Deutsche Bank AG
Documento de Informação
Fundamental
Finalidade

O presente documento fornece-lhe a informação fundamental sobre este produto de investimento. Não constitui um elemento de promoção
comercial. A informação nele contida é exigida por lei para o ajudar a entender a natureza, os riscos, os custos e os ganhos e perdas
potenciais do produto, e para o ajudar a compará-lo com outros produtos.
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.
Produto
Nome do Produto
Identificadores do Produto
Produtor do PRIIP
Sítio de internet
Número de Telefone
Autoridade competente do produtor
do PRIIP
Data e hora de produção

Notes db Investimento 60.40 Abr.2022
XS1498343547
Deutsche Bank AG, sucursal de Londres
www.xmarkets.db.com
Para mais informações, ligue para +44-20-754-58000.
Autoridade Federal de Regulação Financeira da Alemanha (BaFin)
31 de janeiro de 2018 15:00 Hora local de Londres

1. Em que consiste este produto?

Tipo

Obrigações regidas pela lei inglesa

Objetivos

O produto foi concebido para proporcionar um retorno na forma (1) de pagamento de um reembolso parcial e (2) um pagamento em dinheiro no
reembolso final do produto. O momento e o montante (2) dependerá do desempenho dos ativos subjacentes.
Pagamento do reembolso parcial: Na data de pagamento do reembolso parcial o investidor receberá um pagamento em dinheiro no montante
de EUR 604.50
Reembolso antecipado na sequência de um reembolso antecipado automático: O produto será reembolsado antes da data de vencimento se,
na data de observação de reembolso antecipado automático, o desempenho do cabaz for igual ou superior a 1.0. Nos referidos casos de
reembolso antecipado, o investidor receberá na data de reembolso automático antecipado correspondente à data de observação de
reembolso antecipado automático em causa um pagamento em dinheiro no montante igual ao montante de reembolso antecipado
automático correspondente à data de observação de reembolso antecipado automático relevante.

(Os termos que
aparecem em
negrito nesta
seção são
descritos em
mais detalhes
no quadro
abaixo)

Data de observação do Reembolso
antecipado automático

Data de pagamento do Reembolso antecipado
automático

Montante do Reembolso antecipado
automático

29 de março de 2019

4 de abril de 2019

EUR 424

30 de março de 2020

3 de abril de 2020

EUR 448

30 de março de 2021

5 de abril de 2021

EUR 472

Reembolso na data de vencimento: Se o produto não tiver sido reembolsado antecipadamente na sequência de um reembolso antecipado
automático, o investidor receberá na data de vencimento:
1.

Se o desempenho final do cabaz for igual ou superior a 1.0, um pagamento em dinheiro no montante de EUR 496; ou

2.

Se o desempenho final do cabaz for inferior a 1.0 mas igual ou superior a 0.80, um pagamento em dinheiro no montante de EUR
400; ou

3.

Se o desempenho final do cabaz for inferior a 0.80, um pagamento em dinheiro no montante de (i) EUR 400 multiplicado pelo (ii)
desempenho final do cabaz.
De acordo com os termos do produto, certas datas especificadas acima e abaixo serão ajustadas se a data específica não for um dia útil ou um
dia de negociação (conforme aplicável). Quaisquer ajustes podem afetar o retorno, se houver, que o investidor receberá, ou a data em que o
investidor o receberá.
Ao comprar este produto durante a sua vida útil, o preço de compra não inclui juros acumulados numa base pro rata.
O investidor não tem direito a nenhum dividendo proveniente de nenhum dos ativos subjacentes nem a nenhuma reivindicação adicional
proveniente de nenhum dos ativos subjacentes (por exemplo, direitos de voto).
.Ativos subjacentes

Ações ordinárias de:
•
Renault (RNO FP Equity);
•
•

Mercado subjacente

Data de avaliação inicial

28 de março de 2018

Data de avaliação final

30 de março de 2022

BNP PARIBAS (BNP FP Equity)
Total SA (FP FP Equity)

Mercado acionista

Valor nominal do produto EUR 1,000 até à data de pagamento do Data de vencimento/ prazo 05 de abril de 2022 / 4 Anos e 5 dias
reembolso parcial, EUR 400 após a data
de pagamento do reembolso parcial
Data de pagamento
reembolso parcial

30 de junho de 2018

Data de emissão

Preço de emissão

100.00% do valor nominal do produto à Desempenho do cabaz
data de emissão

A média aritmética do desempenho de
cada ativo subjacente na data relevante

Desempenho

O preço de referência do ativo Desempenho final do
subjacente relevante na data relevante cabaz
dividido pelo preço de referência inicial
do ativo subjacenterelevante

O desempenho do cabaz na data de
avaliação final

Moeda do produto

Euro (EUR)

Preço de referência

O preço de fecho de um ativo subjacente
na fonte de referência

Moedas subjacentes

•
•
•

Fonte de referência

•

RNO FP: Euro (EUR)
BNP FP Euro (EUR)
FP FP: Euro (EUR)

28 de março de 2018

•
•
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Renault : Euronext - Euronext Paris
BNP PARIBAS : Euronext - Euronext
Paris
Total SA: Euronext - Euronext Paris
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Preço de referência inicial O preço de referência na data de
avaliação inicial

Período de subscrição

de 26 de Fevereiro 2018 (inclusive) até 21
de Março 2018

O emitente pode rescindir o produto com efeito imediato em caso de claros erros escritos ou matemáticos nos termos e condições ou se
determinados eventos extraordinários previstos nos termos e condições ocorrerem. Exemplos de eventos extraordinários incluem (1) mudanças
significativas, particularmente relacionadas com quaisquer ativos subjacentes, e (2) eventos, em particular devido a mudanças em certas
condições externas, que impedem o emitente de cumprir as suas obrigações relacionadas com o produto ou - dependendo dos termos e condições
da garantia - de outra forma afetam o produto e/ou o emitente. No caso de rescisão imediata, o retorno (se houver) pode ser significativamente
menor do que o preço de compra, mas refletirá o valor de mercado do produto e, se maior, qualquer resgate mínimo (alternativamente, em alguns
casos, o valor combinado correspondente poderá ser pago no vencimento programado do produto). Em vez de rescisão imediata, o emitente
também pode alterar os termos e condições.

Tipo de
investidor ao
qual se
destina

O produto destina-se a clientes de retalho que procurem o objetivo de formação de capital/otimização de ativos e tenham um horizonte de
investimento de médio prazo. Este produto é um produto para clientes que têm conhecimentos e/ou experiência suficiente para tomarem decisões
de investimento informadas. O investidor pode suportar perdas culminando na perda total do capital investido e não atribui qualquer importância
à proteção de capital. Na avaliação de risco e retorno, o produto está na classe de risco 3 dentro de uma escala de 1 (orientado para segurança,
rendimento muito baixo a baixo) a 7 (muito arriscado, rendimento mais alto).

2. Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador de
risco

Risco mais baixo

Risco mais elevado)
O indicador de risco pressupõe que mantenha o produto por 4 anos. O risco efetivo pode variar
significativamente em caso de resgate antecipado, podendo o investidor receber um valor inferior. É
possível que não possa efetuar um resgate antecipado. Poderá ter que pagar custos suplementares
significativos caso faça o resgate antecipado.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a
probabilidade do produto sofrer perdas financeiras no futuro, em virtude de flutuações nos mercados ou da incapacidade do emitente para pagar
ao investidor.
Classificámos este produto na categoria 3 de 7, que é uma classe de baixo risco. Este indicador classifica as possíveis perdas resultantes de um
desempenho futuro num nível baixo, e avalia como muito improvável que as condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na
capacidade do emitente de pagar ao investidor.
Preste atenção ao risco cambial: Se a moeda da conta do investidor for diferente da moeda deste produto, estará exposto ao risco de sofrer
uma perda como resultado da conversão da moeda do produto na moeda da conta. Esse risco não é considerado no indicador acima.
Este produto não prevê qualquer proteção contra o comportamento futuro do mercado, pelo que poderá perder uma parte ou a totalidade do seu
investimento.
Se o emitente não puder pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.
Para obter informações detalhadas sobre todos os riscos relacionados com o produto, consulte as secções de risco do prospeto e quaisquer dos
seus suplementos, conforme especificado na secção “Outras informações relevantes” abaixo.

Cenários de
desempenho Investimento: EUR 10,000
Cenários

Cenário de stress

Cenário desfavorável

Cenário moderado

Valor que poderá receber
após dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber
após dedução dos custos
Retorno médio anual
Valor que poderá receber
após dedução dos custos
Retorno médio anual

1 ano

2 anos

4 anos
(Período de detencão
recomendado)

7,235.68

7,362.19

6,819.04

-27.64%

-14.19%

-9.13%

7,885.94

7,649.78

7,748.24

-21.14%

-12.54%

-6.18%

9,879.70

8,990.84

10,285.00

-1.20%

-5.18%

0.71%

Valor que poderá receber
10,503.35
10,721.30
10,525.00
após dedução dos custos
Retorno médio anual*
5.03%
3.54%
1.29%
Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 4 anos sob diferentes cenários, pressupondo que investe 10.000 EUR.
Os cenários apresentados ilustram qual poderá ser o desempenho do seu investimento. Pode compará-los com os cenários de outros produtos.
Os cenários apresentados são uma estimativa do desempenho futuro com base na experiência do passado sobre a forma como varia o valor do
investimento e não são um indicador exato. O montante que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante
o qual detém o produto. O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e desconsidera a situação em
que o emitente não está em condições de lhe pagar. Além disso, deve notar que os resultados apresentados para os períodos de detenção
intermediários não refletem as estimativas do futuro valor do produto. Por conseguinte, não deve basear a sua decisão de investimento nos
resultados apresentados para esses períodos de detenção interino.
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todas as despesas que paga ao seu consultor ou
distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá.

Cenário favorável

3. O que se sucede se Deutsche Bank AG, London Branch não puder pagar?
O investidor está exposto ao risco de o emitente poder não estar em condições de cumprir as suas obrigações em relação ao produto, por exemplo, em caso de
falência (incapacidade de pagar/sobreendividamento) ou de uma directiva oficial para ação resolutiva. Em caso de crise do emitente, tal ordem também pode ser
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emitida por uma autoridade de resolução no início de um processo de insolvência. Ao fazê-lo, a autoridade de resolução possui amplos poderes de intervenção.
Entre outras coisas, pode reduzir os direitos dos investidores para zero, cancelar o produto ou convertê-lo em ações do emitente e suspender os direitos dos
investidores. No que diz respeito ao ranking básico das obrigações do emitente em caso de ação da autoridade de resolução, consulte www.bafin.de e procure a
palavra-chave "Haftungskaskade". Uma perda total de seu capital investido é possível. O produto é um título de dívida e, como tal, não está coberto por qualquer
regime de proteção de depósitos.

4. Quais são os custos?
A redução do rendimento (RIY) mostra o impacto que o total dos custos pagos terá sobre o retorno do investimento que pode obter. O total dos custos inclui os
custos pontuais, os custos correntes e os custos acessórios.
Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados decorrentes do próprio produto para três períodos de detenção diferentes. Incluem eventuais
penalizações por saída antecipada. Os valores pressupõem que investe 10.000 EUR. Os valores apresentados são estimativas, podendo alterar-se no futuro.

Custos ao
longo do
tempo

Investimento: EUR 10,000
Cenários

Em caso de resgate após 1 ano

Em caso de resgate após 2
anos

Em caso de resgate no fim do
período de detenção
recomendado

EUR 400

EUR 400

EUR 400

4,12%

1,96%

1,03%

Total dos custos
Impacto no retorno anual (RIY)
.

Os custos apresentados na tabela acima representam o quanto os custos esperados do produto afetariam o seu retorno, presumindo que o
produto tenha um desempenho conforme o cenário de desempenho moderado.
A pessoa que lhe vende este produto ou lhe presta aconselhamento sobre o mesmo pode cobrar-lhe outros custos. Nesse caso, essa pessoa
fornecer-lhe-á informações sobre os referidos custos e mostrar-lhe-á o impacto que a totalidade dos custos terá sobre o investimento ao longo do
tempo.

Composição
de custos

O quadro a seguir indica:
-

O impacto anual dos diferentes tipos de custos no retorno do investimento que poderá obter no final do período de detenção
recomendado.

-

O significado das diferentes categorias de custos.

Este quadro mostra o impacto no retorno anual.
Custos pontuais

Custos recorrentes

Custos de entrada

1,00%

O impacto dos custos já incluídos
no preço.

Custos de saída

0,00%

O impacto dos custos de saída do
investimento quando este se
vence.

Custos de transação da carteira por
ano

0,00%

O impacto dos custos de
comprarmos e vendermos
investimentos subjacentes ao
produto.

Outros custos correntes

0,00%

O impacto dos custos em que
incorremos anualmente para a
gestão dos seus investimentos.
Os custos apresentados na tabela acima representam o desdobramento da redução no rendimento mostrada na tabela de custos ao longo do
tempo no final do período de detenção recomendado. A divisão dos custos reais estimados do produto como uma percentagem do valor nominal
do produto é estimada como sendo: custos de entrada: 4,00%, custos de saída: 0,00%, custos de transação do portfólio e outros custos correntes
0,00%.

5. Por quanto tempo devo manter o produto? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção recomendado: 4 anos
O produto visa fornecer o retorno descrito em "1. O que é este produto?" acima. Contudo, isto só se aplica se o produto for mantido até o vencimento. Recomendase, portanto, que o produto seja mantido até 5 de abril de 2022 (vencimento).
O produto não garante a possibilidade de resgate de forma que não seja através da venda do produto (1) na bolsa (se o produto estiver cotado) ou (2) fora da
bolsa, onde exista uma oferta para esse produto. Nenhuma taxa ou penalidade será cobrada pelo emitente por qualquer transação. No entanto, uma taxa de
execução poderá ser cobrada pelo seu corretor, se aplicável. Ao vender o produto antes da sua data de vencimento, poderá receber de volta menos do que teria
recebido se mantivesse o produto até o vencimento.
.

Admissão em bolsa

Bolsa de Valores do Luxemburgo

Menor unidade
comercializável

EUR 1,000.00

Cotação de preço

Percentagem

.

Em condições voláteis ou inusitadas de mercado, ou em caso de falhas/interrupções técnicas, a compra e/ou venda do produto pode não ser possível ou ficar
temporariamente impossibilitada ou suspensa.

6. Como posso apresentar queixa?
Qualquer queixa em relação à conduta da pessoa que lhe aconselhe ou venda o produto pode ser submetida diretamente a essa pessoa.
Qualquer queixa relativa ao produto ou ao comportamento do produtor deste produto pode ser enviada por escrito para o seguinte endereço: Winchester House,
1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Reino Unido, por e-mail para: x-markets.team@db.com ou através do sítio da internet: www.xmarkets.db.com.

7. Outras informações relevantes
Qualquer documentação adicional em relação ao produto e, em particular, os termos do produto estão disponíveis gratuitamente em Deutsche Bank AG, London
Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, London EC2N 2DB, Reino Unido mediante solicitação. Para obter informações mais detalhadas - e em
particular detalhes sobre a estrutura do produto - você deve ler este documento.
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