SAMENVATTING
Samenvattingen bestaan uit informatieverplichtingen gekend als 'Onderdelen'. Deze Onderdelen zijn
genummerd in de afdelingen A-E (A.1-E.7).
Deze Samenvatting bevat alle Onderdelen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type
van effecten en emittent. Er kunnen lacunes zijn in de volgorde van de nummering van de Onderdelen, in de
gevallen waar de Onderdelen niet moeten worden behandeld.
Hoewel een Onderdeel moet worden opgenomen in de Samenvatting omwille van het type effecten en de
Emittent, is het mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het
Onderdeel. In dat geval is een korte beschrijving van het Onderdeel opgenomen in de Samenvatting met de
vermelding 'Niet van toepassing'.
A.

INLEIDING EN WAARSCHUWINGEN

A.1

Waarschuwing

Deze samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het
Basisprospectus.
Iedere beslissing om te beleggen in de hierin omschreven Effecten moet
gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Wanneer er een vordering met betrekking tot de informatie in het
Basisprospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, is het
mogelijk dat de belegger die als eiser optreedt, volgens de nationale
wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie, de kosten van de vertaling
van het Basisprospectus moet dragen voordat de rechtsvordering kan worden
ingesteld.
[UniCredit Bank AG ("UniCredit Bank", de "Emittent" of "HVB"),
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München][UniCredit International Bank
(Luxembourg) S.A. ("UniCredit Bank Luxembourg", de "Emittent"), 8-10
rue Jean Monnet, L-2180 Groothertogdom Luxemburg], die in haar
hoedanigheid van Emittent de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de
Samenvatting, met inbegrip van de vertalingen ervan, kan aansprakelijk
worden gesteld, maar alleen indien de samenvatting, wanneer zij samen met
de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist
of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van
het Basisprospectus wordt gelezen, niet alle noodzakelijke kerngegevens
bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in die effecten te
investeren.

A.2

Toestemming
voor het
gebruik van
het Prospectus

[De Emittent [en de Garant] verleent [verlenen] hierbij toestemming om het
Basisprospectus te gebruiken gedurende de geldigheidstermijn ervan voor de
latere wederverkoop of de definitieve plaatsing van de Effecten door
financiële tussenpersonen, mits de volgende paragrafen worden nageleefd.]
[Niet van toepassing. De Emittent [en de Garant] stemt [stemmen] niet in
met het gebruik van het Basisprospectus voor de latere wederverkoop of
definitieve plaatsing van de Effecten door financiële tussenpersonen.]

Vermelding
van de
aanbiedingsper
iode

[De wederverkoop of definitieve plaatsing van de Effecten door financiële
tussenpersonen is mogelijk en de toestemming om het Basisprospectus te
gebruiken is geldig tijdens [de volgende aanbiedingsperiode voor de
Effecten: [aanbiedingsperiode invoegen waarvoor toestemming is gegeven]]
[een aanbiedingsperiode van twaalf (12) maanden vanaf [datum invoegen
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waarop de Definitieve Voorwaarden bij CSSF worden ingediend].]
[Niet van toepassing. Er is geen toestemming gegeven.]
Andere aan de
toestemming
verbonden
voorwaarden

[De Emittent [en de Garant] verleent [verlenen] toestemming om het
Basisprospectus te gebruiken op voorwaarde dat iedere financiële
tussenpersoon zowel de toepasselijke beperkingen op de verkoop als de
algemene voorwaarden van de aanbieding naleeft.
[Daarnaast verleent [verlenen] de Emittent [en de Garant] toestemming om
het Basisprospectus te gebruiken op voorwaarde dat de financiële
tussenpersoon die het Basisprospectus gebruikt, tegenover zijn klanten zich
ertoe verbindt de Effecten op een verantwoordelijke manier te verdelen. De
financiële tussenpersoon gaat deze verbintenis aan door op zijn website te
verklaren dat het prospectus wordt gebruikt met de toestemming van de
Emittent [en van de Garant] en onder de voorwaarden die met de
toestemming gepaard gaan.]
Voor het overige is de toestemming niet aan andere voorwaarden
onderworpen.]
[Niet van toepassing. Er is geen toestemming gegeven.]

Verstrekking
van informatie
over de
voorwaarden
van de
aanbieding
door de
financiële
tussenpersoon

[Ingeval een aanbieding door een financiële tussenpersoon plaatsvindt,
zal deze financiële tussenpersoon op het moment dat de aanbieding
plaatsvindt aan de beleggers informatie over de voorwaarden van de
aanbieding verstrekken.]
[Niet van toepassing. Er is geen toestemming gegeven.]

B.

EMITTENT [EN GARANT]

[B.1

Officiële en
handelsnaam

De wettelijke benaming is UniCredit Bank AG (samen met haar
geconsolideerde
dochterondernemingen,
de
"HVB
Groep").
HypoVereinsbank is de handelsnaam.

B.2

Domicilie /
rechtsvorm /
wetgeving /
land van
oprichting

UniCredit Bank heeft haar maatschappelijke zetel te Kardinal-FaulhaberStraße 1, 80333 München en is opgericht in Duitsland als een
kapitaalvennootschap naar Duits recht.

B.4b

Bekende
trends die de
Emittent en de
bedrijfstakken
waarin hij
actief is
beïnvloedt

De prestaties van de HVB Groep in 2015 zullen afhangen van zowel de
toekomstige ontwikkelingen op de financiële markten en de reële economie
als andere resterende onzekerheden. Tegen deze achtergrond zal HVB Groep
voortdurend haar bedrijfsstrategie aanpassen aan de veranderende
marktomstandigheden en regelmatig de daaruit afgeleide beheersignalen
zorgvuldig beoordelen.

B.5

Beschrijving
van de groep
en de positie
van de
Emittent

UniCredit Bank is de moedermaatschappij van de HVB Groep. De HVB
Groep houdt rechtstreeks en onrechtstreeks deelnemingen aan in
verschillende vennootschappen.
UniCredit Bank is sinds november 2005 een verbonden onderneming van
UniCredit S.p.A., Rome ("UniCredit S.p.A.", en samen met haar

0036610-0001223 FR:17589634.2

2

binnen de
groep

geconsolideerde dochterondernemingen, "UniCredit") en als subgroep
sindsdien dus een belangrijk onderdeel van UniCredit. UniCredit S.p.A.
houdt rechtstreeks 100% van het maatschappelijk kapitaal aan van UniCredit
Bank.

B.9

Winstprognose
of raming

Niet van toepassing; er is geen winstprognose of raming gemaakt.

B.10

Een
beschrijving
van de aard
van enig
voorbehoud in
het
auditverslag
over de
historische
financiële
informatie

Niet
van
toepassing.
Deloitte
&
Touche
GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
de
onafhankelijke
auditors
(Wirtschaftsprüfer) van UniCredit Bank , hebben de geconsolideerde
jaarrekening (Konzernabschluss) van de HVB Groep voor het boekjaar
afgesloten op 31 december 2013 en voor het boekjaar afgesloten op 31
december 2014 en de jaarrekening (Einzelabschluss) van UniCredit Bank
voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014 geaudit en hebben
daarvoor een auditorsverklaring zonder voorbehouden uitgegeven.

B.12

Geselecteerde
belangrijke
historische
financiële
informatie

Geconsolideerde Financiële Kerncijfers per 31 december 2014*
1/1/2014 –
31/12/2014

1/1/2013 –
31/12/2013

€892 miljoen

€823 miljoen

Winst voor belastingen1)

€1.083 miljoen

€1.439 miljoen

Geconsolideerde winst1)

€785 miljoen

€1.062 miljoen

Winst per aandeel1)

€0,96

€1,27

Kerncijfers balans

31/12/2014

31/12/2013

Totale activa

€300.342 miljoen

€290.018 miljoen

Eigen vermogen

€20.597 miljoen

€21.009 miljoen

31/12/2014

31/12/2013

Basel III

Basel II

Kritieke
indicatoren
Nettobedrijfswinst

prestatie-

1)

Kernkapitaalratio’s

Common Equity Tier 1kapitaal

€18.993 miljoen

Kernkapitaal
kapitaal)

€18.993 miljoen
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(Tier

1

3

€18.456 miljoen

Risicogewogen activa (met
inbegrip van equivalenten
voor marktrisico en
bedrijfsrisico)

€85,7 miljard

€85,5 miljard

Common Equity Tier 1kapitaal ratio2)

22.1%

-

Kernkapitaalratio exclusief
hybride kapitaal (Tier 1kernkapitaal ratio)2)

-

21.5%

Kernkapitaalratio (Tier 1ratio)2)

22.1%

21.6%

* De cijfers in deze tabel werden geaudit en komen uit de geconsolideerde jaarrekening van
1
2

de HVB Group voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Zonder gestaakte bedrijfsactiviteit
Berekend op basis van de risicogewogen activa, met inbegrip van equivalenten voor
marktrisico en bedrijfsrisico.

Verklaring
inzake het
ontbreken van
een wezenlijke
nadelige
zakelijke
wijziging in de
vooruitzichten
van de
emmitent
vanaf de
datum van de
laatste
gepubliceerde
en geaudite
jaarrekening of
een
beschrijving
van de
wezenlijke
nadelige
zakelijke
wijziging

Er heeft zich geen wezenlijke nadelige wijziging voorgedaan in de
vooruitzichten van de HVB Groep sinds 31 december 2014, de datum van
publicatie van de laatste gecontroleerde jaarrekening.

Beschrijving
van
belangrijke
verandering in
de financiële
positie na de
periode waar
de historische
financiële
informatie

Niet van toepassing. Er heeft zich geen belangrijke verandering voorgedaan
in de financiële positie van de HVB Groep sinds 31 december 2014.
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betrekking op
heeft
B.13

Recente
ontwikkelinge
n

Niet van toepassing. Recent hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die
specifiek betrekking hebben op UniCredit Bank en die wezenlijk van belang
zijn voor de beoordeling van haar solvabiliteit.

B.14

Verklaring van
afhankelijkhei
d van andere
entiteiten
binnen de
groep

UniCredit S.p.A. houdt rechtstreeks 100% aan van het maatschappelijk
kapitaal van UniCredit Bank.

B.15

Belangrijkste
activiteiten

UniCredit Bank beschikt over een ruim aanbod van bank- en financiële
producten en diensten voor particuliere klanten, bedrijven en overheden,
internationale ondernemingen en institutionele klanten.
Dit aanbod omvat hypothecaire leningen, consumentenkredieten, spaar- en
verzekeringsproducten en bankdiensten voor particuliere klanten,
bedrijfsleningen en import- en exportfinanciering voor ondernemingen,
fondsproducten voor alle activaklassen, advies- en makelaarsdiensten,
effectentransacties, beheer van liquiditeits- en financiële risico’s,
adviesdiensten voor vermogende klanten en investment banking-producten
voor ondernemingen.

B.16

Rechtstreekse
of
onrechtstreeks
e eigendom of
controle

UniCredit S.p.A. houdt rechtstreeks 100% aan van het maatschappelijk
kapitaal van UniCredit Bank.]

[B.1
71

Ratings

[Niet van toepassing. De Notes hebben geen rating.]
[Beleggers dienen in het achterhoofd te houden dat een rating geen
aanbeveling vormt om door de Emittent uitgegeven Effecten te kopen, te
verkopen of aan te houden.
Bovendien kunnen de ratings die worden toegekend door de ratingbureaus te
allen tijde worden geschorst, verlaagd of ingetrokken.
Notes die momenteel zijn uitgegeven door HVB hebben de volgende rating
gekregen van Fitch Ratings Ltd. ("Fitch"), Moody's Investors Service Ltd.
("Moody's") en Standard & Poor's Ratings Services ("S&P") (Status: juni
2015):
Notes op
lange termijn

Achtergestelde
Notes

Notes op korte
termijn

Outlook

Moody's

A3

Baa3

P-2

negatief

S&P

BBB

BB+

A-2

negatief

Fitch

A-

BBB+

F2

negatief

De kredietbeoordelingen op lange termijn van Fitch zijn opgemaakt volgens
1

De informatie vermeld in onderdeel B.17 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de Effectenhouders
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een schaal gaande van AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, RD tot D.
Fitch maakt gebruik van de tussenmodificatoren "+" en "-" om de relatieve
stand binnen de categorieën van AA tot B te duiden. Fitch heeft ook de
mogelijkheid om een richtlijn te geven (“on watch” genoemd) met
betrekking tot de kans dat de rating zal stijgen (positief), dalen (negatief) of
onzeker zal zijn (evoluerend). De ratings op korte termijn van Fitch geven de
gevoeligheid weer van een bank voor wanbetaling op korte termijn voor de
niveaus F1+, F1, F2, F3, B, C, RD en D.
Moody's wijst de volgende ratings toe aan langetermijnverplichtingen: Aaa,
Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca en C. Aan elke generieke ratingcategorie gaande
van Aa tot Caa, wijst Moody's de numerieke modificatoren "1", "2" en "3"
toe. De modificator "1" geeft aan dat de bank in het hogere segment van de
letterrating zit, de modificator "2" wijst op een rangschikking in het midden
van de vork en de modificator "3" geeft aan dat de bank in het lagere
segment van de letterrating zit. Moody’s heeft ook de optie om een verdere
richtlijn toe te voegen (waarnaar wordt verwezen als “onder nazicht”) met
betrekking tot de kans dat een rating zal stijgen (mogelijke stijging), dalen
(mogelijke daling) of onzeker zal zijn (richting onzeker). De
kortetermijnratings van Moody's zijn beoordelingen van het vermogen van
emittenten om hun financiële verplichtingen op korte termijn na te komen en
gaan van P-1, P-2, P-3 tot NP (Not Prime).
S&P wijst kredietbeoordelingen op lange termijn toe op een schaal van
AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, SD tot D. De ratings van AA tot
CCC kunnen worden gewijzigd door toevoeging van een "+" of "-" om de
relatieve positie binnen de belangrijkste ratingcategorieën aan te geven. S&P
kan ook een richtlijn ("credit watch" genoemd) aanbieden om aan te geven
dat de kans bestaat dat een rating kan worden verhoogd (positief), verlaagd
(negatief) of onzeker is (ontwikkelend). S&P kent credit ratings op korte
termijn toe voor specifieke uitgiftes volgens een schaal van A-1+, A-1, A-2,
A-3, B, C, SD tot D.]]

[B.1

Juridische en
commerciële
naam van de
Emittent

UniCredit International Bank (Luxemburg) S.A ("UniCredit International
Luxembourg").

B.2

Domicilie /
rechtsvorm /
wetgeving /
land van
oprichting

UniCredit International Luxembourg is een naamloze vennootschap (société
anonyme) naar Luxemburgs recht en met maatschappelijke zetel gevestigd in
te 8-10 rue Jean Monnet, L-2180 Groothertogdom Luxemburg.

B.4b

Trendinform
atie

Niet van toepassing – Er zijn geen trends, onzekerheden, eisen,
verbintenissen of gebeurtenissen bekend waarvan redelijkerwijze kan worden
aangenomen dat ze een wezenlijke invloed hebben op de vooruitzichten van
de Emittent voor het huidige boekjaar.

B.5

Beschrijving
van de Groep

De UniCredit Banking Groep, ingeschreven in het Register van Banken van
de Italiaanse Centrale Bank conform Artikel 64 van Wetgevend decreet nr.
385 van 1 september 1993 zoals gewijzigd (de "Italiaanse Bankwet") onder
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nummer 02008.1 (de "Groep" of de "UniCredit Groep") is een
toonaangevende financiële dienstengroep met een goed uitgebouwd
commercieel netwerk in 17 landen, waaronder Italië, Duitsland, Oostenrijk,
Polen en andere Centraal- en Oost-Europese (de "COE") landen. Per 31
december 2013, is UniCredit Groep aanwezig in ongeveer 50 markten met
bijna 148.000 werknemers (voltijdse equivalenten). De activiteitenportfolio
van de Groep is sterk gediversifieerd naar sectoren en geografische gebieden
toe, met een sterke focus op commercieel bankieren. Zijn ruim aanbod in
bankieren, financiële en verwante activiteiten omvat het in ontvangst nemen
van deposito’s, het toekennen van leningen, activabeheer, effectenhandel en
makelarij,
investeringsbankieren,
importen
exportfinanciering,
bedrijfsfinanciering, leasing, factoring en de distributie van bepaalde
levensverzekeringsproducten via bankkantoren (bancassurance).
B.9

Winstprogno
se of raming

Niet van toepassing; er zijn geen winstprognoses of ramingen gemaakt in de
Basisprospectus.

B.10

Voorbehoud
auditverslag

Niet van toepassing – De auditverslagen in de Basisprospectus bevatten geen
voorbehouden.

B.12

Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie:
Resultatenrekening
De onderstaande tabel bevat beknopte informatie uit de gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening per en voor elk van de boekjaren eindigend op 31 december 2014 en 31
december 2013 voor UniCredit International Luxembourg:
UniCredit
International
Luxembourg
miljoen €

Per

Boekjaar eindigend op 31 december
2014

Boekjaar eindigend op 31
december 2013

Bedrijfsopbrengst
en waarvan:

13

12

-Netto-interest

13

12

Bedrijfskosten

(6)

(5)

Winst

8

7

Winst
(verlies)
voor belastingen

8

7

Nettowinst
(verlies)

5

5

Overzicht van de financiële situatie
De onderstaande tabel bevat beknopte informatie uit het gecontroleerde geconsolideerde
overzicht van de financiële situatie van UniCredit International Luxembourg per 31 december
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2014 en 31 december 2013:
miljoen €

Boekjaar eindigend op 31
december 2014

Boekjaar eindigend op 31
december 2013

3.162

3.187

Financiële activa
aangehouden voor
handelsdoeleinden

2

2

Leningen en
vorderingen aan
klanten

34

123

Financiële
verplichtingen
aangehouden voor
handelsdoeleinden

2

2

Deposito’s van
klanten en
uitgegeven
schuldpapier
waarvan:

2.430

2.496

- deposito’s van
klanten

374

593

2.055

1.903

270

250

Totale activa

- uitgegeven
schuldpapier
Eigen vermogen

Verklaringen inzake het ontbreken van een significante of wezenlijke nadelige zakelijke
wijziging
Niet van toepassing - er heeft zich geen significante wijziging voorgedaan in de financiële
situatie of de handelspositie van UniCredit International Luxembourg sinds 31 december
2014.
Er heeft zich geen wezenlijke nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van
UniCredit International Luxembourg sinds 31 december 2014.
B.13

Gebeurteniss
en die een
impact
hebben op de
solvabiliteit
van de
Emittent

Niet van toepassing - Recent hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan
die specifiek betrekking hebben op de Emittent en die een wezenlijke invloed
hebben op de beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent.

B.14

Afhankelijkh
eid van

UniCredit International Luxembourg is een 100% dochtervennootschap van
UniCredit en heeft een 100% belang in een dochtervennootschap genaamd
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andere
entiteiten
binnen de
Groep

UniCredit Luxembourg Finance S.A., waarvan het voornaamste doel het
uitgeven van effecten is op de Amerikaanse markt in het kader van een
uitgifteprogramma van middellange termijnnotes voor een bedrag van USD
10 miljard, gewaarborgd door UniCredit S.p.A.
Zie ook Onderdeel B.5 bovenaan.

B.15

Belangrijkste
activiteiten

UniCredit International Luxembourg is actief op het vlak van bankieren en
het verstrekken van financiële diensten. Haar belangrijkste activiteiten
omvatten
activiteiten
inzake
kasbeheer
(geldmarkt,
terugkoopovereenkomsten of “repo’s”, renteswaps, handel in vreemde
valuta), uitgifte van kasbons en gestructureerde notes, selectieve beleggingen
voor eigen rekening, thesauriediensten voor institutionele en zakelijke
tegenpartijen en beheer van de resterende kredietportefeuille.

B.16

Controlerend
e
aandeelhoud
ers

UniCredit International Luxembourg is een 100% dochtervennootschap van
UniCredit .

[B.172

Ratings

[Niet van toepassing. De Notes hebben geen rating.]
[UniCredit International Luxembourg heeft geen rating.]]

B.18

Beschrijving De correcte, tijdige betaling van alle door UniCredit International
van
de Luxembourg verschuldigde bedragen onder deze Basisprospectus met
Garantie
betrekking tot door UniCredit International Luxembourg uitgegeven
Effecten, alsmede de correcte, tijdige uitvoering en naleving van elke andere
bepaling van deze Basisprospectus, die zij dient uit te voeren of na te leven
met betrekking tot deze Effecten, worden onherroepelijk en - behoudens
zoals voorzien in de Garantie - onvoorwaardelijk gegarandeerd door de
Garant.]

[B.19

Informatie
betreffende
de Garant

B.19
B.1

Officiële en
handelsnaam
van de
Garant

UniCredit S.p.A. ("UniCredit")

B.19
B.2

Vestigingspl
aats /
rechtsvorm /
wetgeving /
land van
oprichting

De Garant is een Società per Azioni naar Italiaans recht en met
maatschappelijke zetel gevestigd te Via A. Specchi 16, 00186, Rome, Italië.

B.19
B.4b

Trendinform
atie

Niet van toepassing - Er zijn geen trends, onzekerheden, eisen, verbintenissen
of gebeurtenissen bekend waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen
dat ze een wezenlijke invloed hebben op de vooruitzichten van de Garant

2

De informatie vermeld in onderdeel B.17 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de Effectenhouders
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voor het huidige boekjaar.
B.19
B.5

Beschrijving
van de Groep

B.19
B.9

WinstNiet van toepassing – Er worden geen winstprognoses of –ramingen gemaakt
prognose of in het Basisprospectus.
raming

B.19
B.10

Voorbehoud
auditverslag

B.19
B.12

De UniCredit Banking Groep, ingeschreven in het Register van Banken van
de Italiaanse Centrale Bank conform Artikel 64 van Wetgevend decreet nr.
385 van 1 september 1993 zoals gewijzigd (de "Italiaanse Bankwet") onder
nummer 02008.1 (de "Groep" of de "UniCredit Groep") is een
toonaangevende financiële dienstengroep met een goed uitgebouwd
commercieel netwerk in 17 landen, waaronder Italië, Duitsland, Oostenrijk,
Polen en andere Centraal- en Oost-Europese (de "COE") landen. Per 31
december 2013, is UniCredit Groep aanwezig in ongeveer 50 markten met
bijna 148.000 werknemers (voltijdse equivalenten). De activiteitenportfolio
van de Groep is sterk gediversifieerd naar sectoren en geografische gebieden
toe, met een sterke focus op commercieel bankieren. Zijn ruim aanbod in
bankieren, financiële en verwante activiteiten omvat het in ontvangst nemen
van deposito’s, het toekennen van leningen, activabeheer, effectenhandel en
makelarij,
investeringsbankieren,
importen
exportfinanciering,
bedrijfsfinanciering, leasing, factoring en de distributie van bepaalde
levensverzekeringsproducten via bankkantoren (bancassurance).

Niet van toepassing – De auditverslagen in de Basisprospectus bevatten geen
voorbehouden.
Geselecteerde belangrijke historische financiële informatie:
Resultatenrekening

De onderstaande tabel bevat beknopte informatie uit de gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening per en voor elk van de boekjaren eindigend op 31 december 2014 en 31
december 2013 voor de UniCredit Groep:
miljoen €

Boekjaar eindigend op
31 december 2014

Boekjaar eindigend op
31 december 2013(**)

Boekjaar eindigend
op 31 december
2013(*)

22.513

23.335

23.973

12.442

12.303

12.990

794

964

324

7.572

7.361

7.728

Bedrijfsopbr
engsten
waarvan:
- nettointerest
- dividenden
en andere
inkomsten
uit
aandelenbele
ggingen
0036610-0001223 FR:17589634.2
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nettovergoed
ingen en commissies
Bedrijfskoste
n

(13.838)

(14.253)

(14.801)

Bedrijfswinst

8.675

9.082

9.172

Winst
(verlies) voor
belastingen

4.091

(5.220)

(4.888)

Nettowinst
(verlies)
toerekenbaar
aan de Groep

2.008

(13.965)

(13.965)

(*) Zoals gepubiceerd in de "Geconsolideerde verslagen en rekeningen van 2013".
(**)Gerherclassificeerde resultatenrekening De vergelijkende cijfers per 31 december 2013 werden hoofdzakelijk
herzien tengevolge van de introductie van IFRS 10 en IFRS 11.

De cijfers in deze tabel verwijzen naar de geherclassificeerde resultatenrekening.
De onderstaande tabel bevat beknopte informatie uit de geconsolideerde tussentijdse
financiële verslagen per 31 maart 2015 and 31 maart 2014 voor de UniCredit Groep:
miljoen €

31 maart 2015

31 maart 2014(***)

31 maart
2014(****)

5.749

5.588

5.578

2.963

3.077

3.077

- dividenden en andere
inkomsten
uit
aandelenbeleggingen

118

104

104

- nettovergoedingen en
-commissies

2.014

1.890

1.890

Bedrijfskosten

(3.418)

(3.410)

(3.510)

Bedrijfswinst

2.331

2.178

2.068

Winst (verlies) voor
belastingen

1.080

1.275

1.275

Nettowinst
(verlies)
toerekenbaar aan de
Groep

512

712

712

Bedrijfsopbrengsten
waarvan:
- netto-interest
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(***) De vergelijkende cijfers per 31 maart 2014 werden herzien
(****) Zoals gepubliceerd in “Geconsolideerd Tussentijds Verslag per 31 maart 2014”

Overzicht van de financiële situatie
De onderstaande tabel bevat beknopte informatie uit het gecontroleerde geconsolideerde
overzicht van de financiële situaties van de UniCredit Groep per en voor het boekjaar
eindigend op 31 december 2014 en 31 december 2013:
Miljoen €

Boekjaar eindigend
op 31 december 2014

Boekjaar
eindigend op 31
december 2013
(**)

Boekjaar eindigend
op 31 december
2013 (*)

Totale activa

844.217

825.919

845.838

Financiële
activa
aangehouden
voor
handelsdoeleinden

101.226

80.701

80.910

Leningen
vorderingen
klanten

en
aan

470.569

483.684

503.142

in
waarde
verminderde
leningen

41.092

39.746

39.815

Financiële
verplichtingen
aangehouden
voor
handelsdoeleinden

77.135

63.799

63.169

Deposito’s
klanten
uitgegeven
schuldpapier

van
en

560.688

557.379

571.024

van

410.412

393.113

410.930

waarvan:

waarvan:
- deposito’s
klanten
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uitgegeven
schuldpapier

150.276

164.266

160.094

Eigen vermogen

43.390

46.722

46.841

(*) Zoals gepubiceerd in de "Geconsolideerde verslagen en rekeningen van 2013".

(**) Gerherclassificeerde balans. De vergelijkende cijfers per 31 december 2013 werden hoofdzakelijk herzien
tengevolge van de introductie van IFRS 10 en IFRS 11.

De cijfers in deze tabel verwijzen naar de geherclassificeerde balans.
De onderstaande tabel bevat beknopte informatie uit het geconsolideerd tussentijds financieel
verslag per 30 juni 2014 en 30 juni 2013 voor de UniCredit Groep:
Miljoen €

31 maart 2015

31 maart 2014(***)

31 maart 2014
(****)

Totale activa

900.649

839.854

841.623

Financiële activa
aangehouden voor
handelsdoeleinden

114.356

79.368

79.368

Leningen en
vorderingen aan
klanten

482.658

483.782

484.817

Financiële
verplichtingen
aangehouden voor
handelsdoeleinden

90.224

62.622

62.622

Deposito’s van klanten
en uitgegeven
schuldpapier

573.787

560.163

560.238

- deposito’s van
klanten

423.162

397.090

397.165

- uitgegeven
schuldpapier

150.625

163.073

163.073

Eigen vermogen

51.331

47.460

47.460

waarvan:

(***) Vergelijkende cijfers per 31 maart 2014 werden herzien
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(****) Zoals gepubliceerd in “Geconsolideerd Tussentijds Verslag per 31 maart 2014”.

Verklaringen inzake het ontbreken van een significante of wezenlijke nadelige zakelijke
wijziging
Er heeft zich geen significante wijziging voorgedaan in de financiële situatie of de
handelspositie van UniCredit en de Groep sinds 31 maart 2015 en er heeft zich geen
wezenlijke nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten van UniCredit en de Groep
sinds 31 december 2014.
B.19
B.13

Gebeurteniss Niet van toepassing - Recent hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan
en die een die specifiek betrekking hebben op de Garant en die een wezenlijke invloed
impact
hebben op de beoordeling van de solvabiliteit van de Garant.
hebben op de
solvabiliteit
van
de
Garant

B.19
B.14

Afhankelijkh
eid
van
andere
entiteiten
binnen
de
Groep

De Garant is de moederonderneming van de UniCredit Groep en oefent,
naast bankactiviteiten, het organisch beleid en management- en
controlefuncties uit ten opzichte van zijn dochterondernemingen: banken,
financiële ondernemingen en werkvennootschappen.

B.19
B.15

Belangrijkste
activiteiten
van
de
Garant

De Garant, als bank die de management- en coördinatie-activiteiten voor de
UniCredit Groep op zich neemt, conform de bepalingen van artikel 61 van de
Italiaanse Bankwet, vaardigt, bij de uitoefening van deze management- en
coördinatie-activiteiten, instructies uit aan de andere leden van de bankgroep
met betrekking tot de uitvoering van de door de Italiaanse Centrale Bank
vastgelegde vereisten in het belang van de stabiliteit van de bankgroep.

B.19
B.16

Controlerend
e
aandeelhoud
ers

Niet van toepassing – Geen enkele persoon of entiteit heeft controle over de
Garant in de zin bedoeld in artikel 93 van Wetgevend decreet nr. 58 van 24
februari 1998 (de "Wet financiële dienstverlening"), zoals gewijzigd.]

B.19
B.17

Ratings van UniCredit S.p.A. kreeg de volgende rating toegekend:
de Garant
Beschrijving
Standard &
Moody's
Poor's
Credit rating
A-3
P-2
tegenpartij op
korte termijn
Credit rating
BBBBaa2
tegenpartij op
lange termijn
Outlook
stabiel
onder herziening
voor een
upgrade
Tier 2
BB
Ba2
Achtergestelde
Schuld

Zie ook Onderdeel B.19 B.5 bovenaan.
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Fitch ratings
F2

BBB+

stabiel

BBB

C.

EFFECTEN

C.1

Type en klasse
van effecten

[
[Garant Effecten] [Garant Cap Effecten] [FX Upside Garant Effecten] [FX
Downside Garant Effecten] [FX Upside Garant Cap Effecten] [FX Downside
Garant Cap Effecten] [Garant Cliquet Effecten] [Garant Cash Collect
Effecten] [Garant Performance Cliquet Effecten] [Garant Cap Performance
Cliquet Effecten] [Garant Performance Cash Collect Effecten] [Garant Cap
Performance Cash Collect Effecten] [Twin-Win Garant Effecten] [Twin-Win
Cap Garant Effecten] [Win-Win Garant Effecten] [Win-Win Cap Garant
Effecten] [Icarus Garant Effecten] [Garant Basket Effecten] [Garant
Rainbow Effecten] [Garant Cap Basket Effecten] [Garant Cap Rainbow
Effecten] [FX Upside Garant Basket Effecten] [FX Downside Garant Basket
Effecten] [FX Upside Garant Cap Basket Effecten] [FX Downside Garant
Cap Basket Effecten] [Proxy FX Upside Garant Basket Effecten] [Proxy FX
Downside Garant Basket Effecten] [Proxy FX Upside Garant Cap Basket
Effecten] [Proxy FX Downside Garant Cap Basket Effecten]
De Effecten zullen worden uitgegeven als [Notes][Certificaten] met een
Nominaal Bedrag [“Notes”][“Certificaten”] zijn schuldinstrumenten aan in
toondervorm (Inhaberschuldverschreibungen) (in het geval van Effecten
beheerst door Duits recht overeenkomstig § 793 Duits Burgerlijk Wetboek
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB)).
“Nominaal Bedrag” betekent [Invoegen]3
[De Effecten worden vertegenwoordigd door een permanente globale note
zonder interestcoupons.]
[De Effecten worden initieel vertegenwoordigd door een tijdelijke globale
note zonder interestcoupons die inwisselbaar zal zijn voor een permanente
globale note zonder interestcoupons.]
De houders van de Effecten (de “Effectenhouders”) zullen niet gerechtigd
zijn om definitieve Effecten te verwerven. [Gemeenschappelijke Code:
[Invoegen].] De [ISIN][WKN] is opgegeven in de tabel in de Bijlage bij deze
samenvatting.

C.2

Munteenheid
van de effecten

De Effecten zijn uitgegeven
Munteenheid").

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaar
heid van de
effecten
Rechten
verbonden aan
de effecten met
inbegrip van
rangorde en
beperkingen
verbonden aan

Niet van toepassing. De Effecten zijn vrij overdraagbaar.

C.8

3

in

[Invoegen]

(de

"Gespecificeerde

Toepasselijke recht van de effecten:
De effecten, zowel naar vorm als naar inhoud, en alle rechten en
verplichtingen van de Emittent en de Effectenhouder zullen onder het [recht
van de Federale Republiek Duitsland][Engels recht] vallen.
Rechten verbonden aan de effecten

In het geval van Effecten uitgegeven door UniCredit Bank, zal het Nominaal Bedrag niet lager zijn dan EUR 1.000.
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deze rechten

De Effecten hebben een vaste looptijd.
De Effecten zijn niet interestdragend.
[Producttype 7–12: In het geval van Garant [[Cap] Performance] Cliquet
Effecten en Garant [[Cap] Performance] Cash Collect Effecten, is het
volgende van toepassing:
De Effectenhouders hebben recht op de betaling van het respectieve
Bijkomende Bedrag (k) [(zoals gedefinieerd in C.15)] [(zoals gedefinieerd in
C.10)] op de respectieve Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k)
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
[Producttype 1–6 en 9–29: In het geval van Garant [Cap] Effecten, FX
Upside Garant [Cap] Effecten, FX Downside Garant [Cap] Effecten, Garant
[Cap] Performance Cliquet Effecten, Garant [Cap] Performance Cash
Collect Effecten, Twin-Win [Cap] Garant Effecten, Win-Win [Cap] Garant
Effecten, Icarus Garant Effecten, Garant Basket Effecten, Garant Basket
Effecten, Garant [Cap] Basket Effecten, Garant Cap] Rainbow Effecten, FX
Upside Garant Basket Effecten, FX Downside Garant Basket Effecten, FX
Upside Garant Cap] Basket Effecten, FX Downside Garant [Cap] Basket
Effecten, Proxy FX Upside Garant Basket Effecten, Proxy FX Downside
Garant Basket Effecten, Proxy FX Upside Garant [Cap] Basket Effecten en
Proxy FX Downside Garant [Cap] Basket Effecten is het volgende van
toepassing:
De Effectenhouders hebben recht op de betaling van het Aflossingsbedrag
(zoals gedefinieerd in C.15) op de Vervaldatum (zoals gedefinieerd in C.16).]
[Producttype 7 en 8: In het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant
Cash Collect Effecten, is het volgende van toepassing:
De Effectenhouders hebben recht op de betaling van het Aflossingsbedrag
(zoals gedefinieerd in C.15) op de Vervaldatum (zoals gedefinieerd in C.16),
dat gelijk is aan het Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). [Het laatstgenoemde is kleiner dan het Nominaal Bedrag.]
Beperking van de rechten
De Emittent kan [de Effecten terugkopen of] de voorwaarden van de Effecten
aanpassen.
Status van de Effecten
De
verplichtingen onder de
Effecten
vormen
rechtstreekse,
onvoorwaardelijke en niet met zekerheden gedekte verplichtingen van de
Emittent en tenzij anders voorzien door toepasselijke wetgeving, nemen zij
ten minste een gelijke (pari passu) rangorde in met alle andere huidige en
toekomstige niet-achtergestelde en niet met zekerheden gedekte
verplichtingen van de Emittent.

[C.9
4

4

Nominale
interestvoet; de
datum waarop
de interest
betaalbaar

[Producttype 7 en 8: In het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant
Cash Collect Effecten, is het volgende van toepassing:]
Interestvoet, Interestbegindatum, Interestbetalingsdata
Niet van toepassing. De Effecten zijn niet interestdragend.

De informatie vermeld in onderdeel C.9 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
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[C.1
05

wordt en de
data waarop de
interesten
verschuldigd
zijn; waarbij
de interest niet
vast is,
beschrijving
van het
onderliggend
actief waarop
deze is
gebaseerd;
vervaldatum en
bepalingen
voor het
afschrijven van
de lening,
inclusief de
terugbetalingsp
rocedures; een
rendementindi
catie;
vertegenwoord
iging van
houders van
schuldeffecten

Onderliggende Waarde
Beschrijvingen van de Onderliggende Waarde zijn opgenomen in de tabel die
in bijlage bij deze samenvatting is gevoegd. Voor meer informatie over de
prestatie van de Onderliggende Waarde en de volatiliteit ervan, verwijzen we
naar de Website (of elke opvolgende website), zoals vermeld in de tabel die
in bijlage bij deze samenvatting is gevoegd.
Aflossing
De aflossing op de Vervaldatum zal gebeuren door de betaling van het
Aflossingsbedrag in de Gespecificeerde Munteenheid.
Het "Aflossingsbedrag" is gelijk aan het Minimumbedrag.
De "Vervaldatum" en het "Minimumbedrag" staan vermeld in de tabel in
de Bijlage bij deze samenvatting.
Betalingen
Alle betalingen moeten worden uitgevoerd aan [Invoegen] (de
"Voornaamste Betaalagent"). De Voornaamste Betaalagent zal de
verschuldigde bedragen uitbetalen aan het Clearingsysteem voor credit op de
betreffende rekeningen van de bewaarbanken voor storting aan de
Effectenhouders.
De betaling aan het Clearingsysteem zal de Emittent ontslaan van zijn
verplichting onder de Effecten ten bedrage van de uitgevoerde betaling.
"Clearingsysteem" betekent [Invoegen].
Methode voor het berekenen van het rendement.
Niet van toepassing. Het rendement kan op het moment van de uitgifte van
de Effecten niet worden berekend.
Vertegenwoordiging van de Effectenhouders
Niet van toepassing. Er is geen vertegenwoordiger.]

Beschrijving
van het
derivaatcompo
nent in de
interestbetaling
en hoe de
belegging
wordt
beïnvloed door
de waarde van
het
basisinstrumen
t

[Producttype 7: In het geval van Garant Cliquet Effecten, is het volgende van
toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijszetting van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.9). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
[In het geval van een positieve Prestatie van de Onderliggende Waarde (k)
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden), wordt het respectieve
Bijkomende Bedrag (k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag
(k).] [Het respectieve Bijkomende Bedrag (k) wordt betaald op de Betaaldata
van het Bijkomende Bedrag (k).] De Effectenhouder deelt in de Prestatie van
de Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve Observatie In het geval
van Fund Index Performance Telescope Effecten waarbij het
Minimumbedrag kleiner is dan het Nominale Bedrag, is het volgende van
toepassing: Data (k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden)
overeenkomstig de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden).
[Een Bijkomend Bedrag (k) wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals

5

De informatie vermeld in onderdeel C.10 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
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gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de
Referentieprijs op de voorgaande Observatiedatum (k-1).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve
opeenvolgende Observatiedata (k) (waarbij op de eerste Observatiedatum
(k=1) de Prestatie tussen de Initiële Observatiedatum (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en de eerste Observatiedatum (k) relevant is). [Het
Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).][Het Bijkomend Bedrag
(k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).]]
[Producttype 8: In het geval van Garant Cash Collect Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende waarde (zoals gedefinieerd in C.9). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Onderliggende
Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Onderliggende Waarde
daalt.
[In het geval van een positieve Prestatie van de Onderliggende Waarde (k)
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden), wordt het respectieve
Bijkomende Bedrag (k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag
(k).] [Het respectieve Bijkomende Bedrag (k) wordt betaald op de Betaaldata
van het Bijkomende Bedrag (k).] De Effectenhouder deelt in de Prestatie van
de Onderliggende Waarde (k) tussen de Initiële Observatiedatum (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) en de respectieve Observatiedatum
(k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in overeenstemming met
de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Een Bijkomend Bedrag (k) wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de Strike
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) met betrekking tot de
Strike tussen de Initiële Observatiedatum en de respectieve Observatiedatum
(k). [Het Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend
Bedrag (k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).] [Het Bijkomend
Bedrag (k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]]
C.11

Toelating tot
verhandeling
op een
gereglementeer
de markt

[[Er werd] [Er zal] een aanvraag [worden] ingediend voor toelating tot
verhandeling van de Effecten vanaf [verwachte datum invoegen] op de
volgende gereglementeerde markten: [toepasselijke gereglementeerde
markt(en) invoegen].]
[Niet van toepassing. [Er werd] [Er zal] een aanvraag [worden] ingediend
voor toelating tot verhandeling van de Effecten vanaf [verwachte datum
invoegen] op de volgende gelijkwaardige markt: [Invoegen].]

[C.1
5

Invloed van de
Onderliggende
Waarde op de

[Producttype 1: In het geval van Garant Effecten, is het volgende van
toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
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waarde van de
effecten

de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De
Effectenhouder deelt in de Prestatie van de Onderliggende Waarde met
betrekking tot de Strike (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in
overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn aan
een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag een bedrag in de Gespecificeerde
Munteenheid dat gelijk is aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het
totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de Participatiefactor,
tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en de Strike.
[Het wisselkoersrisico voor de Effectenhouder is uitgesloten (Quanto).] [Het
wisselkoersrisico voor de Effectenhouder is niet uitgesloten (Compo).] Het
Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 2: In het geval van Garant Cap Effecten, is het volgende van
toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De
Effectenhouder deelt in de Prestatie van de Onderliggende Waarde met
betrekking tot de Strike (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in
overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn aan
een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast is de
aflossingsbetaling beperkt tot een Maximumbedrag [(zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden)].
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag een bedrag in de Gespecificeerde
Munteenheid dat gelijk is aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het
totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de Participatiefactor,
tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en de Strike.
[Het wisselkoersrisico voor de Effectenhouder is uitgesloten (Quanto).] [Het
wisselkoersrisico voor de Effectenhouder is niet uitgesloten (Compo).] Het
Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag en niet groter dan
het Maximumbedrag.]
[Producttype 3: In het geval van FX Upside Garant Effecten, is het volgende
van toepassing:
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De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van een wisselkoers als de Onderliggende Waarde (zoals
gedefinieerd in C.20). In principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer
de prijs van de Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs
van de Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) waarbij hij profiteert van een
stijgende wisselkoers. De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn
aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is gelijk aan het quotiënt van (i)
het verschil tussen R (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) en de Strike (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) (als de teller) en (ii) [R (finaal)] [de
Strike] (als de noemer).]
[Producttype 4: In het geval van FX Downside Garant Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van een wisselkoers als de Onderliggende Waarde (zoals
gedefinieerd in C.20). In principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer
de prijs van de Onderliggende Waarde daalt en daalt deze wanneer de prijs
van de Onderliggende Waarde stijgt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) waarbij hij profiteert van een
dalende wisselkoers. De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn
aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is gelijk aan het quotiënt van (i)
het verschil tussen de Strike (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden)
en R (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) (als de teller) en (ii) [R (finaal)] [de
Strike] (als de noemer).]
[Producttype 5: In het geval van FX Upside Garant Cap Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van een wisselkoers als de Onderliggende Waarde (zoals
gedefinieerd in C.20). In principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer
de prijs van de Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs
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van de Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) waarbij hij profiteert van een
stijgende wisselkoers. De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn
aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast is de
aflossingsbetaling beperkt tot een Maximumbedrag [(zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden)]
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is gelijk aan het quotiënt van (i)
het verschil tussen R (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) en de Strike (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) (als de teller) en (ii) [R (finaal)] [de
Strike] (als de noemer).] [Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het
Minimumbedrag en niet groter dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 6: In het geval van FX Downside Garant Cap Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van een wisselkoers als de Onderliggende Waarde (zoals
gedefinieerd in C.20). In principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer
de prijs van de Onderliggende Waarde daalt en daalt deze wanneer de prijs
van de Onderliggende Waarde stijgt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) waarbij hij profiteert van een
dalende wisselkoers. De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn
aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast is de
aflossingsbetaling beperkt tot een Maximumbedrag (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is gelijk aan het quotiënt van (i)
het verschil tussen de Strike (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden)
en R (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) (als de teller) en (ii) [R (finaal)] [de
Strike] (als de noemer).]
Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag en niet groter
dan het Maximumbedrag.]
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[Producttype 76: In het geval van Garant Cliquet Effecten, is het volgende
van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
[In het geval van een positieve Prestatie van de Onderliggende Waarde (k)
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden), wordt het respectieve
Bijkomende Bedrag (k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag
(k).] [Het respectieve Bijkomende Bedrag (k) wordt betaald op de Betaaldata
van het Bijkomende Bedrag (k).] De Effectenhouder deelt in de Prestatie van
de Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve Observatiedata (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in overeenstemming met de
Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Een Bijkomend Bedrag (k) wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de
Referentieprijs op de voorgaande Observatiedatum (k-1).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve
opeenvolgende Observatiedata (k) (waarbij op de eerste Observatiedatum
(k=1) de Prestatie tussen de Initiële Observatiedatum (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en de eerste Observatiedatum (k) relevant is). [Het
Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).] [Het Bijkomend Bedrag
(k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).]]
[Producttype 87: In het geval van Garant Cash Collect Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
[In het geval van een positieve Prestatie van de Onderliggende Waarde (k)
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden), wordt het respectieve
Bijkomende Bedrag (k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag
(k).] [Het respectieve Bijkomende Bedrag (k) wordt betaald op de Betaaldata
van het Bijkomende Bedrag (k).] De Effectenhouder deelt in de Prestatie van
de Onderliggende Waarde (k) tussen de Initiële Observatiedatum (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) en de respectieve Observatiedatum
(k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in overeenstemming met
de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Een Bijkomend Bedrag (k) wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de Strike
6

7

De informatie vermeld in onderdeel C.15 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten, waarbij de Emittent overeenkomstig de
Algemene Voorwaarden niet verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de Effectenhouders
De informatie vermeld in onderdeel C.15 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cash Collect Effecten, waarbij de Emittent overeenkomstig
de Algemene Voorwaarden niet verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de Effectenhouders
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(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) met betrekking tot de
Strike tussen de Initiële Observatiedatum en de respectieve Observatiedatum
(k). [Het Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend
Bedrag (k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).] [Het Bijkomend
Bedrag (k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]]
[Producttype 9: In het geval van Garant Performance Cliquet Effecten
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. Bovendien wordt het respectieve Bijkomende
Bedrag (k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag (k). Het
Bijkomende Bedrag (k) hangt af van de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). Met betrekking
tot het Bijkomende Bedrag (k) deelt de Effectenhouder in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve Observatiedata (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in overeenstemming met de
Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden); met
betrekking tot het Aflossingsbedrag deelt de Effectenhouder in de Prestatie
van de Onderliggende Waarde tussen de Initiële Observatiedatum (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) en de Laatste Observatiedatum
(zoals gedefinieerd in C.16) in overeenstemming met de Definitieve
Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De
aflossingsbetaling is evenwel minstens gelijk aan een Minimumbedrag (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het Minimumbedrag is kleiner dan
het Nominale Bedrag.]
Bijkomend Bedrag
[Een Bijkomend Bedrag (k) wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de
Referentieprijs op de voorgaande Observatiedatum (k-1).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve
opeenvolgende Observatiedata (k) (waarbij op de eerste Observatiedatum
(k=1) de Prestatie tussen de Initiële Observatiedatum (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en de eerste Observatiedatum (k) relevant is). [Het
Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).] [Het Bijkomend Bedrag
(k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).]
Aflossingsbedrag
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Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Definitieve Participatiefactor. De Prestaties van de
Onderliggende Waarde is gelijk aan het verschil tussen (i) het quotiënt van R
(finaal) als de teller en R (initieel) (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) als de noemer en (ii) de Strike (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het
Minimumbedrag.]
[Producttype 10: In het geval van Garant Cap Performance Cliquet Effecten,
is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. Bovendien wordt het respectieve Bijkomende
Bedrag (k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag (k). Het
Bijkomend Bedrag (k) hangt af van de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). Met betrekking
tot het Bijkomend Bedrag (k) deelt de Effectenhouder in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve Observatiedata (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden); in overeenstemming met de
Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) met
betrekking tot het Aflossingsbedrag deelt de Effectenhouder in de Prestatie
van de Onderliggende Waarde tussen de Initiële Observatiedatum (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) en de Laatste Observatiedatum
(zoals gedefinieerd in C.16) in overeenstemming met de Definitieve
Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De
aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn aan een Minimumbedrag
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het Minimumbedrag is
kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast is de aflossingsbetaling beperkt
tot een Maximumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Bijkomend Bedrag
[Een Bijkomend Bedrag wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de
Referentieprijs op de voorgaande Observatiedatum (k-1).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) tussen de respectieve
opeenvolgende Observatiedata (k) (waarbij op de eerste Observatiedatum
(k=1) de Prestatie tussen de Initiële Observatiedatum (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en de eerste Observatiedatum (k) relevant is). [Het
Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).][Het Bijkomend Bedrag
(k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).]
Aflossingsbedrag
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Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Definitieve Participatiefactor. De Prestatie van de
Onderliggende Waarde is gelijk aan het verschil tussen (i) het quotiënt van R
(finaal) als de teller en R (initieel) (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) als de noemer en (ii) de Strike (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag
en niet groter dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 11: In het geval van Garant Performance Cash Collect
Effecten, is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. Bovendien wordt het respectieve Bijkomend Bedrag
(k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag (k). Het Bijkomend
Bedrag (k) hangt af van de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden). Met betrekking tot het Bijkomend
Bedrag (k) deelt de Effectenhouder in de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k) tussen de Initiële Observatiedatum (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en de respectieve Observatiedatum (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in overeenstemming met de
Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden); met
betrekking tot het Aflossingsbedrag deelt de Effectenhouder in de Prestatie
van de Onderliggende Waarde tussen de Initiële Observatiedatum en de
Laatste Observatiedatum (zoals gedefinieerd in C.16) in overeenstemming
met de Definitieve Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn aan
een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Bijkomend Bedrag
[Een Bijkomend Bedrag (k) wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de Strike
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) met betrekking tot de
Strike tussen de Initiële Observatiedatum en de respectieve Observatiedatum
(k). [Het Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend
Bedrag (k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden.][Het Bijkomend
Bedrag (k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
Aflossingsbedrag
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Definitieve Participatiefactor. De Prestatie van de
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Onderliggende Waarde is gelijk aan het verschil tussen (i) het quotiënt van R
(finaal) als de teller en R (initieel) (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) als de noemer en (ii) het Definitieve Strike Level (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden). Het Aflossingsbedrag zal niet
kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 12: In het geval van Garant Cap Performance Cash Collect
Effecten, is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. Bovendien wordt het respectieve Bijkomend Bedrag
(k) betaald op de Betaaldata van het Bijkomende Bedrag (k). Het Bijkomend
Bedrag (k) hangt af van de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden). Met betrekking tot het Bijkomend
Bedrag (k) deelt de Effectenhouder in de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k) tussen de Initiële Observatiedatum (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en de respectieve Observatiedatum (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) in overeenstemming met de
Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden); met
betrekking tot het Aflossingsbedrag deelt de Effectenhouder in de Prestatie
van de Onderliggende Waarde tussen de Initiële Observatiedatum en de
Laatste Observatiedatum (zoals gedefinieerd in C.16) in overeenstemming
met de Definitieve Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn aan
een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast is de
aflossingsbetaling beperkt tot een Maximumbedrag (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden).
Bijkomend Bedrag
[Een Bijkomend Bedrag (k) wordt betaald wanneer de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in C.19) op de Observatiedatum (k) groter is dan de Strike
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
Het Bijkomend Bedrag (k) op de respectieve Observatiedatum (k) is gelijk
aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met (i) de Participatiefactor en
(ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) met betrekking tot de
Strike tussen de Initiële Observatiedatum en de respectieve Observatiedatum
(k). [Het Bijkomend Bedrag (k) is niet kleiner dan het Minimale Bijkomend
Bedrag (k) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden.][Het Bijkomend
Bedrag (k) is niet groter dan het Maximale Bijkomend Bedrag (k) (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
Aflossingsbedrag
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Definitieve Participatiefactor. De Prestatie van de
Onderliggende Waarde is gelijk aan het verschil tussen (i) het quotiënt van R
(finaal) als de teller en R (initieel) (zoals bepaald in de Definitieve

0036610-0001223 FR:17589634.2

26

Voorwaarden) als de noemer en (ii) het Definitieve Strike Level (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden). Het Aflossingsbedrag zal niet
kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet groter dan het
Maximumbedrag.]
[Producttype 13: In het geval van Twin-Win Garant Effecten, is het volgende
van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt of matig daalt en daalt deze wanneer de prijs
van de Onderliggende Waarde stagneert of sterk daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Wanneer geen Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, deelt de
Effectenhouder in de absolute Prestatie van de Onderliggende Waarde in
overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). Absolute Prestatie betekent dat zowel elke positieve als elke
negatieve Prestatie van de Onderliggende Waarde een positieve invloed heeft
op de aflossingsbetaling, waarbij elke daling van de prijs van de
Onderliggende Waarde behandeld wordt als een prijsstijging bij aflossing.
Wanneer een Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, deelt de
Effectenhouder [In het geval de Effecten voor het eerst worden uitgegeven
volgens dit Basisprospectus ("Nieuwe Producten"), het volgende invoegen:
in overeenstemming met de Participatiefactor] in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde, waarbij elke negatieve Prestatie ook een negatieve
invloed heeft op de aflossingsbetaling. De aflossingsbetaling zal evenwel
minstens gelijk zijn aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). [Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Wanneer geen Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het
totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en (ii) het absolute verschil, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en 1.
Het absolute verschil betekent dat het bedrag van het verschil gebruikt wordt
om de rest te berekenen zonder rekening te houden met enig voorafgaand
minteken (-).
Wanneer een Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met [In
het geval van Nieuwe Producten, het volgende invoegen: het totaal van (i) het
Bodemniveau en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de Participatiefactor,
tussen] de Prestatie van de Onderliggende Waarde [In het geval van Nieuwe
Producten, het volgende invoegen: en 1].
Een Grensgebeurtenis vindt plaats wanneer [elke prijs van de Onderliggende
Waarde de Grens bereikt of tot onder de Grens daalt (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) tijdens de Grensobservatieperiode (zoals bepaald
in de Definitieve Voorwaarden) in het geval van aanhoudende observatie]
[een Referentieprijs (zoals gedefinieerd in C.19) daalt tot onder de Grens
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) op een Grensobservatiedatum
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden)].
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]

0036610-0001223 FR:17589634.2

27

[Producttype 14: In het geval van Twin-Win Cap Garant Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt of matig daalt en daalt deze wanneer de prijs
van de Onderliggende Waarde stagneert of sterk daalt
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Wanneer geen Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, deelt de
Effectenhouder in de absolute Prestatie van de Onderliggende Waarde in
overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). Absolute Prestatie betekent dat zowel elke positieve als elke
negatieve Prestatie van de Onderliggende Waarde een positieve invloed heeft
op de aflossingsbetaling, waarbij elke daling van de prijs van de
Onderliggende Waarde behandeld wordt als een prijsstijging bij aflossing.
Wanneer een Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, deelt de
Effectenhouder [In het geval van Nieuwe Producten, het volgende invoegen:
in overeenstemming met de Participatiefactor] in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde, waarbij elke negatieve Prestatie ook een negatieve
invloed heeft op de aflossingsbetaling. De aflossingsbetaling zal evenwel
minstens gelijk zijn aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). [Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Daarnaast is de aflossingsbetaling beperkt tot een Maximumbedrag (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Wanneer geen Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het
totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en (ii) het absolute verschil, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en 1.
Het absolute verschil betekent dat het bedrag van het verschil gebruikt wordt
om de rest te berekenen zonder rekening te houden met enig voorafgaand
minteken (-).
Wanneer een Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met [In
het geval van Nieuwe Producten, het volgende invoegen: het totaal van (i) het
Bodemniveau en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de Participatiefactor,
tussen] de Prestatie van de Onderliggende Waarde [In het geval van Nieuwe
Producten, het volgende invoegen: en 1].
Een Grensgebeurtenis vindt plaats wanneer [elke prijs van de Onderliggende
Waarde de Grens bereikt of tot onder de Grens daalt (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) tijdens de Grensobservatieperiode (zoals bepaald
in de Definitieve Voorwaarden) in het geval van aanhoudende observatie]
[een Referentieprijs (zoals gedefinieerd in C.19) daalt tot onder de Grens
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) op een Grensobservatiedatum
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden)].
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet
groter dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 15: In het geval van Win-Win Garant Effecten, is het volgende
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van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt of daalt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stagneert.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De
Effectenhouder deelt in de absolute Prestatie van de Onderliggende Waarde
in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden). Absolute Prestatie betekent dat zowel elke
positieve als elke negatieve Prestatie van de Onderliggende Waarde een
positieve invloed heeft op de aflossingsbetaling, waarbij elke daling van de
prijs van de Onderliggende Waarde behandeld wordt als een prijsstijging bij
aflossing. De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd
met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en (ii) het absolute verschil, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en 1.
Het absolute verschil betekent dat het bedrag van het verschil gebruikt wordt
voor het berekenen van de rest, zonder rekening te houden met enig
voorafgaand minteken (-).
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 16: In het geval van Win-Win Cap Garant Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stijgt of daalt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde stagneert.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De
Effectenhouder deelt in de absolute Prestatie van de Onderliggende Waarde
in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden). Absolute Prestatie betekent dat zowel elke
positieve als elke negatieve Prestatie van de Onderliggende Waarde een
positieve invloed heeft op de aflossingsbetaling, waarbij elke daling van de
prijs van de Onderliggende Waarde behandeld wordt als een prijsstijging bij
aflossing. De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk zijn aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast is de
aflossingsbetaling beperkt tot een Maximumbedrag (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) het absolute verschil, vermenigvuldigd met
de Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en 1.
Het absolute verschil betekent dat het bedrag van het verschil gebruikt wordt
0036610-0001223 FR:17589634.2

29

voor het berekenen van de rest, zonder rekening te houden met enig
voorafgaand minteken (-).
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet
groter dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 17: In het geval van Icarus Garant Effecten, is het volgende
van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Onderliggende Waarde (zoals gedefinieerd in C.20). In
principe stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde matig stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de
Onderliggende Waarde daalt of sterk stijgt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Wanneer geen Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is de
aflossingsbetaling, in overeenstemming met de Participatiefactor, gebaseerd
op de Prestatie van de Onderliggende Waarde, hoewel een Minimumbedrag
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) wordt terugbetaald, zelfs in
geval van negatieve Prestatie van de Onderliggende Waarde. [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Wanneer een
Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is de aflossingsbetaling beperkt tot
een Bonusbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Wanneer geen Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het
totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de Participatiefactor,
tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en 1.
Wanneer een Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Bonusbedrag.
Een Grensgebeurtenis vindt plaats wanneer [elke prijs van de Onderliggende
Waarde de Grens (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) bereikt of
overstijgt gedurende de Grensobservatieperiode (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) in geval van aanhoudende observatie] [een
Referentieprijs (zoals gedefinieerd in C.19) stijgt tot boven de Grens (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden) op een Grensobservatiedatum (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden)].
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 18: In het geval van Garant Basket Effecten, is het volgende
van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de
gemiddelde prestatie van de Korfbestanddelen (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden), waarmee rekening wordt gehouden volgens hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De
Effectenhouder deelt in de Prestatie van de Onderliggende Waarde in
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overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden), waarbij hij profiteert van een stijgende Prestatie van de
Onderliggende Waarde met betrekking tot de Strike (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden). De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en de
Strike.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 19: In het geval van Garant Rainbow Effecten, is het volgende
van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de
gemiddelde prestatie van de Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt
gehouden overeenkomstig hun Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). De Weging (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden)
van elk Korfbestanddeel hangt af van de Prestatie ervan: de hoogste Weging
wordt toegekend aan het Korfbestanddeel met de Beste Prestatie (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), de tweede hoogste Weging aan het
Korfbestanddeel met de tweede beste Prestatie, enzovoort. De
Effectenhouder deelt in de Prestatie van de Onderliggende Waarde in
overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden), waarbij hij profiteert van stijgende Prestaties van de
Onderliggende Waarde met betrekking tot de Strike (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden). De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en de
Strike.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 20: In het geval van Garant Cap Basket Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de
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gemiddelde prestatie van de Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt
gehouden overeenkomstig hun Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van stijgende
Prestaties van de Onderliggende Waarde met betrekking tot de Strike (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden). De aflossingsbetaling zal evenwel
minstens gelijk zijn aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). [Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
Daarnaast is het Aflossingsbedrag niet groter dan het Maximumbedrag (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en de
Strike.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet
groter dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 21: In het geval van Garant Cap Rainbow Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de
gemiddelde prestatie van de Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt
gehouden overeenkomstig hun Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden). De Weging (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden)
van elk Korfbestanddeel hangt af van de Prestatie ervan: de hoogste Weging
wordt toegekend aan het Korfbestanddeel met de Beste Prestatie (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), de tweede hoogste Weging aan het
Korfbestanddeel met de tweede beste Prestatie, enzovoort. De
Effectenhouder deelt in de Prestatie van de Onderliggende Waarde in
overeenstemming met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden), waarbij hij profiteert van stijgende Prestaties van de
Onderliggende Waarde met betrekking tot de Strike (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden). De aflossingsbetaling zal evenwel minstens gelijk
zijn aan een Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
[Het Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast zal het
Aflossingsbedrag niet groter zijn dan het Maximumbedrag (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) het verschil, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor, tussen de Prestatie van de Onderliggende Waarde en de
Strike.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet
groter dan het Maximumbedrag.]
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[Producttype 22: In het geval van FX Upside Garant Basket Effecten, is het
volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van stijgende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is evenwel minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) en de
Strikei (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) (als de teller) en (ii)
[Ki (finaal)] [Strikei] (als de noemer).
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 23: In het geval van FX Downside Garant Basket Effecten, is
het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
daalt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen stijgt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van dalende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen de Strikei (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) (als de teller) en (ii)
[Ki (finaal)] [Strikei] (als de noemer).

0036610-0001223 FR:17589634.2

33

Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 24: In het geval van FX Upside Garant Cap Basket Effecten, is
het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van stijgende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast zal het
Aflossingsbedrag niet groter zijn dan het Maximumbedrag (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) en de
Strikei (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) (als de teller) en (ii)
[Ki (finaal)] [Strikei] (als de noemer).
Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag en niet groter
dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 25: In het geval van FX Downside Garant Cap Basket Effecten,
is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
daalt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen stijgt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van dalende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast zal het
Aflossingsbedrag niet groter zijn dan het Maximumbedrag (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
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vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen Strikei en Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19)
(als de teller) en (ii) [Ki (finaal)] [Strikei] (als de noemer).
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet
groter dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 26: In het geval van Proxy FX Upside Garant Basket Effecten,
is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van stijgende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) en Strikei
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) (als de teller) en (ii) [Ki
(finaal)] [Strikei] (als de noemer). Hiervoor is de Prestatie van elk
Korfbestanddeel minstens gelijk aan nul.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 27: In het geval van Proxy FX Downside Garant Basket
Effecten, is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
daalt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen stijgt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van dalende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.]
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
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Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen Strikei (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) (als de teller) en (ii)
[Ki (finaal)] [Strikei] (als de noemer). Hiervoor is de Prestatie van elk
Korfbestanddeel minstens gelijk aan nul.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag.]
[Producttype 28: In het geval van Proxy FX Upside Garant Cap Basket
Effecten, is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
stijgt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen daalt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van stijgende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast zal het
Aflossingsbedrag niet groter zijn dan het Maximumbedrag (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) en Strikei
(zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) (als de teller) en (ii) [Ki
(finaal)] [Strikei] (als de noemer). Hiervoor is de Prestatie van elk
Korfbestanddeel minstens gelijk aan nul.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet
groter dan het Maximumbedrag.]
[Producttype 29: In het geval van Proxy FX Downside Garant Cap Basket
Effecten, is het volgende van toepassing:
De waarde van de Effecten gedurende de looptijd ervan hangt vooral af van
de prijs van de Korfbestanddelen (zoals gedefinieerd in C.20). In principe
stijgt de waarde van de Effecten wanneer de prijs van de Korfbestanddelen
daalt en daalt deze wanneer de prijs van de Korfbestanddelen stijgt.
De aflossingsbetaling op de Vervaldatum hangt af van de Prestatie van de
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Onderliggende Waarde. De Effectenhouder deelt in de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden), waarbij hij profiteert van dalende
wisselkoersen. De aflossingsbetaling is minstens gelijk aan een
Minimumbedrag (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden). [Het
Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] Daarnaast zal het
Aflossingsbedrag niet groter zijn dan het Maximumbedrag (zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden).
De Prestatie van de Onderliggende Waarde is de gemiddelde prestatie van de
Korfbestanddelen, waarmee rekening wordt gehouden overeenkomstig hun
Wegingen (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden).
Op de Vervaldatum is het Aflossingsbedrag gelijk aan de Nominale Waarde
vermenigvuldigd met het totaal van (i) het Bodemniveau (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) en (ii) de Prestatie van de Onderliggende Waarde
vermenigvuldigd met de Participatiefactor.
De Prestatie van de respectieve Korfbestanddelen is gelijk aan het quotiënt
van (i) het verschil tussen Strikei (zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden) en Ki (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) (als de teller) en (ii)
[Ki (finaal)] [Strikei] (als de noemer). Hiervoor is de Prestatie van elk
Korfbestanddeel minstens gelijk aan nul.
Het Aflossingsbedrag zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag en niet
groter dan het Maximumbedrag.]]
C.16
8

C.17
9

C.18
10

De
vervaldatum of
maturiteitsdatu
m van de
derivaten – de
uitoefendatum
of de laatste
referentiedatu
m
Afwikkelingsp
rocedure van
de effecten

["Laatste Observatiedatum[a]" en de] "Vervaldatum" [wordt][worden]
gedefinieerd in de tabel in de Bijlage bij deze samenvatting.

Beschrijving
van de wijze
waarop het

De betaling van het Aflossingsbedrag op de Vervaldatum.]

Alle betalingen moeten worden uitgevoerd aan [Invoegen] (de
"Voornaamste Betaalagent"). De Voornaamste Betaalagent zal het
verschuldigde bedrag uitbetalen aan het Clearingsysteem voor credit op de
respectieve rekeningen van de bewaarbanken voor storting aan de
Effectenhouders.
De betaling aan het Clearingsysteem zal de Emittent ontslaan van zijn
verplichtingen onder de Effecten ten bedrage van de uitgevoerde betaling.
"Clearingsysteem " betekent [Invoegen].]

8

De informatie vermeld in onderdeel C.16 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
9
De informatie vermeld in onderdeel C.17 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
10
De informatie vermeld in onderdeel C.18 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders

0036610-0001223 FR:17589634.2

37

C.19
11

rendement op
de derivaten
tot stand komt
Uitoefenprijs
of definitieve
referentieprijs
van de
onderliggende
waarde

[In het geval van Effecten met een definitieve Referentieprijs observatie, is
het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de Referentieprijs (zoals gedefinieerd in de tabel in de
Bijlage bij deze samenvatting)] [FX] op de Laatste Observatiedatum.]
[In het geval van Effecten met een laatste gemiddelde observatie, is het
volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van de producten van [
Referentieprijzen (zoals gedefinieerd in de tabel in de Bijlage bij deze
samenvatting)] [FX] vastgelegd op de Laatste Observatiedata .]
[In het geval van Effecten met een [Best-out] [Worst-out] observatie, is het
volgende van toepassing:
["R (finaal)" betekent de [hoogste][laagste] [Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in de tabel in de Bijlage bij deze samenvatting)] [FX] op [elk
van de Laatste Observatiedata] [elke relevante dag (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) tussen de Eerste Dag van de [Best][Worst]-outPeriode (inclusief) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) en de
Laatste Observatiedata (inclusief)].]
[In het geval van Effecten met een Definitieve Referentieprijs observatie, is
het volgende van toepassing:
"Ki (finaal)" betekent de [Referentieprijs van het Korfbestanddeeli] [FXi]
vastgelegd op de Laatste Observatiedata.]
[In het geval van Effecten met een laatste gemiddelde observatie, is het
volgende van toepassing:
"Ki (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van de Referentieprijs
(zoals gedefinieerd in de tabel in de Bijlage bij deze samenvatting)] [FX]
vastgelegd op de Laatste Observatiedata .]
[In het geval van Effecten met een [Best-out] [Worst-out] observatie, is het
volgende van toepassing:
"Ki (finaal)" betekent de [hoogste] [laagste] Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in de tabel in de Bijlage bij deze samenvatting)][FX] op [elk
van de Laatste Observatiedata] [elke relevante dag (zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden) tussen de Eerste Dag van de [Best] [Worst]-outPeriode (inclusief) (zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden) en de
Laatste Observatiedata (inclusief)].]

[In het geval van Garant [Cap] Rainbow Effecten met een definitieve
gemiddelde observatie is het volgende van toepassing
11

De informatie vermeld in onderdeel C.19 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
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"Ki best (finaal)" betekent Ki (finaal) van het Korfbestanddeeli best (zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden).]
[
Korfbestanddeeli

Referentieprijsi

[Invoegen]

[Invoegen]

]]

[C.2
012

Beschrijving
van het type
onderliggende
waarden en
waar de
informatie over
de
onderliggende
waarden te
vinden is

Beschrijvingen van de Onderliggende Waarde zijn opgenomen in de tabel in
de Bijlage bij deze samenvatting. Voor meer informatie over de prestaties in
het verleden en de toekomstige prestaties van de Onderliggende Waarde en
de volatiliteit ervan, verwijzen we naar de [Website] [FX Screen Page] (of
elke later te publiceren website) , zoals bepaald in de tabel in de Bijlage bij
deze samenvatting.]
["Onderliggende Waarde" betekent een korf van de volgende
korfonderdelen (de "Korfonderdelen"):
i
[Volgnummer
invoegen]

ISIN van het
Korfonderdeel

Korfonderdele
n

[Invoegen]

[Invoegen]

[Websitei]
[Invoegen]

Voor meer informatie over de prestaties in het verleden en de toekomstige
prestaties van de Korfonderdelen en de volatiliteit ervan, verwijzen we naar
de [Website] [FX Screen Page] (of elke later te publiceren website) zoals
bepaald in de tabel in de Bijlage bij deze samenvatting.]]

D.

RISICO'S

D.2

Voornaamste
risico’s met
betrekking tot
de Emittent [en
de Garant]

12

[In het geval van Effecten uitgegeven door UniCredit International
Luxembourg, is het volgende van toepassing:
Bij de aankoop van Effecten, gaan beleggers uit van het risico dat de
Emittent en de Garant insolvent kunnen worden of anderszins niet in staat
kunnen zijn om alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de Effecten
uit te voeren. Er is een hele reeks factoren die er afzonderlijk of samen voor
zouden kunnen zorgen dat de Emittent en de Garant niet in staat zijn alle
verschuldigde betalingen met betrekking tot de Effecten uit te voeren. Het is
niet mogelijk om al die factoren te identificeren of te bepalen welke factoren
de meeste kans hebben om zich voor te doen, aangezien de Emittent en de
Garant zich mogelijk niet bewust zijn van alle relevante factoren en bepaalde
factoren die ze op dit ogenblik niet wezenlijk achten, wezenlijk kunnen
worden als gevolg van gebeurtenissen buiten de controle van de Emittenten
en de Garant. De Emittent en de Garant hebben een aantal factoren
geïdentificeerd die een wezenlijke nadelige invloed kunnen hebben op hun

De informatie vermeld in onderdeel C.20 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
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activiteiten en hun vermogen om de krachtens de Effecten verschuldigde
betalingen uit te voeren. Deze factoren omvatten:
 liquiditeitsrisico’s die het vermogen van de Groep om zijn financiële
verplichten na te komen wanneer deze opeisbaar worden, kunnen
beïnvloeden;
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de operationele resultaten, de activiteiten en de financiële toestand
van UniCredit Groep werden in het verlden beïnvloed en kunnen
ook in de toekomst beïnvloed worden door nadelige macroeconomische en marktomstandigheden;



de Europese staatsschuldencrisis heeft de operationele resultaten, de
activiteiten en de financiële toestand van de Groep negatief
beïnvloed en kan daarop een negatieve invloed blijven hebben;



de Groep is blootgesteld aan Europese staatsschulden;



financiële toezichtshouders hebben de ondernemingen van de
UniCredit Groep verzocht hun kredietsblootstelling ten opzichte van
andere entiteiten van de UniCredit Groep verminderen, in het
bijzonder hun upstream blootstelling aan UniCredit, die een
wezenlijk nadelig effect zou kunnen hebben op de manier waarop de
UniCredit Groep zijn activiteiten financiert en liquiditeiten verstrekt
aan de leden van de Groep;



systemische risico's kunnen de activiteiten van de Groep nadelig
beïnvloeden;



risico's die te maken hebben met een economische groeivertraging
en de volatitiliteit van de financiële marketen – kredietrisico;



verslechterde activawaarderingen als gevolg van zwakke
marktomstandigheden kunnen de toekomstige winst van de Groep
nadelig beïnvloeden;



de economische omstandigheden in de geografische markten waarin
de Groep actief is, hebben in het verleden en kunnen ook in de
toekomst een negatief effect hebben op de operationele resultaten,
de activiteiten en de financiële toestand van de Groep;



niet-traditionele bankactiviteiten stellen de Groep bloot aan
bijkomende kredietrisico's;



niet-geïdentificeerde en onverwachte risico's kunnen mogelijk, door
hun aard zelf, niet gedekt zijn door het huidige
risicobeheersingsbeleid van de Groep;



schommelingen in rentevoeten en wisselkoersen kunnen de
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resultaten van de Groep beïnvloeden;
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wijzigingen in het Italiaans en Europees wetgevend kader kunnen de
activiteiten van de Groep nadelig beïnvloeden;



implementatie van het Derde Baselakkoord (“Basel III”), zoals
omgezet in het recht van de Europese Unie door de gewijzigde
Kapitaalsvereisten-Richtlijn en de Kapitaalsvereisten-Verordening
(“CRD IV Pakket”) inzake, onder andere, hoeveelheid en kwaliteit
van kapitaal en liquiditeitsbuffers, die nog niet finaal gespecificeerd
zijn en die een negatief effect kunnen hebben op de resultaten,
activiteiten, business en financiële toestand van de Groep;



op til zijnde wijzigingen in de regelgeving;



het zogenaamd gemeenschappelijk toezichtmechanisme (single
supevisory mechanism of SSM) onder hetwelk de Europese Centrale
Bank (“ECB”) verantwoordelijk zal zijn om banktoezicht te houden
in de eurozone en andere initiatieven om de zogenaamde
Bankenunie te creëren;



de ECB is bezig met het uitvoeren van een uitgebreide evaluatie van
de Emittent en andere Europese banken, waarvan het resultaat tot op
heden niet gekend is;



de Richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling van banken is
op 2 juli 2014 in voege getreden en moet het mogelijk maken om
een aantal acties te ondernemen ten aanzien van kredietinstellingen
en beleggingsondernemingen waarvan wordt geacht dat zij een
risico lopen om in faling te gaan. De implementatie van de richtlijn
of acties ondernomen in het kader van de richtlijn kunnen de waarde
van om het even welke Effecten wezenlijk beïnvloeden;



vanaf 2016 zal de UniCredit Groep onderworpen zijn aan de
bepalingen van de Verordening tot oprichting van het
Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme;



de UniCredit Groep kan onderworpen zijn aan voorgestelde EUregelgeving betreffende de verplichte scheiding van bepaalde
bankactiviteiten;



de UniCredit Groep kan de invloed ondervinden van een
voorgestelde Europese taks op financiële transacties;



de UniCredit Groep kan de invloed ondervinden van nieuwe
boekhoudkundige en reglementaire normen;



operationele en IT-risico's zijn inherent aan de activiteiten van de
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Groep;


intense concurrentie, in het bijzonder op de Italiaanse markt, waar de
Groep een belangrijk deel van zijn activiteiten ontplooit, kan een
wezenlijke negatieve invloed hebben op de operationele resultaten
en de financiële toestand van de Groep;



de Groep kan er mogelijk niet in slagen zijn Strategisch Plan 20132018 ten uitvoer te brengen, een plan over meerdere jaren dat
voorspellingen bevat over toekomstige trends en gebeurtenissen in
termen van zowel haar respectievelijke business units en macroeconomische ontwikkelingen, zoals goedgekeurd in maart 2014 door
de Raad van Bestuur van de Groep;



risico's met betrekking tot de goodwill waardevermindering
gerelateerd aan de strategieën van de Groep en onderliggende
macro-scenario, en de parameters en informatie gebruikt om de
herstelbaarheid van goodwill die die op belangrijke wijze worden
beïnvloed door de macro-economische - en marktsituaties
(“Bijzondere waardevermindering van goodwill-test”);



eventuele rating downgrades van UniCredit of van andere entiteiten
van de Groep zouden de herfinancieringskosten van de Groep doen
stijgen en kunnen de toegang van de Groep tot de financiële markten
en andere bronnen van liquiditeiten beperken;



op de datum van uitgifte van deze Basisprospectus is een aantal
rechtszaken hangende tegen UniCredit en andere ondernemingen die
tot de Groep behoren;



de Groep is betrokken
belastingschulden;



Informatie over het aandeelhouderschap in de Italiaanse Centrale
Bank.]]

bij

hangende

rechtszaken

inzake

[In het geval van Effecten uitgegeven door HVB, is het volgende van
toepassing:
Potentiële beleggers dienen zich er rekenschap van te geven dat, indien een
van de hieronder beschreven risicofactoren zich zou voordoen, de effecten in
waarde kunnen dalen en dat ze hun inleg volledig kunnen verliezen.
 Macroeconomische risico
Risico door een verslechtering van de macroeconomische ontwikkeling en/of
de financiële markten en door geopolitieke onzekerheden.
 Systeemrisico
Risico's door storingen of de functionele ineenstorting van het financiële
systeem of delen ervan.
 Kredietrisico
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(i) Risico’s door veranderingen in de kredietbeoordeling van een contractant
(kredietnemer, tegenpartij, Emittent of land); (ii) Risico’s door een
verslechtering van de algemene economische situatie en negatieve effecten
op de vraag naar krediet en de solvabiliteit van de kredietnemers van de
HVB Group (iii) Risico’s van een daling in waarde van kredietzekerheden
(iv) Risico’s van afleidende/handels zaken; (v) Risico’s door blootstellingen
binnen de groep; (vi) Risico’s door staatsobligaties die door de bank worden
vastgehouden.
 Marktrisico
(i) Risico voor handel en de boekhouding van banken door een
verslechtering in de marktomstandigheden; (ii) rente- en valutarisico's uit de
algemene bankactiviteiten.
 Liquiditeitsrisico
(i) Risico dat de bank niet in staat zal zijn om op tijd of in geheel aan haar
betalingsverplichtingen te voldoen; (ii) risico met betrekking tot de aankoop
van liquiditeiten; (iii) risico van intra-groep overdrachten van liquiditeiten;
(iv) markt liquiditeitsrisico.
 Operationeel risico
Risico op verliezen ten gevolge van gebreken in de interne procedures of
systemen, menselijke fouten of externe gebeurtenissen; (ii) IT risico’s; (iii)
fraude risico; (iv) wettelijke en fiscale risico’s; (v) compliance risico.
 Zakelijk risico
Risico op verliezen door onverwachte negatieve veranderingen in de
transactievomules en/of marges.
 Vastgoedrisico
Risico op verliezen ten gevolge van veranderen in de waardering van de
vastgoedportefeuille van de HVB Groep.
 Risico gekoppeld aan financiële beleggingen
Risico op waardeverminderingen in de investeringsportefeuille van de HVB
Groep.
 Reputatierisico
Risico van een negatieve P/L impact veroorzaakt door de negatieve reacties
van stakeholders als gevolg van een veradering in perceptie van de bank.
 Strategisch risico
Risico als gevolg van het management dat dat belangrike ontwikkelingen in
de banksector te traag zou erkennen of de verkeerde conclusies trekt uit
bepaalde trends; (ii) risico's verbonden aan de strategische oriëntatie van het
business model van de HVB Groep; (iii) risico’s als gevolg van de
consolidatie van de bankenmarkt; (iv) Risico’s voortvloeiend uit
veranderende concurrentiële omstandigheden in de Duitse financiële sector;
(v) risico’s als gevolg van een verandering in de kredietbeoordeling van
HVB.
 Reguleringsrisico
(i) Risico voortvloeiende uit veranderingen in de
regulering en
reglementering van de HVB Groep; (ii) risico’s als gevolg van de introductie
van nieuwe lasten en belastingen om de financiële markten te stabiliseren en
de banken te betrekken in de kostenverdeling van de financiële crisis; (iii)
risico’s in verband met het mogelijke maatregelen en reorganisatie
procedures.
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 Pensioenrisico
Risico dat bijkomend kapitaal moet worden voorzien om de aangegane
pensioenverplichtingen na te komen.
 Risico’s voortvloeiend uit de uitbesteding van activiteiten
Grensoverschrijdend risico type, dat een invloed kan hebben op de volgende
risico's, in het bijzonder: operationeel risico, reputatierisico, strategisch
risico, zakelijk risico, krediet, markt en liquiditeitsrisico.
 Risico’s door de concentratie van risico’s en opbrengsten
Risico’s als gevolg van de concentratie van risico’s en opbrengsten geven
een toegenomen potentieel verlies aan en vertegenwoorden een zakelijkstrategisch risico van de Bank.
 Risico met betrekking tot de stress-testing maatregelen opgelegd aan de
HVB Groep
De bedrijfsresultaten van de HVB Groep kunnen negatief beinvloed worden
in geval van een slechte stress-test prestatie door de HVB Groep, HVB,
UniCredit S.p.A. of één van de financiële instellingen waarmee zij zaken
doen.
 Risico van ontoereikende risico metingsmodellen
Het is mogelijk dat de interne modellen van HVB Groep beoordeeld worden
as ontoereikend ten gevolge van onderzoeken of controles door de
regulerende autoriteiten, of dat ze bestaande risico's onderschatten.
 Ongeïdentificeerde/onverwachte risico's
HVB Groep zou grotere verliezen kunnen oplopen dan deze ten dage
berekend op basis van de bestaande methoden voor risicobeheer of bepaalde
verliezen volledig niet hebben opgenomen in hun berekeningen.]
[D.3
13

13

Belangrijke
informatie over
de
voornaamste
risico’s die
specifiek zijn
voor de
effecten


Potentiële belangenconflicten
Het risico met betrekking tot belangenconflicten heeft te maken met de
mogelijkheid dat bepaalde functies bij de Emittenten, aanbieders of
vertegenwoordigers van de aan de Onderliggende Waarde gekoppelde
Effecten tegen de belangen van de Effectenhouders kunnen ingaan.

Risico's met betrekking tot de markt
(i) Het risico dat er geen actieve markt bestaat voor de Effecten; (ii) Risico's
met betrekking tot het emissievolume; (iii) Risico met betrekking tot de
marktwaarde van de Effecten; (iv) Risico met betrekking tot de spread tussen
bied- en laatprijzen; (v) Wisselkoersrisico met betrekking tot de Effecten;
(vi) Risico met betrekking tot hedging transacties.

Risico's met betrekking tot de Effecten in het algemeen
(i) Risico's met betrekking tot de geschiktheid van de Effecten; (ii)
Kriedietrisico van de Emittent; (iii) Mogelijke beperkingen van de
wettelijkheid van de aankoop; (iv) Risico's voortvloeiend uit beroering op
de financiële markten, de Duitse wetgeving inzake de herstructurering van
het bankwezen en andere ingrepen van overheden of regelgevende instanties;
(v) Risico's met betrekking tot de invoering van een toekomstig herstel- en
resolutieregime voor kredietinstellingen; (vi) Risico's in geval van het
ontbreken van een eigen onafhankelijke evaluatie of in geval de belegger
geen advies inwint; (vii) Risico's met betrekking tot een latere bepaling van

De informatie vermeld in onderdeel D.3 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
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de eigenschappen; (viii) Risico's voortvloeiend uit het aangaan van schulden
voor de aankoop van de Effecten; (ix) Risico's voortvloeiend uit
transactiekosten; (x) Risico's met betrekking tot beslissingen van de
Berekeningsagent; (xi) Inflatierisico; (xii) Risico's in verband met een
aankoop van Effecten voor indekkingsdoeleinden; (xiii) Risico's met
betrekking tot Belastingen.

Risico's met betrekking tot aan de Onderliggende Waarde
gekoppelde Effecten
(i) Risico's voortvloeiend uit de invloed van de Onderliggende Waarde op de
marktwaarde van de Effecten; (ii) risico's voortvloeiend uit niet aanhoudende
uitkeringen; (iii) risico's voortvloeiend uit het feit dat de waardering van de
Onderliggende Waarde of een Korfonderdeel enkel op een bepaalde datum
of op een bepaald tijdstip plaatsvindt; (iv) risico's waarbij het
Minimumbedrag slechts een gedeeltelijke kapitaalbescherming biedt; (v)
risico's met betrekking tot een Participatiefactor; (vi) risico's met betrekking
tot een Bodemniveau van minder dan 100%; (vii) risico's met betrekking tot
een Strike; (viii) risico's te wijten aan een beperking van potentiële returns
tot een Maximumbedrag; (ix) risico's verbonden aan omgekeerde structuren;
(x) risico's met betrekking tot verschillende Onderliggende Waarden of een
korf van Onderliggende Waarden; (xi) risico van uitstel of alternatieve
voorzieningen voor de waardering van de Onderliggende Waarde of de
Korfbestanddelen; (xii) wisselkoersrisico met betrekking tot de
Onderliggende Waarde of de Korfonderdelen; (xiii) risico's met betrekking
tot Aanpassingen; (xiv) risico's te wijten aan marktverstoringen; (xv) risico's
voortvloeiend uit de impact van regelgeving op beleggers wanneer zij
beleggen in Effecten gekoppeld aan een Onderliggende Waarde; (xvi)
risico's voortvloeiend uit de negatieve effecten van hedgingoperaties op de
Effecten door de Emittent; (xvii) risico's voortvloeiend uit het
Conversierecht van de Emittent:.

Risico's met betrekking tot de Onderliggende Waarde
- Algemene risico's
(i) Risico's voortvloeiend uit de volatiliteit van de waarde van de
Onderliggende Waarde en het risico te wijten aan een korte historiek; (ii)
Geen eigendomsrechten in de Onderliggende Waarde of diens bestanddelen;
(iii) Risico's met betrekking tot de Onderliggende Waarden die vallen onder
rechtsgebieden in groeimarkten.
[Risico's verbonden aan aandelen als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's met betrekking tot een rechtstreekse belegging in
aandelen; (ii) Beleggers hebben geen aandeelhoudersrechten; (iii) Risico's
verbonden aan ADR's/RDR's]
[-Risico's met betrekking tot indices als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's als rechtstreekse beleggingen in indexbestanddelen;
(ii) Geen invloed van de Emittent op de index; (iii) Risico's voortvloeiend uit
bijzondere belangenconflicten met betrekking tot indices als Onderliggende
Waarde; (iv) Risico's met betrekking tot strategie-indices als Onderliggende
Waarde; (v) Risico's met betrekking tot prijs rendementindices als
Onderliggende Waarde; (vi) Risico's met betrekking tot net return indices als
Onderliggende Waarde; (vii) Risico's met betrekking tot short indices als
Onderliggende Waarde; (viii) Risico's met betrekking tot leverage indices als
Onderliggende Waarde; (ix) Risico's met betrekking tot distributing indices
als Onderliggende Waarde; (x) Risico's met betrekking tot excess return
indices als Onderliggende Waarde; (xi) Risico's met betrekking tot aan
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landen of sectoren gekoppelde indices; (xii) Wisselkoersrisico vervat in de
index; (xii) Negatief effect van beheerskosten op het indexniveau; (xiv)
Risico's te wijten aan het feit dat de publicatie van de samenstelling van de
index niet altijd actueel kan zijn.]
[-Risico's verbonden aan grondstoffen als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's zoals een rechtstreekse belegging in grondstoffen;
(ii) Hogere risico's dan andere activaklassen; (iii) Risico's verbonden aan
factoren die de prijzen beïnvloeden; (iv) Risico's die voortvloeien uit
verhandeling in verschillende tijdzones en op verschillende markten.]
[-Risico's verbonden aan wisselkoersen als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's zoals een rechtstreekse belegging in valuta's; (ii)
Geen invloed van de Emittent op de wisselkoers; (iii) Speciale risico's
verbonden aan wisselkoersen of valuta's.]
[-Risico's verbonden aan termijncontracten als Onderliggende Waarde
(i) Risico's verbonden aan termijncontracten als gestandaardiseerde
transacties; (ii) Risico van termijncontracten met verschillende leveringsdata;
(iii) Geen parallelle ontwikkeling van spotprijzen en termijnkoersen; (v)
Risico's met betrekking tot een Roll-Over.]
Beleggers kunnen hun volledige inleg of een deel ervan verliezen.]
[D.6
14

14

Belangrijke
informatie over
de
voornaamste
risico’s die
specifiek zijn
voor de
effecten


Potentiële belangenconflicten
Het risico met betrekking tot belangenconflicten heeft te maken met de
mogelijkheid dat bepaalde functies bij de Emittenten, aanbieders of
vertegenwoordigers van de aan de Onderliggende Waarde gekoppelde
Effecten tegen de belangen van de Effectenhouders kunnen ingaan.

Risico's met betrekking tot de markt
(i) Het risico dat er geen actieve markt bestaat voor de Effecten; (ii)
Risico's met betrekking tot het emissievolume; (iii) Risico's met
betrekking tot de marktwaarde van de Effecten; (iv) Risico's met
betrekking tot de spread tussen bied- en laatprijzen; (v) Wisselkoersrisico
met betrekking tot de Effecten; (vi) Risico's met betrekking tot hedging
transacties.

Risico's met betrekking tot de Effecten in het algemeen
(i) Risico's met betrekking tot de geschiktheid van de Effecten; (ii)
Kredietrisico van de Emittent; (iii) Mogelijke beperkingen van de
wettelijkheid van de aankoop; (iv) Risico's voortvloeiend uit beroering op
de financiële markten, de Duitse wetgeving inzake de herstructurering van
het bankwezen en andere ingrepen van overheden of regelgevende instanties;
(v) Risico's met betrekking tot de invoering van een toekomstig herstel- en
resolutieregime voor kredietinstellingen; (vi) Risico's in geval van het
ontbreken van een eigen onafhankelijke evaluatie of in geval de belegger
geen advies inwint; (vii) Risico's met betrekking tot een latere bepaling van
de eigenschappen; (viii) Risico's voortvloeiend uit het aangaan van schulden
voor de aankoop van de Effecten; (ix) Risico's voortvloeiend uit
transactiekosten; (x) Risico's met betrekking tot beslissingen van de
Berekeningsagent; (xi) Inflatierisico; (xii) Risico's in verband met een
aankoop van Effecten voor indekkingsdoeleinden; (xiii) Risico's met
betrekking tot Belastingen.

Risico's met betrekking tot aan de Onderliggende Waarde

De informatie vermeld in onderdeel D.6 is enkel van toepassing in het geval van Garant Cliquet Effecten en Garant Cash Collect Effecten, waarbij
de Emittent overeenkomstig de Algemene Voorwaarden verplicht is minstens 100% van het Nominaal Bedrag te betalen aan de
Effectenhouders
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gekoppelde Effecten
(i) Risico's voortvloeiend uit de invloed van de Onderliggende Waarde op de
marktwaarde van de Effecten; (ii) risico's voortvloeiend uit niet aanhoudende
uitkeringen; (iii) risico's voortvloeiend uit het feit dat de waardering van de
Onderliggende Waarde of een Korfonderdeel enkel op een bepaalde datum
of op een bepaald tijdstip plaatsvindt; (iv) risico's waarbij het
Minimumbedrag slechts een gedeeltelijke kapitaalbescherming biedt; (v)
risico's met betrekking tot een Participatiefactor; (vi) risico's met betrekking
tot een Bodemniveau van minder dan 100%; (vii) risico's met betrekking tot
een Strike; (viii) risico's te wijten aan een beperking van potentiële returns
tot een Maximumbedrag; (ix) risico's verbonden aan omgekeerde structuren;
(x) risico's met betrekking tot verschillende Onderliggende Waarden of een
korf van Onderliggende Waarden; (xi) risico van uitstel of alternatieve
voorzieningen voor de waardering van de Onderliggende Waarde of de
Korfbestanddelen; (xii) wisselkoersrisico met betrekking tot de
Onderliggende Waarde of de Korfonderdelen; (xiii) risico's met betrekking
tot Aanpassingen; (xiv) risico's te wijten aan marktverstoringen; (xv) risico's
voortvloeiend uit de impact van regelgeving op beleggers wanneer zij
beleggen in Effecten gekoppeld aan een Onderliggende Waarde; (xvi)
risico's voortvloeiend uit de negatieve effecten van hedgingoperaties op de
Effecten door de Emittent; (xvii) risico's voortvloeiend uit het
Conversierecht van de Emittent:.

Risico's met betrekking tot de Onderliggende Waarde
- Algemene risico's
(i) Risico's voortvloeiend uit de volatiliteit van de waarde van de
Onderliggende Waarde en het risico te wijten aan een korte historiek; (ii)
Geen eigendomsrechten in de Onderliggende Waarde of diens bestanddelen;
(iii) Risico's met betrekking tot de Onderliggende Waarden die vallen onder
rechtsgebieden in groeimarkten.
[Risico's verbonden aan aandelen als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's met betrekking tot een rechtstreekse belegging in
aandelen; (ii) Beleggers hebben geen aandeelhoudersrechten; (iii) Risico's
verbonden aan ADR's/RDR's]
[-Risico's met betrekking tot indices als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's als rechtstreekse beleggingen in indexbestanddelen;
(ii) Geen invloed van de Emittent op de index; (iii) Risico's voortvloeiend uit
bijzondere belangenconflicten met betrekking tot indices als Onderliggende
Waarde; (iv) Risico's met betrekking tot strategie-indices als Onderliggende
Waarde; (v) Risico's met betrekking tot prijs rendementindices als
Onderliggende Waarde; (vi) Risico's met betrekking tot net return indices als
Onderliggende Waarde; (vii) Risico's met betrekking tot short indices als
Onderliggende Waarde; (viii) Risico's met betrekking tot leverage indices als
Onderliggende Waarde; (ix) Risico's met betrekking tot distributing indices
als Onderliggende Waarde; (x) Risico's met betrekking tot excess return
indices als Onderliggende Waarde; (xi) Risico's met betrekking tot aan
landen of sectoren gekoppelde indices; (xii) Wisselkoersrisico vervat in de
index; (xii) Negatief effect van beheerskosten op het indexniveau; (xiv)
Risico's te wijten aan het feit dat de publicatie van de samenstelling van de
index niet altijd actueel kan zijn.]
[-Risico's verbonden aan grondstoffen als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's zoals een rechtstreekse belegging in grondstoffen;
(ii) Hogere risico's dan andere activaklassen; (iii) Risico's verbonden aan
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factoren die de prijzen beïnvloeden; (iv) Risico's die voortvloeien uit
verhandeling in verschillende tijdzones en op verschillende markten.]
[-Risico's verbonden aan wisselkoersen als Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's zoals een rechtstreekse belegging in valuta's; (ii)
Geen invloed van de Emittent op de wisselkoers; (iii) Speciale risico's
verbonden aan wisselkoersen of valuta's.]
[-Risico's verbonden aan termijncontracten als Onderliggende Waarde
(i) Risico's verbonden aan termijncontracten als gestandaardiseerde
transacties; (ii) Risico van termijncontracten met verschillende leveringsdata;
(iii) Geen parallelle ontwikkeling van spotprijzen en termijnkoersen; (v)
Risico's met betrekking tot een Roll-Over.]
Beleggers kunnen hun volledige inleg of een deel ervan verliezen.]
E.

AANBIEDING

E.2b

Redenen voor
de aanbieding
en bestemming
van de
opbrengsten
wanneer het
niet gaat om
het maken van
winst en/of het
afdekken van
bepaalde
risico's

De netto-opbrengsten van elke uitgifte van Effecten zullen door de
Emittenten worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden.

E.3

Beschrijving
van de
voorwaarden
van de
aanbieding

[Datum van de eerste openbare aanbieding: [Invoegen].]
[Uitgifteprijs: [tot] [Invoegen]]
[Er zal een openbare aanbieding plaatsvinden in [Duitsland][,] [en]
[Oostenrijk][,][en][Italië][,] [en] [Frankrijk][,] [en] [Luxemburg][,] [en]
[België][,] [en] [Ierland][,] [en] [het Verenigd Koninkrijk][,] [en] [de
Tsjechische Republiek][,] [en] [Polen][,] [en] [Slowakije].]
[De kleinste overdraagbare eenheid is [Invoegen].]
[De kleinste verhandelbare eenheid is [Invoegen].]
De Effecten zullen worden aangeboden aan [gekwalificeerde beleggers][,]
[en/of] [particuliere beleggers] [en/of] [institutionele beleggers] [door middel
van [private plaatsingen] [openbare aanbiedingen]] [door financiële
tussenpersonen].
[Vanaf de datum van de eerste openbare aanbieding zullen de in de
Definitieve Voorwaarden beschreven Effecten doorlopend aangeboden
worden.]
[De doorlopende aanbieding zal plaatsvinden tegen de actuele laatkoersen
verstrekt door de Emittent.]
[De openbare aanbieding kan door de Emittent op elk ogenblik worden
stopgezet zonder opgaaf van reden.]
[Er vindt geen openbare aanbieding plaats. De Effecten zullen tot de handel
worden toegelaten op een gereglementeerde markt.]
[Er [zal] [werd] een Aanvraag voor notering [worden] ingediend vanaf
[verwachte datum invoegen] op de volgende markten: [Relevante markt(en)

0036610-0001223 FR:17589634.2

48

invoegen].]
[De Effecten worden [initieel] aangeboden tijdens de Intekenperiode[, en
zullen daarna doorlopend worden aangeboden].
Intekenperiode: van [Startdatum van de intekenperiode invoegen] tot
[Einddatum van de intekenperiode invoegen].
De Emittent behoudt zich het recht voor om de Intekenperiode te verlengen
of vervroegd af te sluiten of om de uitgifte tijdens de Intekenperiode in te
trekken.]
E.4

Beschrijving
van alle
belangen, met
inbegrip van
tegenstrijdige
belangen, die
van
betekenis zijn
voor de
uitgifte/aanbie
ding

De aanbieders en/of hun gelieerde vennootschappen kunnen klanten en
ontleners zijn van de Emittenten en hun gelieerde vennootschappen.
Bovendien kunnen aanbieders en hun gelieerde vennootschappen actief zijn,
en in de toekomst actief zijn, in investment banking en/of commercial
banking transacties met, en diensten leveren aan de Emittenten en hun
gelieerde vennootschappen in het kader van hun normale bedrijfsvoering.
[Met betrekking tot de verhandeling van de Effecten heeft de Emittent een
belangenconflict aangezien hij ook de Market Maker is op [toepasselijke
gereglementeerde of niet-gereglementeerde markt(en)];] [bovendien]
[[Wordt][wordt][Worden][worden] [de toepasselijke gereglementeerde of
niet-gereglementeerde markt(en)] ingericht en beheerd door [naam
invoegen], een onderneming waarin UniCredit S.p.A. – de
Moedermaatschappij van UniCredit Bank AG als Emittent – een belang
heeft.] [De Emittent is ook de arranger en de Berekeningsagent van de
Effecten.] [De Emittenten of hun gelieerde vennootschappen kunnen
optreden als berekeningsagent of uitbetalingsagent.]

E.7

Geraamde
kosten die
door de
Emittent of de
aanbieder aan
de belegger
worden
aangerekend

[Verkoopconcessie: [gegevens invoegen]]
[Andere commissies: [gegevens invoegen]]
[Niet van toepassing. Noch de Emittent, noch de aanbieder zullen dergelijke
kosten aanrekenen aan de belegger.]
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