores sejam ajustados (em conformidade 

com os termos e condições dos Valores), resultando desse ajustamento 

uma redução no montante do reembolso que lhe é devido e/ou no valor 

dos Valores. 

 

Risco de retirada de oferta pública: Em caso de oferta pública, o Emitente 

pode especificar nas Condições Finais que é condição da oferta que o Emitente 

possa retirar a oferta por razões fora do seu controlo, tais como acontecimentos 

extraordinários, que no na opinião do Emitente possam ser prejudiciais para a 

oferta. Em tais circunstâncias, a oferta será considerada nula e sem efeito. 
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Neste caso, se já tiver pago ou entregue montantes de subscrição pelos Valores 

relevantes, terá direito ao reembolso desses montantes, mas não receberá 

qualquer remuneração que se possa ter acumulado no período entre o 

pagamento ou entrega dos montantes de subscrição e o reembolso dos Valores. 

Risco de reinvestimento/perda de rendibilidade (Reinvestment risk/loss of 

yield): Após um reembolso antecipado dos Valores por qualquer motivo, os 

detentores poderão ser incapazes de reinvestir o produto do reembolso com 

uma taxa de rendibilidade tão alta como a rendibilidade dos Valores que foram 

reembolsados. 

Reembolso antecipado opcional do Emitente: a faculdade de o Emitente 

reembolsar antecipadamente os Valores significará que o investidor deixará de 

participar no desempenho de qualquer dos Ativos Subjacentes. Esta 

característica poderá limitar o valor de mercado dos Valores. 

Despesas de liquidação: Os pagamentos, entregas e liquidações relativamente 

aos Valores poderão estar sujeitas à dedução de taxas e despesas de liquidação, 

se aplicáveis. 

Condições de liquidação: A liquidação está sujeita à satisfação de todas as 

condições de liquidação pelo investidor. 

Preços de mercado voláteis: O valor de mercado dos Valores é imprevisível 

e pode ser altamente volátil, uma vez que pode ser afetado por muitos fatores 

imprevisíveis, incluindo: taxas de juro e de rendibilidade no mercado; 

flutuações nas taxas de câmbio; controles cambiais; o tempo que falta até à 

maturidade dos Valores; acontecimentos económicos, financeiros, 

regulatórios, políticos, terroristas, militares ou outros numa ou mais 

jurisdições; alterações legais ou regulamentares; e a solvabilidade ou a 

solvabilidade percecionada do Emitente. 

Retorno indexado ao desempenho de um Ativo Subjacente: O retorno dos 

Valores está indexado à alteração no valor do Ativo Subjacente ao longo da 

vida dos Valores. Qualquer informação sobre o desempenho passado de 

qualquer Ativo Subjacente não deve ser tomada como indicação de como os 

preços se irão alterar no futuro. Não terá quaisquer direitos de propriedade, 

nomeadamente, quaisquer direitos de voto ou direitos a receber dividendos, 

em relação a qualquer Ativo Subjacente. 

Retenção nos EUA sobre montantes equivalentes a dividendos: certos 

pagamentos considerados como tendo sido efetuados (deemed payments) 

relativamente a um produto detido por investidores não americanos (non-US 

investors) geralmente podem estar sujeitos a retenção na fonte de 30% nos 

EUA. Não serão pagos quaisquer montantes adicionais relativamente a essas 

retenções na fonte. 

Substituição: Caso qualquer acção seja afetada por determinados eventos 

perturbadores (disruption events), o Emitente poderá substituir essa acção por 

uma outra acção substituta semelhante ao ativo original. O desempenho 

subsequente ou o valor percebido deste ativo substituto poderá causar uma 

descida no valor dos Valores e/ou poderá fazer com que os detentores recebam 

menos do que o esperado aquando da liquidação. 

Retorno limitado: Como o montante de reembolso está sujeito a um limite, o 

valor ou rendimento dos seus Valores pode ser significativamente inferior ao 

que seria se tivesse adquirido diretamente o Ativo Subjacente. 

Taxa de câmbio subjacente: Os Valores estão expostos à evolução de uma 

ou mais taxas de câmbio subjacentes. As taxas de câmbio subjacentes são 

altamente voláteis e estão dependentes de uma série de fatores, 
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designadamente, oferta e procura de moeda, inflação, taxas de juro, previsões 

económicas, questões políticas, convertibilidade da moeda e especulação. 

O capital investido nos Valores está em risco. Subsequentemente, pode perder 

o valor de todo o seu investimento ou parte do mesmo. 

 

Secção E – Oferta 

E.2b Razões da 

oferta e 

utilização 

das receitas 

quando 

diferentes 

da 

realização 

de lucros 

e/ou 

cobertura 

de 

determinad

os riscos 

Não Aplicável; as receitas líquidas serão aplicadas pelo Emitente na realização 

de lucros e/ou para a cobertura de determinados riscos. 

 

E.3 Descrição 

dos termos 

e condições 

da oferta 

Os termos e condições de qualquer oferta de Valores ao público podem ser 

determinados por acordo entre o Emitente e o Organizador no momento de 

cada emissão. 

A oferta dos Valores está subordinada às seguintes condições: 

Preço da Oferta: O Preço de Emissão 

Condições a que a oferta está sujeita: O Emitente reserva-se o direito de 

retirar a oferta de Valores em qualquer momento antes do final do Período da 

Oferta. 

Após a retirada da oferta, se tiver sido apresentado um pedido por qualquer 

potencial investidor, cada um desses potenciais investidores não terá o direito 

de subscrever ou adquirir os Valores e quaisquer pedidos serão 

automaticamente cancelados e qualquer montante adquirido será reembolsado 

ao investidor pelo Oferente Autorizado, em conformidade com os 

procedimentos habituais do Oferente Autorizado. 

Descrição do processo de submissão de pedidos de subscrição:   

O Gestor ou o Oferente Autorizado em Portugal (a "Jurisdição da Oferta 

Pública") pode proceder a uma oferta dos Valores que não seja nos termos do 

Artigo 3(2) da Diretiva dos Prospetos durante o Período da Oferta. 

Informação sobre o montante mínimo e/ou máximo dos pedidos de 

subscrição: O montante mínimo e máximo do pedido do Oferente Autorizado 

será notificado aos investidores pelo Oferente Autorizado. 

Descrição da possibilidade de redução das subscrições e forma de 

reembolsar o montante pago em excesso pelos investidores: Não Aplicável. 

Informação sobre o método e os prazos de pagamento e de entrega dos 

Valores:  Os investidores serão notificados pelo Oferente Autorizado da sua 

atribuição de Valores e dos respetivos mecanismos de liquidação. 
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Modo como os resultados da oferta serão divulgados e data dessa 

divulgação:  Os investidores serão notificados pelo Oferente Autorizado da 

sua atribuição de Valores e dos respetivos mecanismos de liquidação. 

Procedimento a observar para o exercício dos direitos de preferência, 

negociabilidade dos direitos de subscrição e tratamento dos direitos de 

subscrição não exercidos: Não Aplicável. 

Categorias de detentores a quem os Valores foram oferecidos e se 

alguma(s) Tranche(s) foram reservada(s) a determinados países: As 

ofertas podem ser feitas através do Oferente Autorizado na Jurisdição da 

Oferta Pública a qualquer pessoa. As ofertas (caso existam) noutros países do 

EEE só serão feitas através do Oferente Autorizado, nos termos de uma 

isenção da obrigação de publicar um prospeto ao abrigo da Diretiva dos 

Prospetos, tal como aplicada nesses países. 

Processo de notificação aos investidores do montante atribuído e 

indicação da possibilidade de iniciar a negociação antes da notificação ser 

efetuada: Os investidores serão notificados diretamente pelo Oferente 

Autorizado do sucesso do seu pedido. Não podem ser realizadas quaisquer 

transações sobre os Valores antes da Data de Emissão. 

Nome(s) e endereço(s) dos agentes de colocação nos vários países em que 

a oferta tem lugar, na medida em que sejam do conhecimento do 

Emitente: Abanca Corporacion Bancaria SA Sucursal em Portugal, Rua 

Castilho 20, Lisboa 1250069, Portugal 

E.4 Descrição 

de qualquer 

interesse 

relevante 

para a 

emissão/ofe

rta, 

incluindo 

conflito de 

interesses 

O Organizador ou oferente(s) autorizado(s) relevante(s) podem receber 

comissões em relação a qualquer emissão ou oferta de Valores. Podem existir 

potenciais conflitos de interesses entre o Emitente, o agente responsável pela 

determinação, o Organizador ou oferente(s) autorizado(s) relevante(s) ou suas 

afiliadas (que podem ter interesses em transações sobre derivados relacionados 

com o(s) Ativo(s) Subjacente(s) que podem afetar negativamente o preço de 

mercado, a liquidez ou o valor dos Valores, embora não tenham essa 

finalidade) e os detentores. 

O Primeiro Oferente Autorizado podem receber comissões no montante total 

que não deverá exceder 5,00% do valor nominal agregado dos Valores. 

Qualquer Organizador Primeiro Oferente Autorizado e suas afiliadas podem 

estar envolvidos e poderão envolver-se no futuro em operações de cobertura 

de risco em relação ao Ativo Subjacente. 

 

E.7 Despesas 

estimadas 

cobradas ao 

investidor 

pelo 

Emitente/of

erente 

O Emitente não irá cobrar quaisquer despesas aos detentores em relação a 

qualquer emissão de Valores. Os oferentes podem, no entanto, cobrar despesas 

aos detentores. Estas despesas (caso existam) serão determinadas por acordo 

entre o oferente e os detentores no momento de cada emissão. 

 


