
Indexante Valor inicial Valor atual* Performance (%)*
Cupão Indicativo na 

Maturidade

American Water Works Co Inc 149,94 155,44 3,67%

Danaher Corp 223,00 291,47 30,70%

Ferguson PLC 8 639,85 10 290,00 19,10%

* à data de 29/07/22

1,15%

29 de julho de 2022

Comentário

Depósito estruturado com um prazo de 1,5 anos, denominado em Euros, com um montante mínimo de constituição de 500€,

de remuneração indexada à variação na cotação de fecho das ações de 3 empresas (American Water Works Co Inc, Danaher

Corp e Ferguson PLC) cuja atividade contribui para uma maior sustentabilidade na utilização de um recurso tão escasso e

precioso como a água. Estas empresas fazem atualmente parte do índice STOXX® Global ESG Impact, destacando-se pelo

cumprimento dos critérios ambientais, sociais e de governação interna, presentes nos requisitos globais de investimento

sustentável.

A remuneração na maturidade corresponde a um cupão de 1,15%, se as três ações subjacentes valorizarem em relação à

respetiva cotação inicial, caso contrário o cupão será de 0,05%. No gráfico pode-se ver a evolução dos subjacentes desde o

início do depósito estruturado. Durante o mês de julho os mercados acionistas fecharam na sua maioria positivos, bem como

as obrigações, recuperando das quedas dos últimos meses. A inflação continua elevada, mesmo com os aumentos da taxa de

juro efetuados pela Reserva Federal Norte-Americana e Banco Central Europeu. Os principais riscos ainda são a manutenção

da inflação elevada e o corte do gás da Rússia à Europa. Na presente estrutura o impacto foi positivo com todas as ações a

apresentar um valor superior ao respetivo valor inicial, pelo que a remuneração indicativa, na maturidade, é de 1,15%.

Dados Resumo

Instituição Depositária/Emitente: Novo Banco, SA

Novo Banco dos Açores, SA

Data de Emissão/ Liquidação Financeira: 24 de fevereiro de 2021

Maturidade: 31 de agosto de 2022

Ativos Subjacentes (j=1 a 3): American Water Works Co Inc (j=1) (Código Bloomberg: AWK UN Equity); Danaher Corp

(j=2) (Código Bloomberg: DHR UN Equity); Ferguson PLC (j=3) (Código Bloomberg: FERG LN Equity);

Remuneração na maturidade:

1,15%×MD, 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%xMD, caso contrário;

Onde: MD= Montante Depositado;

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 SUSTENTABILIDADE ÁGUA 2022 – PRIIP/Depósito Estruturado

NBA SUSTENTABILIDADE ÁGUA 2022 – PRIIP/Depósito Estruturado

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.

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
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Evolução histórica do indexante desde 24 de fevereiro de 2021 (base 100)

American Water Works Co Inc Danaher Corp Ferguson PLC

* Face ao evento special cash ocorrido na Ferguson PLC, no dia 25/03/2021 ocorreu a correção do strike através da aplicação do fator 0,98471,

alterando o strike de $ 8.668,00 para $ 8.639,85.

https://clientebancario.bportugal.pt/prospetos-informativos%20/

