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Informações Fundamentais ao Investidor  
PRODUTO FINANCEIRO COMPLEXO 

 
Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja 

disposto a aceitá-las. 

 
Notes: Barclays Oil Companies 2019 
ISIN: XS1349094471 
Emitente: Barclays Bank PLC, sociedade constituída no Reino 

Unido, com sede em 1 Churchill Place, London E14 
5HP 

   

 

Advertências Específicas ao Investidor 

Este produto financeiro complexo: 

• Pode implicar a perda de parte do capital investido; 

• Pode proporcionar rendimento nulo ou negativo; 

• Proporciona uma taxa de rentabilidade inferior à exigida pelos investidores institucionais para níveis de 
risco idênticos; 

• Está sujeito ao risco de crédito do Emitente Barclays Bank PLC; 

• Implica que sejam suportados custos, comissões ou encargos; 

• Está sujeito a potenciais conflitos de interesses na atuação do Emitente e Agente de Cálculo, Barclays Bank 
PLC e do BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., enquanto Entidade Comercializadora; 

• Não proporciona uma rentabilidade idêntica à taxa de variação dos ativos subjacentes; 

• Este produto financeiro é especialmente complexo e pode ser de difícil entendimento por investidores não 
qualificados. 

Tomei conhecimento das advertências (texto a manuscrever pelo cliente): 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Data: __________________________________________ Hora: ________________________________ 

 

Assinatura: ________________________________________________________________________________ 

 

Descrição e Principais Características do Produto 
Descrição e 
Funcionamento 
do Produto 

As Barclays Oil Companies 2019 (“Notes”) são um produto financeiro complexo com uma 
maturidade de 3 anos cuja remuneração e valor de reembolso encontram-se dependentes da 
evolução da cotação das ações de 3 empresas: Exxon Mobil Corporation (XOM UN Equity), BP plc 
(BP LN Equity) e Chevron Corp (CVX UN Equity), doravante "Ativos Subjacentes".  
Anualmente, se a performance dos Ativos Subjacentes for positiva ou nula (igual ou superior a 0%) 
face ao valor observado na Data de Emissão, a remuneração anual do produto corresponderá a 4% 
do Valor Nominal (equivalente a 3,945% TANB). O investidor não receberá qualquer remuneração, 
caso a performance de pelo menos um ativo subjacente seja negativa. Na maturidade, o capital 
investido está em risco até 10% do seu valor caso algum ativo subjacente apresente uma 
performance negativa. 
 

(a) Quanto, quando e a que título o Investidor paga ou pode pagar? 

Ao subscrever as Notes, o investidor adquire cada Note por EUR 1.000 (mil Euros), correspondente 
a 100% do seu valor nominal. Os investidores suportarão ainda os encargos ou comissões descritos 
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infra sob a epígrafe “Encargos”. 

(b) Quanto, quando e a que título o Investidor recebe ou pode receber? 

A remuneração anual das Notes está associada à evolução da cotação dos Ativos Subjacentes, 
sendo pago um cupão fixo sobre o valor nominal das Notes na Data de Pagamento de Cupão, após a 
Data de Observação em que se verificar a Condição de Pagamento de Cupão (infra). 

Condição de Pagamento de Cupão: Se na Data de Observação (1), (2) ou (3) a performance de 
todos os Ativos Subjacentes face ao valor inicial for positiva ou nula (igual ou superior a 0%) será 
pago um cupão de 4% do Valor Nominal (equivalente a 3,945% TANB).  

Caso algum dos Ativos Subjacentes apresente um valor inferior ao respetivo Valor Inicial, isto é, 
caso a performance seja negativa, não há pagamento de cupão. 

 

(c) Quando, como e em que circunstâncias e com que consequências o investimento cessa 
ou pode cessar? 

O investimento cessa na Data de Maturidade das Notes, a 30 de maio de 2019. O valor do 
reembolso dependerá do comportamento dos Ativos Subjacente e poderão ocorrer dois cenários 
alternativos: 

1) Caso na Data de Observação (3), a performance de todos os Ativos Subjacente seja positiva 
ou nula (igual ou superior a 0%), o investidor recebe o equivalente ao valor nominal 
investido acrescido da remuneração definida em b), ou seja: 

Valor Nominal x [100% + 3,945% TANB] 

 
2) Por outro lado, caso na Data de Observação (3), a performance de algum dos Ativos 

Subjacentes seja negativa, o investidor fica integralmente exposto à desvalorização que o 
Ativo Subjacente com performance mais baixa apresente face ao seu Valor Inicial, até a 
um máximo de desvalorização de 10%. O reembolso do capital será reduzido na mesma 
percentagem de queda do Ativo Subjacente com performance mais baixa, com uma 
percentagem máxima de redução de 10%. Neste caso, o investidor poderá perder até €100 
por Note (inclusive). 

Valor Nominal x [100% - Valor Absoluto (Max (-10%; Performance 
Ativo Subjacente com performance mais baixa na Data de 

Observação (3)))] 

 

A performance dos Ativos Subjacentes é calculada da seguinte forma: (Valor do Ativo Subjacente 
na Data de Observação (i) /Valor Inicial do Ativo Subjacente) – 1; onde: 

Valor Inicial do Ativo Subjacente: Valor oficial de fecho de cada Ativo Subjacente na Data de 
Emissão, 30 de maio de 2016 

Valor do Ativo Subjacente na Data de Observação (i): Valor oficial de fecho de cada Ativo 
Subjacente nas Datas de Observação (1), (2) e (3). 
 

A cessação do investimento por iniciativa do investidor previamente à Data de Maturidade é 
possível dado que as Notes serão admitidas à negociação na Bolsa de Valores do Luxemburgo. Não 
obstante a alienação das Notes está sujeita aos principais fatores de risco indicados infra, entre os 
quais o “Risco de Liquidez”. 

 
As Notes estão ainda sujeitas ao risco de Bail-In Regulatório do Emitente (“Evento de Bail-In 
Regulatório”), ou seja, ao risco de o Emitente não ter capacidade, ou as entidades regulatórias 
competentes considerarem que o mesmo não tem capacidade, para continuar a prosseguir as suas 
atividades reguladas, caso em que o reembolso das Notes poderá corresponder a zero. O Evento de 
Bail-in Regulatório está dependente da intervenção e decisão das entidades regulatórias 
competentes. 

Ativos 
Subjacentes 

 

 

Ativos Subjacentes 
Ticker da 
Bloomberg 

Bolsa de 
Valores 

Website: 

Exxon Mobil Corporation XOM UN Equity NYSE http://corporate.exxonmobil.com/ 

BP plc BP/ LN Equity LSE http://www.bp.com/ 
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Chevron Corp CVX UN Equity NYSE https://www.chevron.com/ 

Exxon Mobil Corporation: é uma empresa multinacional americana do setor Oil & Gas, presente 
na exploração e produção de petróleo e gás natural. Está presente na geração de energia elétrica, 
exploração de carvão e minerais. A Exxon produz e distribui combustíveis, lubrificantes e 
petroquímicos. 

BP plc: é uma empresa internacional do setor de Oil & Gas. A empresa está presente na 
exploração, refinação, distribuição e fornecimento de produtos derivados do petróleo, gás natural 
e químicos. Adicionalmente, a empresa está presente na geração de energia solar. 

Chevron Corp: é uma empresa integrada de energia, com presença internacional. A empresa 
produz e transporta petróleo e gás natural. A empresa está também presente na refinação e 
distribuição de combustiveis e químicos, tendo ainda presença na exploração mineira e geração de 
energia. 

  
O Barclays Bank PLC poderá substituir os ativos subjacentes mediante a ocorrência de um evento 
extraordinário, conforme definido no Prospeto Base, nomeadamente: fusões, nacionalizações, 
insolvências, pedido de insolvência, saídas de bolsa e ofertas públicas de aquisição. Tendo em 
consideração, o dever do Agente de Cálculo atuar de boa-fé e no melhor interesse dos 
Investidores, a substituição dos ativos subjacentes poderá não ser viável, e nesse caso o Barclays 
Bank PLC poderá ter que cancelar antecipadamente as Notes, conforme previsto no parágrafo (a) 
do Ponto 28. do Prospeto Base. 

Data de Emissão 30 de maio de 2016. 

 

Valor Nominal EUR 1.000 (mil Euros). 

 

Valor Mínimo de 
Subscrição 

1 Note, equivalente a EUR 1.000 (mil Euros). 

Valor Mínimo de 
Negociação 

1 Note, equivalente a EUR 1.000 (mil Euros). 

Data de 
Maturidade 

30 de maio de 2019. 

Período de 
Subscrição 

De 09 de maio de 2016 (inclusive) a 24 de maio de 2016 (inclusive). 

Datas de 
Observação 

30 de maio de 2016 (“Data de Observação Inicial”) 

23 de maio de 2017 (“Data de Observação (1)”) 

23 de maio de 2018 (“Data de Observação (2)”) 

23 de maio de 2019 (“Data de Observação (3)”) 

Datas de 
Pagamento de 
Cupão 

30 de maio de 2017 (“Data de Pagamento (1)”) 

30 de maio de 2018 (“Data de Pagamento (2)”) 

30 de maio de 2019 (“Data de Pagamento (3)”) 

Dia Útil  Um dia em que: (a) os bancos comerciais estão abertos ao público e em que os mercados de 
câmbio efetuam pagamentos (incluindo pagamentos e depósitos em moeda estrangeira) em 
Londres; e (b) o sistema de pagamento TARGET2 está aberto. Sempre que determinada data 
mencionada no presente documento não ocorra num Dia Útil, será a mesma transferida para o Dia 
Útil seguinte. 

 

Principais Fatores de Risco 
Risco de 
Mercado 

Um investimento nas Notes comporta os riscos de uma variação negativa dos Ativos Subjacentes 
decorrentes de alterações nos parâmetros de mercado e volatilidade do mesmo, podendo afetar a 
rentabilidade das Notes e do montante de capital a reembolsar. 

Risco de Capital O investimento nas Notes pode implicar a perda parcial do capital investido de acordo com as 
condições definidas no presente documento. 
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Risco de Crédito Ao investir nas Notes, o investidor estará sujeito ao risco de crédito e à qualidade creditícia atual 
e futura do Emitente, que poderá afetar o valor de mercado das Notes ao longo do tempo. Se o 
Emitente não cumprir com algum pagamento, os investidores poderão perder parte ou mesmo a 
totalidade do capital investido. O investidor deve ter em conta a qualidade do risco de crédito do 
Emitente antes de decidir investir nas Notes. 

Adicionalmente, a Diretiva Europeia de Recuperação e Resolução Bancárias concede às 
autoridades de supervisão o poder de cancelar a totalidade ou parte do valor do capital ou de 
juros sobre certas responsabilidades não garantidas de uma instituição financeira em risco de 
insolvência (o que poderá incluir os Valores emitidos pelo Emitente ao abrigo deste documento), 
e/ou de converter certos créditos reclamados noutro tipo de valores, incluindo ações ordinárias. 
Nos termos da Lei Bancária de 2009 (Banking Act 2009) do Reino Unido, a opção de “Bail-In” é 
introduzida para permitir que a autoridade de resolução do Reino Unido possa recapitalizar uma 
instituição insolvente através da alocação das perdas aos acionistas e aos credores não garantidos. 
Mantém-se a incerteza em relação aos fatores específicos que a autoridade de resolução do Reino 
Unido teria em conta na decisão de exercer o poder de “Bail-In” no Reino Unido. Os detentores 
dos Valores poderão ter apenas direitos limitados de impugnação de qualquer decisão que a 
autoridade de resolução do Reino Unido venha a tomar no exercício do seu poder de “Bail-In”. 

Risco de Taxa de 
Juro 

Um investimento nas Notes comporta os riscos de variação da taxa de juro. A subida do nível das 
taxas de juro em Euros tende a contribuir para a redução do preço de venda do Produto Financeiro 
Complexo e vice-versa, sendo este efeito mitigado à medida que o produto se aproxima da Data de 
Maturidade. 

Risco de 
Liquidez 

O investimento nas Notes comporta o risco do investidor ter de esperar ou incorrer em custos para 
transformar as Notes em moeda. O Emitente poderá, não estando a tal obrigado, colocar ordens 
diárias sobre as Notes, desde que se verifiquem condições normais de mercado. Enquanto criador 
de mercado e mediante solicitação, o Emitente poderá fornecer um preço de compra e/ou um 
preço de venda, que será um valor percentual do Valor Nominal (ou do Montante Remanescente) 
de cada Note. Poderá ser difícil para os investidores obter uma informação fidedigna e 
independente sobre o valor de mercado da Note, pois esta terá uma reduzida liquidez em Mercado 
Secundário. 

Risco de Conflito 
de Interesses 

Os conflitos de interesses poderão verificar-se dadas as atividades de banca de investimento em 
que o Barclays Bank PLC atua para um determinado produto em simultâneo (emitente, market 
maker, tomador, distribuidor, contraparte elegível, agente de cálculo, entre outros). 

Ainda, o Emitente e empresas do mesmo grupo poderão efetuar transações com impacto nas 
Empresas e/ou os Ativos Subjacentes e agir em determinados casos sobre as Notes, as Sociedades 
e/ou os Ativos Subjacentes (e.g. Agente de Cálculo ou criador de mercado), ou poderão emitir 
instrumentos financeiros em concorrência com as Notes. 

Adicionalmente, a Entidade Comercializadora, BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A, 
recebe do Emitente, Barclays Bank PLC, uma comissão pelo exercício da função de Oferente 
Autorizado, conforme descrito nas Condições Finais da emissão (Final Terms). 

Risco Jurídico e 
Fiscal 

O investimento nas Notes encontra-se sujeito ao risco de alteração da legislação em vigor, 
incluindo fiscal, com consequências sobre o retorno do produto. 

Podem existir outros fatores de risco com impacto directo e relevante no capital e na rentabilidade das Notes. 

 

 

Cenários e Probabilidades 
Pior Resultado 
Possível 

No pior resultado possível, o investidor recebe 90% do capital investido na maturidade e não 
recebe remuneração em momento algum. É necessário que todos os anos haja um ativo 
subjacente que apresente uma performance negativa. Neste cenário, a perda do investidor 
corresponderá a 10% do valor investido, o que corresponderia a uma taxa de rentabilidade anual 
equivalente de -3,45%. 

Melhor Resultado 
Possível 

No melhor resultado possível, o investidor receberá a totalidade do Valor Nominal e uma 
remuneração de 4% sobre o Valor Nominal anualmente (equivalente a 3,945% TANB). Este 
resultado pressupõe que em todas as observações o valor oficial de fecho de todos os Ativos 
Subjacente seja superior ou igual ao respetivo valor inicial. 

Cenário 
Pessimista 

Este cenário assume que o investidor não recebe remuneração e o reembolso corresponde a 90% 
do valor nominal das Notes. A taxa interna de rendibilidade anual bruta seria de -3,45% e estima-
se em 10% a probabilidade da taxa de rendibilidade ser inferior àquela taxa. 
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Cenário Central Este cenário assume que o investidor não recebe remuneração e o reembolso corresponde a 90% 
do valor nominal das Notes. A taxa interna de rendibilidade anual bruta seria de -3,45% e estima-
se em 50% a probabilidade da taxa de rendibilidade ser inferior àquela taxa. 

Cenário Otimista Este cenário assume que o investidor recebe uma remuneração de 4% por cada ano (3,945% TANB) 
e o reembolso corresponde a 100% do valor nominal das Notes. A taxa interna de rentabilidade 
anual bruta seria de 4,00% e estima-se em 90% a probabilidade da taxa de rendibilidade ser 
inferior àquela taxa. 

Os cenários apresentados correspondem a simulações, não existindo garantia da sua ocorrência. 

 

Encargos 
Comissões e 
Encargos 
impostos ao 
investidor 

Não existem despesas e comissões associadas à subscrição. Serão aplicadas comissões para 
transacções de venda após a data de emissão e comissão de custódia de acordo com o preçário 
actual do Banco BEST, conforme pode ser consultado em www.bancobest.pt e em www.cmvm.pt. 
Não serão devidas quaisquer comissões pelo pagamento de cupões nem de reembolso  

Poderá obter mais esclarecimentos junto do Banco BEST. 

 

 

Outras Informações 
Montante Global 
da Emissão 

Até EUR 10.000.000 (dez milhões de Euros). 

Oferta As Notes serão distribuídas em Portugal através de uma oferta pública.  

Admissão à 
Negociação 

Será solicitada a admissão da Note à negociação no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores 
do Luxemburgo. 

Entidade 
Comercializadora 

Banco BEST, S.A., sito em Praça Marquês de Pombal, 3-3.º, 1250-161 Lisboa, Portugal. 

Autoridades de 
Supervisão 

 

Entidade de Supervisão do Emitente: Financial Conduct Authority, autoridade de supervisão do 
Reino Unido; 

Entidade de Supervisão em relação à documentação da oferta pública das Notes: Financial 
Conduct Authority e Prudential Regulation Authority, autoridades de supervisão do Reino Unido. 

Entidade de Supervisão em relação à distribuição das Notes: Comissão do Mercado dos Valores 
Mobiliários (“CMVM”). 

Agente de 
Cálculo 

Barclays Bank PLC, com sede em 1 Churchill Place, London, E14 5HP, Reino Unido. 

Regime Fiscal  Pagamento de Juros a Pessoas Singulares Residentes em Portugal: Os rendimentos obtidos 
estão sujeitos a uma taxa especial de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento. Caso os 
rendimentos sejam colocados à disposição por intermédio de entidades residentes em território 
português, que estejam mandatadas pelos devedores, ou ajam por conta destes, haverá lugar a 
retenção na fonte de IRS, à taxa liberatória de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento. 
Sendo realizada a opção pelo englobamento, o rendimento coletável será tributado à taxa que 
resultar da aplicação da tabela prevista no artigo 68.º do Código de IRS (acrescido de uma taxa de 
solidariedade e sobretaxa) e a retenção que tenha eventualmente sido realizada terá a natureza 
de pagamento por conta do imposto devido a final. 

Pagamento de Juros a Pessoas Coletivas Residentes em Portugal: Os rendimentos obtidos estão 
sujeitos a IRC, à taxa geral de 21%, a que pode acrescer imposto adicional (Derrama Estadual) e, 
ainda, imposto municipal (Derrama Municipal). Não é aplicada retenção na fonte em sede de IRC. 

Pagamento de Juros a Pessoas Singulares ou Coletivas Não-Residentes em Portugal: Os 
rendimentos obtidos não se encontram sujeitos a IRS ou IRC (respetivamente), por força das 
regras de territorialidade dos impostos. 

Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Singulares Residentes em Portugal: O saldo 
anual de mais-valias e menos-valias mobiliárias, quando seja positivo, está sujeito a tributação 
em IRS a uma taxa especial de 28%, sem prejuízo da opção pelo englobamento. 

Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Coletivas Residentes em Portugal: As mais-
valias e menos-valias realizadas num dado exercício concorrem positiva ou negativamente, 
respetivamente, para a formação do lucro tributável. A taxa de IRC é de 21%, à qual pode 
acrescer imposto adicional (Derrama Estadual) e, ainda, imposto municipal (Derrama Municipal). 
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Mais-Valias e Menos-Valias obtidas por Pessoas Singulares ou Coletivas Não-Residentes em 
Portugal: As mais-valias e menos-valias realizadas num dado exercício não se encontram sujeitas 
a IRS ou IRC (respetivamente), por força das regras de territorialidade dos impostos.  

Entidade 
Responsável pela 
IFI 

Banco BEST, S.A. (a “Entidade Comercializadora”). 

Reclamações O investidor poderá apresentar reclamações ao cuidado da Direção de Qualidade da Entidade 
Comercializadora para a seguinte morada de comunicações: BEST – Banco Electrónico de Serviço 
Total, S.A., Praça Marquês de Pombal, n.º 3, 3.º andar,1250-216 Lisboa. O investidor poderá ainda 
apresentar reclamações junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários através do site 
www.cmvm.pt. ou através da linha verde 800 205 339. 

Data de 
Elaboração das 
presentes 
Informações 
Fundamentais ao 
Investidor 

 

Data de elaboração: 22 de abril de 2016 

 

Data de atualização: 05 de maio de 2016 

 

Documentação e 
Consulta 

As presentes Informações Fundamentais ao Investidor, o Prospeto da oferta, datado de 12 de 
agosto de 2015, o Sumário e Final Terms datados de 2 de maio de 2016 encontram-se disponíveis 
em www.cmvm.pt e poderão ser solicitadas à Entidade Comercializadora, em horário de 
expediente. 

Lei e Foro 
Aplicáveis 

Nos termos do Prospeto Base e das Condições Finais aplicáveis às Notes, a lei aplicável às Notes 
será a Lei Inglesa. Quaisquer litígios emergentes das Notes serão dirimidos pelos tribunais 
ingleses. 

Recebi um exemplar deste documento previamente à aquisição (texto a manuscrever pelo cliente): 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

      Data: __________________________________________ Hora: _______________________________________ 

 

      Assinatura: __________________________________________________________________________________ 

 


