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Evolução histórica do indexante desde 29 de outubro de 2019 (base 100)

Iberdrola SA Royal Dutch Shell PLC Schneider Electric SE

Indexante
Valor 
inicial

Valor 
atual*

Performance 
(%)*

Cupão 
Indicativo na 
Maturidade

Iberdrola SA 9,15 10,16 11,04%

Royal Dutch Shell PLC 27,02 17,09 -36,73%

Schneider Electric SE 85,00 141,30 66,24%

* à data de 30/07/21

0,05%

Comentário
Depósito estruturado com um prazo de 2 anos, denominado em Euros, com possibilidade de reembolso antecipado a cada 6
meses, com um montante mínimo de constituição de 500€, de remuneração indexada à variação na cotação de fecho das
ações de 3 empresas (Iberdrola, Royal Dutch Shell, Schneider Electric) que apresentam um compromisso de implementação
de estratégias que permitam o combate à alterações climáticas.

O produto tomará semestralmente observações para aferir a possibilidade de reembolso antecipado bem como o pagamento
do cupão de 0,40% (cumulável). Se as três ações subjacentes valorizarem em relação à respetiva cotação inicial, o produto
reembolsará o capital e paga 0,40% * n.º de semestres decorridos. Caso contrário, na maturidade, o cupão será de 0,05%. No
gráfico pode ver-se a evolução dos subjacentes desde o início do depósito estruturado. No passado dia 30/04, ocorreu a 3.ª
observação. Uma vez que a ação da Royal Dutch Shell estava abaixo da observação inicial, não houve lugar a reembolso
antecipado e respetivo pagamento de cupão. Julho foi um mês misto em termos de comportamento dos mercados. A maior
aversão ao risco, consequência de alguns números macroeconomicos em ajuste face ao aumento da procura (Stocks,
inflação) num momento de reabertura da economia, implicou correções no mercado accionista e descida das yields das
obrigações. Na presente estrutura o impacto foi positivo, com exceção da Iberdrola que viu a sua cotação recuar 1,17%no
mês. Atualmente, a Royal Dutch Shell permanece abaixo da cotação inicial (-36,73%) pelo que a remuneração indicativa, na
maturidade, é de 0,05%.

Dados Resumo
Instituição Depositária/Emitente: Novo Banco, SA

Novo Banco dos Açores, SA

Data de Emissão/ Liquidação Financeira : 29 de outubro de 2019 - Maturidade: 2 de novembro de 2021

Ativos Subjacentes (j=1 a 3): Iberdrola SA (j=1) (Código Bloomberg: IBE SM Equity); Royal Dutch Shell PLC (j=2) (Código
Bloomberg: RDSA NA Equity); Schneider Electric SE (j=3) (Código Bloomberg: SU FP Equity);

Reembolso antecipado:

Nas datas de observação (29/04/2020; 29/10/2020; 30/04/2021), se o valor de todos os ativos subjacentes j for maior ou igual
ao Valor Inicial respetivo (j=1 a 3), reembolsa o capital e paga um cupão de 0,40% * n.º semestres decorridos.

Remuneração na maturidade:

1,60%×Montante Depositado, se o Valor Final de todos os ativos subjacentes j na data de observação final for maior ou igual
ao Valor Inicial respetivo (j=1 a 3);

0,05%xMontante Depositado, caso contrário;

Para mais informações deverá ser consultado o Prospeto Informativo disponível nos balcões do NOVO BANCO, S.A. e em
https://clientebancario.bportugal.pt/prospetos-informativos.

NB ECO MELHOR AMBIENTE – PRIIP/Depósito Estruturado
NBA ECO MELHOR AMBIENTE – PRIIP/Depósito Estruturado

Esta análise é meramente indicativa, já que a remuneração fi nal deste investimento só poderá ser apurada no final. Assim , esta
análise não representa qualquer garantia de rendibilidade futura.

Este documento é meramente informativo, não constituindo consultoria para investimento nem qualquer recomendação, sugestão ou proposta para investimento
em qualquer produto ou instrumento financeiro, cabendo ao investidor tomar as suas decisões, à luz do seu perfil e objetivos de investimento, e tendo em conta a
legislação e regulamentação aplicável.

Data de elaboração:

Ficha Mensal de Acompanhamento
30 de julho de 2021


