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.
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Produto
Nome: Certificado Estratégia de Alocação Moderada
Código ISIN: PTBIT8YM0042
Produtor do PRIIP/Emitente: Banco Comercial Português, S.A. (abreviadamente designado por “Millennium bcp”)
Contactos da Instituição: Para informações adicionais contacte o seu Gestor de Cliente ou telefone 707 50 24 24, 91 827 24 24,
93 522 24 24 ou 96 599 24 24 ou aceda a www.millenniumbcp.pt
Autoridade de Supervisão: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Data de produção do Documento de Informação Fundamental: 4 de dezembro de 2020
Data da última atualização: 5 de fevereiro de 2021
Está prestes a adquirir um produto que não é simples e cuja compreensão poderá ser difícil.

Em que consiste este produto?
Tipo: Os Certificado Estratégia de Alocação Moderada são valores mobiliários, escriturais e nominativos, emitidos pelo Millennium
bcp representativos de dívida sénior que replicam a evolução dos índices subjacentes nas proporções correspondentes aos
respetivos pesos, fixados nas Datas de Rebalanceamento semestrais.
Objetivos:
O preço do Certificado reflete a evolução do valor dos seguintes índices com os seguintes pesos fixados nas Datas de
Rebalanceamento, deduzido do Custo de Gestão abaixo referido:
Cód.
Classe
Ativos Subjacentes
Abreviatura
Moeda
Peso
Bloomberg
Ativos
Índices de Ações:
MSCI All Country World Index Net Total Return EUR
NDEEWNR
MSCI All Country
Ações
EUR
35%
Índices de Obrigações:
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Total LECPTREU
EURO CORP
Obrigações
EUR
65%
Return Index
BOND
O MSCI All Country World Index Net Total Return EUR é um índice de ações de retorno total líquido constituído pelas ações das
maiores empresas a nível mundial, quer de países desenvolvidos quer de países emergentes, ponderado pelas suas
capitalizações bolsistas. O índice está cotado em Euros e é afetado pela variação dos câmbios das ações componentes
relativamente ao Euro. É publicado pela MSCI Inc. (www.msci.com/end-of-day-data-search), que é simultaneamente o seu Agente
de Cálculo. O índice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate Total Return é um índice de obrigações de retorno total
líquido constituído por obrigações denominadas em Euros emitidas por entidades privadas de elevada qualidade de crédito
(Investment
Grade).
É
publicado
pela
Bloomberg
Index
Services
Limited
(www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/#/), que é simultaneamente o seu Agente de
Cálculo. O Valor do Certificado, tudo o resto constante, vai caindo ao longo do tempo refletindo o Custo de Gestão e o prazo do
investimento. Semestralmente, é feito o Rebalanceamento, voltando a fixar os pesos nos valores fixados na tabela de Ativos
Subjacentes acima referida. Entre duas Datas de Rebalanceamento o peso dos Ativos Subjacentes pode aumentar ou diminuir
conforme o comportamento dos mercados. Os Certificados estão cotados em Bolsa na Euronext Paris e podem ser
transacionados em mercado contínuo, atuando o Millennium bcp como fornecedor de liquidez. A compra do Certificado não é
equivalente à compra dos Ativos Subjacentes. Pode ocorrer uma perda de parte ou da totalidade do capital investido.
Custo de Gestão: É um custo que visa cobrir os custos em que incorre o Emitente na gestão do produto, nomeadamente na
cobertura de risco de mercado. O Custo de Gestão é atualmente de 1,25% por ano. O Emitente define em cada Data de
Reembolso o Custo de Gestão a vigorar até à próxima Data de Reembolso, tendo em conta as condições de mercado.
Custo de Gestão Semestral: Corresponde ao Custo de Gestão para o período semestral, sendo igual ao Custo de Gestão a
dividir por dois.
Datas de Referência: Primeiro Dia de Cálculo de abril e outubro de cada ano. Em caso de reembolso da totalidade da emissão
dos Certificados os cinco primeiros Dias de Cálculo de abril e outubro de cada ano.
Data de Reembolso: Dois dias úteis depois da Data de Referência. Caso esta data não seja um Dia Útil de Liquidação, a Data de
Reembolso correrá no primeiro Dia Útil de Liquidação subsequente.
Datas de Rebalanceamento: Primeiro Dia de Cálculo de abril e outubro de cada ano.
Preços de Referência: Os Preços de Referência serão calculados pelo Agente de Cálculo com base nos preços médios diários
dos Ativos Subjacentes publicados pelos Agentes de Cálculo dos Ativos Subjacentes em cada Data de Referência ou, caso não
seja publicado o preço médio diário de algum dos Ativos Subjacentes, com base no valor de fecho do Ativo Subjacente em causa
nas Datas de Referência. Em caso de reembolso da totalidade da emissão de Certificados, o Preço de Referência de cada Ativo
Subjacente será o correspondente à média aritmética simples dos respetivos Preços de Referência para as cinco Datas de
Referência supra referidas.
Valor do Reembolso: Os Certificados serão reembolsados, em Euros na Data de Reembolso, de acordo com a seguinte fórmula:
Valor de Reembolso = (35% × Performance MSCI All Country + 65% × Performance EURO CORP BOND +1) x
× Valor de Reembolso Anterior × (1 - Custo de Gestão Semestral) × 1 Euro
Em que Valor de Reembolso Anterior na primeira Data de Reembolso = Preço de Emissão
Preço de Emissão: 10 €
A Performance de cada Ativo Subjacente corresponde à variação percentual do seu Preço de Referência entre a Data de
1

Referência em que é apurado o Valor de Reembolso e a Data de Referência anterior.
Exercício do Direito de Reembolso:
Os Certificados não têm maturidade, mas podem ser reembolsados semestralmente nas Datas de Reembolso, ao Valor de
Reembolso, por iniciativa do investidor, com um pré-aviso de três dias úteis, ou por iniciativa do emitente, com um pré-aviso de
seis meses relativamente à Data de Referência, que deve proceder à divulgação no Sistema de Difusão de Informação da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ou em outro meio de difusão de informação equivalente.
Tipo de investidor não profissional ao qual se destina:
• Possuam conhecimento e experiência dos mercados financeiros, nomeadamente dos mercados de obrigações, ações e cambial,
que lhes permitam compreender os benefícios e riscos do investimento neste produto;
• Pretendam valorizar o seu capital;
• Tenham capacidade para assumir perdas;
• Pretendam investir de forma diversificada;
• Pretendam investir com um horizonte superior a 3 anos.
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Quais são os riscos e qual poderá ser o meu retorno?
Indicador
de Risco

1

2

3

Risco mais baixo

!









Cenários de
Desempenho

4

5

6

7

Risco mais elevado

O indicador sumário de risco pressupõe que o produto é detido durante 3 anos. O risco
efetivo pode variar significativamente em caso de resgate antecipado, podendo ser
recebido um valor inferior.

O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando
comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro,
em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para lhe pagar.
Classificamos este produto na classe de risco 5 numa escala de 1 a 7, que corresponde a uma média-alta
classe de risco.
Este indicador avalia as possíveis perdas resultantes de um desempenho futuro com um nível médio-alto,
e é provável que condições de mercado desfavoráveis tenham um impacto na nossa capacidade para
pagar a sua retribuição.
Atenção ao risco cambial. Receberá pagamentos em Euros mas o retorno obtido depende da taxa de
câmbio entre o Euro e as moedas em que estão cotadas as ações componentes do índice MSCI All
Country. Este risco é considerado no indicador acima indicado.
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 não pudermos pagar o que lhe é devido, poderá perder todo o seu investimento.
As diferentes funções, assumidas pelo Banco Comercial Português, S.A. nos Certificados, podem ser
geradoras
de potenciais conflitos de interesse, designadamente pelo facto de acumular as funções de

Emitente e de Agente de Cálculo.
Investimento
10.000 €

4 710 €

3 anos
(Período de
detenção
recomendado)
6 779 €

-52,90%

-12,15%

9 658 €

10 074 €

1 ano
Cenários
Cenário de
stress

Valor que poderá receber após dedução dos custos

Cenário
desfavorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos
Retorno médio anual

-3,42%

0,25%

Cenário
moderado

Valor que poderá receber após dedução dos custos

10 482 €

11 632 €

Retorno médio anual

4,82%

5,17%

Cenário
favorável

Valor que poderá receber após dedução dos custos

11 318 €

13 350 €

Retorno médio anual

13,18%

10,11%

Retorno médio anual

Este quadro mostra o montante que pode receber ao longo dos próximos 3 anos, em diferentes cenários,
pressupondo que investe 10.000 €.
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 deste investimento, não são um indicador exato. O
valor que recebe poderá variar em função do comportamento do mercado e do tempo durante o qual detém o
investimento.
O cenário de stress mostra o que poderá receber numa situação extrema dos mercados, e não inclui a situação
em que não estamos em condições de lhe pagar. Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio
produto e incluem as despesas do seu distribuidor, caso seja o Millennium bcp.
Os valores não têm em conta a sua situação fiscal pessoal, que pode também influenciar o montante que obterá.
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O que sucede se o Millennium bcp não puder pagar?
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Os Certificados estão sujeitos ao risco de crédito do Banco Comercial Português, S.A. e não são objeto de qualquer garantia.
No âmbito da eventual aplicação de medidas de salvaguarda da solidez financeira do Emitente, poderá ser promovida pela
autoridade de resolução competente a alteração dos termos e condições dos Certificados (por exemplo o cancelamento de parte
ou da totalidade do valor do capital investido e respetiva remuneração), a conversão dos Certificados noutro tipo de instrumento
financeiro ou em capital social (ações ordinárias) do Emitente, a redução do capital social para a cobertura de prejuízos, o
aumento do capital social, a alienação da atividade ou a criação de uma instituição de transição. A opção pela recapitalização
interna (bail-in) permite à autoridade de resolução aplicar medidas que visem a recapitalização de uma instituição insolvente
através da alocação das perdas aos acionistas e aos credores não garantidos. Na implementação de medidas de resolução sobre
instituições de crédito, a autoridade de resolução pode aplicar à presente Emissão de Certificados os seus poderes de resolução,
incluindo os de redução do seu valor e os de conversão noutro instrumento financeiro, o que poderá implicar que o Valor de
Reembolso dos Certificados seja significativamente abaixo do valor nominal, podendo mesmo ser nulo. Os titulares dos
Certificados emitidos ao abrigo da presente Emissão poderão ter direitos limitados de impugnação de qualquer decisão que a
autoridade de resolução venha a implementar. As eventuais perdas decorrentes do investimento na presente Emissão de
Certificados não estão cobertas por um regime de indemnização ou garantia do investidor.

Quais são os custos?
Custos ao longo do tempo 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 recorrentes e os
custos acessórios. Os montantes aqui apresentados são os custos acumulados do próprio produto
para dois períodos de detenção diferentes. Os valores pressupõem que investe 10.000 €.
Investimento 10.000 €

Em caso de venda
após 1 ano

Em caso de venda após 3 anos
(período recomendado)

186,52 €

472,02 €

1,87%

1,60%

Total dos custos
Impacto no retorno anual (RIY)

Composição dos 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 de entrada
0,07%
Comissões de transação
Custos
Comissões de transação e spread Bid/Mid
pontuais
Custos de saída
0,14%
estimado
Custos de transação
O impacto dos custos de comprarmos e
n.a.
Custos
da carteira
vendermos investimentos subjacentes ao produto.
recorrentes
Outros custos
Custo de Gestão com base nos cenários de
1,38%
recorrentes
desempenho
O impacto da comissão de desempenho.
Comissões de
Cobramo-la ao seu investimento caso o
n.a.
Custos
desempenho
desempenho do produto supere o seu valor de
acessórios
referência.
Juros transitados
n.a.
O impacto dos juros transitados.
O investidor poderá incorrer em custos adicionais caso transacione os Certificados através de outro Intermediário Financeiro que
não o Millennium bcp.

Por quanto tempo devo manter o Produto? E posso fazer mobilizações antecipadas de capital?
Período de detenção recomendado: 3 anos
Este produto não tem um período de detenção mínimo, mas foi concebido para investimentos de médio prazo, por forma a
aproveitar o rendimento e as valorizações decorrentes da evolução dos mercados de obrigações e ações. O investidor pode, a
qualquer momento, proceder à venda dos Certificados na Bolsa Euronext Paris, recebendo o preço de mercado. O Millennium bcp
assegura o mercado secundário diariamente, durante a vida do produto, com um spread máximo de 2% entre a compra e a venda
em condições normais de mercado.

Como posso apresentar queixa?
Em caso de reclamação poderá contactar o seu balcão, ou o Centro de Atenção ao Cliente através do e-mail
centroatencaoaocliente@millenniumbcp.pt, ou o Centro de Contactos através do telefone 707 50 24 24. Pode ainda contactar a
Provedoria do Cliente, sita na Praça Dom João I, nº 28 - Piso 4, 4000-295 Porto através do e-mail
provedoria.cliente@millenniumbcp.pt. Podem também ser apresentadas reclamações junto da CMVM.
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Outras informações relevantes
Agente de Cálculo e Agente Pagador: Banco Comercial Português, S.A..
Locais de Consulta de outra Documentação Relevante: Não dispensa a consulta da Ficha Técnica e da Nota Técnica de
Admissão à Negociação dos Certificados no Sistema de Negociação Multilateral Euronext Access da Euronext Paris, que se
encontram à disposição para consulta no sítio de Internet www.millenniumbcp.pt, juntamente com o Documento de Informação
Fundamental atualizado.
Poderá solicitar uma cópia gratuita deste documento em papel.
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Key Information Document
(Binding Version in Portuguese, this English translation is for convenience only)
Purpose
This document provides you with key investor information about this investment product. It is not marketing material. This
information is required by law to help you understand the nature, risks, costs, potential gains and losses of this product and to help
you compare it with other products.

Product
Name: Certificates Allocation Strategy Moderate
ISIN Code: PTBIT8YM0042
PRIIP Manufacturer/Issuer: Banco Comercial Português, S.A. (abbreviated as “Millennium bcp”)
Contacts: For further information, please contact your account manager or call 707 50 24 24, 91 827 24 24, 93 522 24 24 or 96
599 24 24 or go to www.millenniumbcp.pt
Supervision Authority: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Key Information Document prepared on 4 December 2020
Last updated on 05 February 2021
You are about to purchase a product that is not simple and may be difficult to understand.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., with office at Praça D. João I, 28, Porto, registered at the Commercial Registry Office of
Porto with the single commercial and tax identification number 501 525 882 and Share Capital EUR 4 725 000 000,00

What is this product?
Type: Certificates Allocation Strategy Moderate are book entry and nominative securities, issued by Millennium bcp representative
of senior debt, which replicate the evolution of the value of the underlying indices in the proportions correspondent to the respective
weights, fixed in the semi-annual Rebalancing Dates.
Objectives:
The price of the Certificate reflects the evolution of the value of the following indices with the following weights fixed in the
Rebalancing Dates, deducted of the Management Cost referred below:
Bloomberg
Assets
Underlying Assets
Abbreviation
Currency
Weight
Code
Class
Stock Index:
MSCI All Country World Index Net Total Return EUR NDEEWNR
MSCI All Country
Stocks
EUR
35%
Bond Index:
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate
LECPTREU
EURO CORP
Bonds
EUR
65%
Total Return Index
BOND
MSCI All Country World Index Net Total Return EUR is an equity net total return index composed by the shares of the largest
worldwide companies, both from developed and emerging countries, weighted by their market capitalizations. The index is quoted
in Euros and is affected by changes in the exchange rates of component shares against the Euro. It is published by MSCI Inc.
(www.msci.com/end-of-day-data-search), which is simultaneously its Calculation Agent. The Bloomberg Barclays Euro-Aggregate
Corporate Total Return is a net total return bonds index composed of Bonds denominated in Euros, issued by private entities of
high
credit
quality
(Investment
Grade).
It
is
published
by
Bloomberg
Index
Services
Limited
(www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices/#/), which is also its Calculation Agent. The Value of
the Certificate, holding the remaining elements constant, will diminish as time passes, reflecting the Management Cost and the
investment period. Rebalancing is carried out every six months, restoring the weights to the values set in the table of Underlying
Assets mentioned above. Between two Rebalancing Dates the weight of the Underlying Assets may increase or decrease
according to the behavior of the markets. The Certificates are listed on the exchange at Euronext Paris and can be traded
continuously on the market, where Millennium bcp acts as liquidity provider. The purchase of Certificate is not equivalent to the
purchase of the underlying assets. It may occur a partial or total loss of the invested capital.
Management Cost: It is a cost that intends to cover the costs in which the Issuer incurs when managing the product, namely when
hedging market risk. The Management Cost on the Issue Date is 1,25% per year. The Issuer defines in each Rebalancing Date the
Management Cost applicable until the next Rebalancing Date, taking into account the market conditions.
Semi-annual Management Cost: It corresponds to the Management Cost for each semester between the two Rebalancing Dates,
being equal to the Management Cost divided by two.
Reference Dates: First Calculation Day of April and October of each year. In case of redemption of the entire issue of the
Certificates, the first five Calculation Days of April and October of each year.
Redemption Date: Two business days after Reference Date. In the event this date is not a Settlement Business Day, the
Redemption Date will be on the first subsequent Settlement Business Day.
Rebalancing Dates: First Calculation Day of April and October of each year.
Reference Prices: The Reference Prices will be calculated by the Calculation Agent based on the average daily prices of the
Underlying Assets published by the Calculation Agents of the Underlying Assets on each Reference Date or, if the average daily
price of any of the Underlying Assets is not published, based on the closing value of the Underlying Asset in question on the
Reference Dates. In case of redemption of the entire issue of Certificates, the Reference Price of each Underlying Asset will be the
one corresponding to the simple arithmetic average of the respective Reference Prices for the five Reference Dates mentioned
above.
Redemption Value: The Certificates shall be repaid, in Euros on the Redemption Date, according to the following formula:
Redemption Value = (35% × Performance MSCI All Country + 65% × Performance EURO CORP BOND +1) x
× Previous Redemption Value × (1 - Semi-annual Management Cost) × 1 Euro
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Issue Price: EUR 10
The Performance of each Underlying Asset corresponds to the percentual variation of its Reference Price between the Reference
Date in which the Redemption Value is fixed and the previous Reference Date.
1

Exercise of the Right to Redemption:
The Certificates have no maturity, but can be redeemed semi-annually on the Redemption Dates, at the Redemption Value, at the
initiative of the investor, with a notice of three business days, or at the initiative of the issuer, with a notice of six months prior to the
Reference Date, that should disclose the redemptions by mean of an advertisement to be published at the CMVM’s Information
Disclosure System or any other equivalent disclosure mean.
Intended retail investor:
• Have knowledge and experience on financial markets, namely the debt, equities and foreign exchange markets, which allows
them to understand the benefits and risks of the investment in this product;
• Want to increase the value of their capital;
• Have the capacity to undertake losses;
• Want to invest in a diversified way;
• Want to invest beyond a 3 years’ time horizon.

What are the risks and what could I get in return?
Summary
Risk
Indicator

1

2

3

4

5
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Performance
Scenarios:
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Higher Risk

The risk indicator assumes you keep the product for 3 years. The actual risk can vary
significantly if you cash in at an early stage and you may get back less.

The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows
how likely it is that the product will lose money, in the future, because of movements in the markets or
because we are not able to pay you.
We have classified this product as 5 out of 7, which is a medium-high risk class.
This rates the potential losses from future performance at a medium-high level, and poor market conditions
will likely impact our capacity to pay you.
Be aware of currency risk. You will receive payments in Euros, but the return depends on the exchange rate
between the Euro and the other currencies in which the shares of MSCI All Country Index are quoted. This
risk is considered in the indicator shown above.
This product does not include any protection from future market performance, so you could lose some or all
of your investment.
If we are not able to pay you what is owed, you could lose your entire investment.
The different roles undertaken by Banco Comercial Português, S.A. in the Certificates may result in potential
conflicts of interest, namely by the fact of cumulating duties as Issuer and Calculation Agent.
Investment
10.000 €

3 years

1 year

Scenarios

(recommended
holding period)

4,710 €

6,779 €

-52.90%

-12.15%

9,658 €

10,074 €

Average return each year

-3.42%

0.25%

Moderate
Scenario

What you might get back after costs

10,482 €

11,632 €

4.82%

5.17%

Favourable
Scenario

What you might get back after costs

11,318 €

13,350 €

Stress
Scenario

What you might get back after costs

Unfavourable
Scenario

What you might get back after costs

Average return each year

Average return each year

13.18%
10.11%
Average return each year
This table shows the money you could get back over the next 3 years under different scenarios, assuming that
you invest 10,000 Euro.
The scenarios shown illustrate how your investment could perform. You can compare them with the scenarios of
other products. The scenarios presented are an estimate of future performance based on evidence from the past
on how the value of this investment varies, and are not an exact indicator. What you get will vary depending on
how the market performs and how long you keep the investment.
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances, and it does not take into
account the situation where we are not able to pay you. The figures shown include all the costs of the product
itself and include the costs of your distributor, if it is Millennium bcp.
The figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect how much you get back.
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Lower Risk
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What happens if Millennium bcp is unable to pay out?
Certificates are subject to the credit risk of Banco Comercial Português, S.A. and are not object of any kind of guarantee.
Regarding the eventual application of safeguard measures for the financial stability of the Issuer, the authorized resolution authority
may promote changes to the terms and conditions of Certificates (for example the cancellation of part or the total amount of capital
invested and correspondent remuneration), conversion of Certificates in other type of financial instrument or share capital (ordinary
shares) of the Issuer, the reduction of share capital to cover for losses incurred, the increase in share capital, alienation of activity
or the creation of a transition institution. The option of internal recapitalization (bail-in) allows the resolution authority to apply
measures in order to recapitalize an insolvent institution throughout the allocation of losses to shareholders and non-guaranteed
creditors. In the implementation of resolution measures in credit institutions, the resolution authority may apply its resolution power
to the present Issuance of Certificates, including the decrease of Certificates' value and conversion in other financial instrument,
which may imply that Reimbursement Value of Certificates is fairly below the nominal value, with the possibility of being nule.
Holders of Certificates of the present Emission may have limited rights of impugnation of any decision the resolution authority is to
implement. Eventual losses related to the investment made in the present Emission of Certificates are not covered by any
indemnity regime neither investor guarantee.

What are the costs?
Costs over time

The Reduction in Yield (RIY) shows what impact the total costs you pay will have on investment return
you might get. The total costs take into account one-off, ongoing and incidental costs. The amounts
shown here are the cumulative costs of the product itself for two different holding periods. The figures
assume you invest 10,000 Euro.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A., with office at Praça D. João I, 28, Porto, registered at the Commercial Registry Office of
Porto with the single commercial and tax identification number 501 525 882 and Share Capital EUR 4 725 000 000,00

Investment 10.000 €
Total costs

In case of sale
after 1 year
186.52 €

In case of sale after 3 years
(recommended period)
472.02 €

1.87%

1.60%

Impact on return (RIY) per year

Composition of the costs The following table indicates:
• The impact each year of the different types of costs on the investment return you may obtain at the
end of the recommended holding period;
• The meaning of the different costs categories.
This table shows the impact on annual return
Entry costs
0.07%
Transaction fees
One-off
Costs
Exit costs
0.14%
Transaction fees and estimated Bid/Mid spread
Portfolio transaction
The impact of the costs of us buying and selling
n.a.
costs
underlying investments for the product.
Ongoing
Costs
The impact of the costs that we take each year
Other ongoing costs
1.38%
for managing your investments.
The impact of the performance fee. We take
Performance fees
n.a.
these from your investment it the product
Incidental
outperforms its benchmark.
Costs
Carried interest
n.a.
The impact of the carried interests.
The investor may incur in additional costs if he trades the Certificates through another Financial Intermediary other than Millennium
bcp.

How long should I hold the product and can I take money out early?
Recommended holding period: 3 years
This product does not have a minimum holding period, but it was designed for medium-term investments, in order to take
advantage of possible income and valuations arising from the debt and stock markets evolution. The investor may, at any time, sell
the Certificates on the Euronext Paris stock market and thus receive the market price. Millennium bcp daily ensures the secondary
market during the certificate’s lifetime, with a maximum spread of 2% between the purchase and the sale, under regular market
conditions.

How can I complain?
In the event of a complaint, you can contact your Bank Branch, or the Customer Services by e-mail
centroatencaoaocliente@millenniumbcp.pt, or the Contact Center through phone number 707 50 24 24. You can also contact the
Client Ombudsman's Office, at Praça Dom João I, nº 28 - Piso 4, 4000-295 Porto by email provedoria.cliente@millenniumbcp.pt.
Complaints can also be filed with CMVM.

DIF0034

Other relevant information
Calculation Agent and Paying Agent: Banco Comercial Português, S.A..
Locations for consultation of other Relevant Documents: This does not exempt the consultation of the Term Sheet and the
Technical Note for the Certificates’ Admission to Trading in the Euronext Access Multilateral Negotiation System of Euronext Paris,
which are available for consultation at the website www.millenniumbcp.pt, together with the updated Key Information Document.
You may ask for a free paper copy of this document.
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