NOTIFICAÇÃO DOS TITULARES DE VALORES MOBILIÁRIOS
Pelo
Deutsche Bank AG, London Branch (o “Emitente” e “Agente de Cálculo”)
ao abrigo do
Programa

do Deutsche Bank AG, London Branch para a emissão de Certificados,
Warrants e Notes
(o “Programa”)
relativamente à emissão de:

Até EUR 100.000.000 de Worst of Basket Callable Notes relativas ao Índice EURO STOXX 50 ® e
ao Índice S&P 500 ® Index
(WKN/ISIN: DB1WJ5 / XS0460951386)
(Doravante referidos como os “Valores Mobiliários”)

A presente notificação refere-se aos Valores Mobiliários emitidos pelo Deutsche Bank AG, London
Branch e às Condições Finais datadas de 23 de dezembro de 2013 (“Condições Finais”) relativas
aos Valores Mobiliários.
Os termos com iniciais maiúsculas que não forem definidos na presente notificação terão o
significado que lhes é atribuído nas Condições Finais.
A presente notificação é uma Notificação de Reembolso Antecipado.
Todos os Titulares de Valores Mobiliários, nos termos da Condição Geral §2(4) e das Condições
Finais relativas aos Valores Mobiliários, são pelo presente notificados do seguinte:
1. Com a entrega da presente Notificação de Reembolso Antecipado, o Emitente exerce em
termos irrevogáveis o seu Direito de Reembolso Antecipado em relação aos Valores
Mobiliários, conforme previsto nas Condições Finais, e define 14 de agosto de 2017 como
a Data da Notificação de Reembolso Antecipado. De acordo com as Condições Finais, a
Data de Liquidação será 30 de agosto de 2017.
2. O exercício pelo Emitente do Direito de Reembolso Antecipado não preclude os Titulares
de Valores Mobiliários de venderem ou transmitirem ou se aplicável de receberem juros,
cujo pagamento, venda ou transmissão, consoante o caso, produzirá efeitos em qualquer
dia até ao segundo Dia Útil imediatamente anterior à Data de Reembolso Antecipado
exclusive.
O Emitente é responsável pela informação contida na presente notificação.
Se não for o titular beneficiário final (“ultimate beneficial holder”) relativamente aos Valores
Mobiliários, ou se tiver alienado os Valores Mobiliários recentemente, por favor reencaminhe esta
notificação para o titular beneficiário final (“ultimate beneficial holder”) ou adquirente respetivamente
e notifique o Agente de Compensação da alteração de Titular de Valor Mobiliário.

Deutsche Bank AG, London Branch
14 de agosto de 2017

For internal use only

