
Indexante
Valor 

inicial

Valor 

atual*

Performance 

(%)*

Preço 

indicativo

Roche Holding AG 317,25 260,95 -17,75%

Regeneron Pharmaceuticals Inc 624,52 821,67 31,57%

UnitedHealth Group Inc 312,47 472,59 51,24%

Veeva Systems Inc 272,17 183,79 -32,47%

* à data de 31/03/23
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Evolução histórica do indexante desde 5 de agosto de 2020 (base 100)

Roche Holding AG Regeneron Pharmaceuticals Inc UnitedHealth Group Inc Veeva Systems Inc

Comentário

Investimento dual a 1 e 3 anos numa Note Estruturada, emitida pela SG Issuer e garantida pela Société Générale, adequado a

um investidor com uma visão, de médio prazo, positiva sobre a evolução das ações das empresas Roche Holding AG,

Regeneron Pharmaceuticals Inc, UnitedHealth Group Inc e Veeva Systems e que, simultaneamente, pretenda diversificar o

seu património.

No dia 29/07/2021 ocorreu a 1ª observação, tendo sido pago o cupão de 1,60% sobre 80% do capital e respetivo reembolso.

Anualmente, para a restante componente do capital (20%), se todas as ações estiverem acima do valor inicial, há lugar a

pagamento de um cupão de 7%, com efeito memória e reembolso antecipado. No dia 29/07/2022 ocorreu a 2ª observação, no

entanto, considerando que 3 ativos apresentavam um valor inferior ao respetivo valor inicial não houve lugar a pagamento de

cupão nem reembolso antecipado. Na maturidade, caso não tinha existido reembolso antecipado, há lugar a um cupão de 21%

se todas as ações estiverem acima do preço inicial. Caso alguma delas desvalorize, o produto tem o remanescente do capital

em risco, tendo por referência o desempenho da pior ação. O mês de março foi um mês turbulento para os mercados

acionistas, com a queda de dois bancos nos EUA (Silicon Valley Bank e Signature Bank) e a compra compulsiva do Credit

Suisse por parte da UBS. No entanto os mercados acionistas terminaram o mês positivos. De uma forma geral a inflação

continua a mostrar uma tendência de retração, sendo que a evolução do preço da energia contribuiu significativamente para

esta descida. Ao ciclo de subida das taxas de juro foi acrescentada a preocupação da estabilização do sistema bancário.

Dados Resumo
Emitente: SG Issuer (A – S&P; A2 – Moodys; A+, FitchRatings)

ISIN: XS2174766589

Data de Emissão/ Liquidação Financeira: 05/08/2020

Maturidade: 80% do capital – 05/08/2021 20% do capital – 11/08/2023, sujeito a reembolso antecipado

Ativos Subjacentes: Roche Holding AG (Código BBG: ROG SE Equity); Regeneron Pharmaceuticals Inc (Código BBG:

REGN UW Equity); UnitedHealth Group Inc (Código BBG: UNH UN Equity); Veeva Systems Inc (Código BBG: VEEV UN Equit

Reembolso 80% do capital: no final do 1.º ano, reembolsa 80% do capital + cupão de 2,00%

Reembolso de 20% do capital e condição para Pagamento de Cupão anual: anualmente, se todos os ativos subjacentes

registarem uma performance, face ao valor inicial, igual ou superior a 0%, é pago um cupão de 7,00%, e a Note reembolsa

antecipadamente;

Na maturidade, para o remanescente do capital (20%): se pelo menos um ativo subjacente registar uma performance, face

ao valor inicial, inferior a 0% o cliente perde a performance do pior ativo subjacente, ou seja, tem o capital remanescente em

risco na maturidade:

Para mais informações deverá ser consultado o Documento de Informação Fundamental disponível nos balcões do NOVO

BANCO, S.A., em www.novobanco.pt/produtosestruturados e em www.cmvm.pt.

SG MAIS SAÚDE 2023 – PRIIP

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

Fonte: NOVO BANCO, Bloomberg

31 de março de 2023

Esta análise é meramente indicativa, já que a remuneração final deste investimento só poderá ser apurada no final. Assim, esta

análise não representa qualquer garantia de rendibilidade futura.

http://www.novobanco.pt/produtosestruturados

