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 (het “Basisprospectus”) voor de uitgifte van Fondsgebonden
Effecten (de “Effecten”) onder het EUR 50.000.0000.000 Schuld Uitgifte
Programma van UniCredit Bank AG (“UniCredit Bank”[, de “Emittent”] of
“HVB”) en het EUR 1.000.000.000 Schuld Uitgifte Programma van UniCredit
International Bank (Luxemburg) S.A. ([ de “Emittent” of] “UniCredit
International Luxembourg”).
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.
Enkel deze personen die de Samenvatting, met inbegrip van de vertalingen ervan,
hebben ingediend kunnen burgerlijk 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 de 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]] [de
geldigheidsperiode van het Basisprospectus].]
[Niet van toepassing. Er is geen toestemming gegeven.]

Andere aan de

[De Emittent [en de Garant] verleent [verlenen] toestemming om het
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toestemming
verbonden
voorwaarden

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 en is geregistreerd in het
Handelsregister van het Amtsgericht van München onder het nummer HRB
42148.

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
binnen de
groep

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
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

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

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

Nettobedrijfswinst

prestatie-

1)

Kernkapitaalratio’s

Common Equity Tier 1kapitaal

€18.993 miljoen

Kernkapitaal (Tier 1
kapitaal)

€18.993 miljoen

€18.456 miljoen

€85,7 miljard

€85,5 miljard

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

1
2

Geconsolideerde Financiële Kerncijfers per 30 juni 2015*
Kritieke
indicatoren

prestatie-

1/1/2015 –
30/06/2015

1/1/2014 –
30/06/2014

Nettobedrijfswinst

€491 miljoen

€386 miljoen

Winst voor belastingen

€490 miljoen

€499 miljoen

Geconsolideerde winst

€326 miljoen

€324 miljoen

€0,40

€0,41

30/06/2015

31/12/2014

Totale activa

€313.672 miljoen

€300.342 miljoen

Eigen vermogen

€20.335 miljoen

€20.597 miljoen

30/06/2015

31/12/2014

Basel III

Basel III

Common Equity Tier 1kapitaal

€19.030 miljoen

€18.993 miljoen

Kernkapitaal
kapitaal)

€19.030 miljoen

€18.993 miljoen

€81.325 miljoen

€85.768 miljoen

Winst
per
aandeel
(volledige HVB Groep)

Kerncijfers balans

Kernkapitaalratio’s

(Tier

1

Risicogewogen activa (met
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inbegrip van equivalenten
voor marktrisico en
bedrijfsrisico)
CET kapitaalratio1)

23,4%

22,1%

* De cijfers in deze tabel werden niet geauditeerd en komen uit de halfjaarlijks financieel
rapport van de Emittent per 30 juni 2015.
1)

Berekend op basis van de risicogewogen activa, met inbegrip van equivalenten voor
marktrisico en bedrijfsrisico.

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

Er heeft zich geen wezenlijke negatieve 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
betrekking op
heeft

Niet van toepassing. Er heeft zich geen significante wijziging voorgedaan in
de financiële positie van de HVB Groep sinds 30 juni 2015.

B.13

Recente
gebeurtenusse
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

B.5 plus
verklaring van
afhankelijkhei

Zie hoger, Element B.5.
Niet van toepassing. UniCredit Bank is niet afhankelijk van enige entiteit
binnen de HVB Groep.
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d van andere
entiteiten
binnen de
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.17

Ratings

UniCredit Bank heeft de volgende rating gekregen van Fitch Ratings Ltd.
("Fitch"), Moody's Investors Service Ltd. ("Moody's") en Standard & Poor's
Ratings Services ("S&P"): Op februari 2016 zijn de volgende ratings
toegekend aan UniCredit Bank:

1

Moody’s
S&P
Fitch

Lange
termijn
Notes
Baa1
BBB
A-

Achtergestel
de Notes
Baa3
BB+
BBB+

Korte
termijn
Notes
P-1
A-2
F2

Outlook

stabiel
negatief
negatief

De kredietbeoordelingen op lange termijn van Fitch zijn opgemaakt volgens
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
1

Dit Onderdeel B.17 is enkel van toepassing in het geval van Fund Index Telescope Effecten en Garant Telescope Effecten waar de Emittent
verplicht is de Effectenhouders minstens 100% van het Nominale Bedrag te betalen naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden.
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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.
Fitch, Moody’s en S&P zijn opgericht in de Europese Unie en geregistreerd
onder Verordening (EC) Nr. 1060/2009 met betrekking tot ratingbureaus
zoals van tijd tot tijd gewijzigd de (CRA Verordening) zoals weergegeven in
de lijst van ratingbureaus in overeenstemming met de CRA Verordening
gepubliceerd op de website van de Europese Authoriteit voor Effecten en
Markten voortvloeiend uit de CRAVerordening (voor meer informatie
gelieve de webpagina van ESMA te bezoeken)]]
[Niet van toepassing. De Effecten hebben geen rating.] [De Effecten hebben
de volgende rating ontvangen van [Fitch Ratings Ltd. (“Fitch”)] [,] [en]
[Moody’s Investors Service Ltd. (“Moody’s”)] [en] [Standard & Poor’s
Rating Services (“S&P”)]: [Voeg ratinginformatie gerelateerd aan de
Effecten in]]
Beleggers moeten in rekening nemen dat een rating geen aanbeveling tot
kopen, verkopen of houden uitmaakt voor de Effecten uitgegeven door de
Emittent. Bovendien kunnen ratings toegekend door de ratingbureaus op elk
ogenblik opgeschort, verlaagd of teruggetrokken worden.]

[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 810 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
en de positie

De UniCredit Banking Groep, ingeschreven in het Register van Banken van de
Italiaanse Centrale Bank conform Artikel 64 van het Wetgevend decreet nr. 385
van 1 september 1993 zoals gewijzigd (de "Bankwet") onder nummer 02008.1
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van de
emittent
binnen de
groep

(de "Groep" of de "UniCredit Groep") is een toonaangevende financiële
dienstengroep met een goed uitgebouwd commercieel netwerk in 20 landen,
waaronder Italië, Duitsland, Oostenrijk, Polen en andere Centraal- en OostEuropese ("COE") landen. Per 31 december 2014, is UniCredit Groep aanwezig
in ongeveer 50 markten met meer dan 147.000 (inclusief YAPI KREDI GROEP)
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,
import- en exportfinanciering, bedrijfsfinanciering, leasing, factoring en de
distributie van bepaalde levensverzekeringsproducten via bankkantoren
(bancassurance).
UniCredit International Luxemburg is een 100%-dochteronderneming van
UniCredit.

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

Geselecteerd
e belangrijke
historische
financiële
informatie

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:
Miljoen €

Boekjaar eindigend op
31 december 2014

Boekjaar eindigend op
31 december 2013

Bedrijfsopbreng
sten waarvan:

13

12

–Netto-interest

13

12

Bedrijfskosten

(6)

2

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 2014 en 31 december 2013:
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miljoen €

Boekjaar eindigend op
31 december 2014

Boekjaar eindigend op
31 december 2013

3.162

3.187

Financiële
activa
aangehouden
voor
handelsdoeleind
en

2

2

Leningen
en
vorderingen aan
klanten

34

123

Financiële
verplichtingen
aangehouden
voor
handelsdoeleind
en

2

2

Deposito’s van
klanten
en
uitgegeven
schuldpapier
waarvan:

2.430

2.496

- deposito’s van
klanten

374

593

uitgegeven
schuldpapier

2.055

1.903

Eigen vermogen

270

250

Totale activa

Verklaringen
inzake het
ontbreken
van een
wezenlijke
nadelige
wijziging in
de
vooruitzichte
n van de
emittent
sinds de
datum van
diens laatst

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, de datum van diens laatst gepubliceerde gauditeerde
jaarrekening.
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gepubliceerd
e
geauditeerde
jaarrekening
of een
beschrijving
van de
wezenlijke
negatieve
wijziging
Beschrijving
van
belangrijke
verandering
in de
financiële
positie na de
periode waar
de
historische
financiële
informatie
betrekking
op heeft

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
andere
entiteiten
binnen de
Groep

Zie hierboven, Element B.5.
UniCredit International Luxembourg is een 100% dochtervennootschap van
UniCredit en heeft een 100 procent belang in een dochtervennootschap genaamd
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.
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B.16

Controlerend
e
aandeelhoud
ers

UniCredit International Luxembourg is een 100% dochtervennootschap van
UniCredit .

B.172

Ratings

[Niet van toepassing. Noch UniCredit International Luxemburg, noch de Effecten
hebben een rating.]
De Effecten hebben de volgende rating ontvangen van [Fitch Ratings Ltd.
(“Fitch”)] [,] [en] [Moody’s Investors Service Ltd. (“Moody’s”)] [en] [Standard &
Poor’s Rating Services (“S&P”)]: [Voeg ratinginformatie gerelateerd aan de
Effecten in]. UniCredit International Luxembourg heeft geen rating.
Beleggers moeten in rekening nemen dat een rating geen aanbeveling tot kopen,
verkopen of houden uitmaakt voor de Effecten uitgegeven door de Emittent.
Bovendien kunnen ratings toegekend door de ratingbureaus op elk ogenblik
opgeschort, verlaagd of teruggetrokken worden.]

B.18

Beschrijving De correcte, tijdige betaling van alle door UniCredit International Luxembourg
van
de verschuldigde bedragen onder deze Basisprospectus met betrekking tot door
Garantie
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

Domicilie /
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 voor het
huidige boekjaar.

B.19
B.5

Beschrijving
van de groep
en de positie
van de garant

De Garant is de moedermaatschappij van 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 " Bankwet") onder nummer 02008.1 (de "Groep" of de "UniCredit Groep").

2

Dit Element B.17 is enkel van toepassing in het geval van Fund Index Telescope Effecten en Garant Telescope Effecten waar de
Emittent verplicht is de Effectenhouders minstens 100% van het Nominale Bedrag te betalen naar aanleiding van de Algemene
Voorwaarden.
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binnen de
groep

De UniCredit Groep is een toonaangevende financiële dienstengroep met een goed
uitgebouwd commercieel netwerk in 20 landen, waaronder Italië, Duitsland,
Oostenrijk, Polen en andere COE landen. Per 31 december 2014, is UniCredit
Groep aanwezig in ongeveer 50 markten met meer dan 147.000 (inclusief YAPI
KREDI GROEP) 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, import- en exportfinanciering, bedrijfsfinanciering, leasing,
factoring en de distributie van bepaalde levensverzekeringsproducten via
bankkantoren (bancassurance).

B.19
B.9

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

B.19
B.10

Voorbehoud
auditverslag

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

B.19
B.12

Geselecteerd
e 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

- dividenden en
andere inkomsten
uit
aandelenbelegging
en

794

964

324

nettovergoedingen
en -commissies

7.572

7.361

7.728

Bedrijfskosten

(13.838)

(14.253)

(14.801)

Bedrijfswinst

8.675

9.082

9.172

Winst
(verlies)
voor belastingen

4.091

(5.220)

(4.888)

Bedrijfsopbrengst
en
waarvan:
- netto-interest
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Nettowinst
(verlies)
toerekenbaar
de Groep

2.008

(13.965)

(13.965)

aan

(*) 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 en 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
aandelenbelegging
en

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

512

712

712

Bedrijfsopbrengst
en
waarvan:
- netto-interest

Nettowinst
(verlies)
toerekenbaar
de Groep

aan

(***) De vergelijkende cijfers per 31 maart 2014 werden herzien
(****) Zoals gepubliceerd in “Geconsolideerd Tussentijds Verslag per 31 maart 2014”
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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 en
vorderingen aan
klanten

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 van
klanten en
uitgegeven
schuldpapier

560.688

557.379

571.024

- deposito’s van
klanten

410.412

393.113

410.930

- uitgegeven
schuldpapier

150.276

164.266

160.094

Eigen vermogen

43.390

46.722

46.841

waarvan:

waarvan:

(*) Zoals gepubiceerd in de "Geconsolideerde verslagen en rekeningen van 2013".
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(**) 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 31 maart 2015 en 31 maart 2014 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
(****) Zoals gepubliceerd in “Geconsolideerd Tussentijds Verslag per 31 maart 2014”.

Verklaringen inzake het ontbreken van een
nadelige zakelijke wijziging

significante of wezenlijke

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.
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Verklaringen Er heeft zich geen wezenlijk nadelige wijziging voorgedaan in de vooruitzichten
inzake
het van UniCredit en de Groep sinds 31 december 2014, de datum van de laatst
ontbreken
gepubliceerde gecontroleerde financiële rapporten.
van
een
wezenlijke
nadelige
wijziging in
de
vooruitzichte
n van de
emittent
sinds
de
datum van
diens laatst
gepubliceerd
e
geauditeerde
jaarrekening
of
een
beschrijving
van
de
wezenlijke
negatieve
wijziging
Beschrijving Er heeft zich geen wezenlijke nadelige wijziging voorgedaan in de financiële of
van
zakelijke positie van UniCredit en de Groep sinds 30 juni 2015.
belangrijke
verandering
in
de
financiële
positie na de
periode waar
de
historische
financiële
informatie
betrekking
op heeft
B.19
B.13

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

B.19
B.14

Afhankelijkh Zie hierboven, Element B.5.
eid
van
De Garant is de moederonderneming van de UniCredit Groep en oefent, naast
andere
bankactiviteiten, het organisch beleid en management- en controlefuncties uit ten
entiteiten
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binnen
Groep

de 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
Bankwet, vaardigt, bij de uitoefening van deze management- en coördinatieactiviteiten, 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.173

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
BBBBaa1
tegenpartij op
lange termijn
Outlook
Stabiel
stabiel
Tier 2
BB
Ba1
Achtergestelde
Schuld

Fitch ratings
F2

BBB+

stabiel
BBB

Beleggers moeten in rekening nemen dat een rating geen aanbeveling tot kopen,
verkopen of houden uitmaakt voor de Effecten uitgegeven door de Emittent.
Bovendien kunnen ratings toegekend door de ratingbureaus op elk ogenblik
opgeschort, verlaagd of teruggetrokken worden.]

C.

EFFECTEN

C.1

Type en klasse
van effecten
aangeboden
en/of
toegelaten tot
verhandelen
inclusief enig
identificatienu
mmer van een
effect

[In het geval van Garant Effecten, is het volgende van toepassing:
Garant Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Fund Index Effecten, is het volgende van toepassing:
Fund Index Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten, is het volgende van
toepassing:
Fund Reverse Convertible Effecten with Cash Settlement [or Physical Settlement]
(de "Effecten")]

3

Dit Element B.17 is enkel van toepassing in het geval van Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten, Garant
telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waar de Emittent verplicht is de Effectenhouders minstens 100% van het Nominale
Bedrag te betalen volgens de Algemene Voorwaarden.
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[In het geval van Sprint Effecten, is het volgende van toepassing:
Sprint Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Garant Basket Effecten, is het volgende van toepassing:
Garant Basket Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Garant Rainbow Effecten, is het volgende van toepassing:
Garant Rainbow Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Fund Index Performance Telescope Effecten, is het volgende van
toepassing:
Fund Index Performance Telescope Effecten (de “Effecten”)]
[In het geval van Garant Performance Telescope Effecten, is het volgende van
toepassing:
Garant Performance Telescope Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Garant Performance Telescope Basket Effecten, is het volgende
van toepassing:
Garant Performance Telescope Basket Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Fund Index Telescope Effecten, is het volgende van toepassing:
Fund Index Telescope Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Fund Index Geoscope Effecten, is het volgende van toepassing:
Fund Index Geoscope Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Garant Telescope Effecten, is het volgende van toepassing:
Garant Telescope Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Garant Geoscope Effecten, is het volgende van toepassing:
Garant Geoscope Effecten (de "Effecten")]
[In het geval van Target Vol Strategies Effecten, is het volgende van toepassing:
Target Vol Strategies Effecten (de "Effecten")]
“Nominaal Bedrag” betekent [INVOEGEN]4 (In het geval van Effecten
uitgegeven door UniCredit Bank, zal het Nominaal Bedrag niet lager zijn dan
EUR 1.000.)
[“Samengesteld Nominaal Bedrag” betekent [INVOEGEN].]
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)).
[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. De [ISIN (International Securities
Identification Number)] [WKN (German Securities Identification Number

4

In geval van Effecten uitgegeven door UniCredit Bank, zal het nominale bedrag niet minder dan 1.000 Euro bedragen. In het geval
van Effecten uitgegeven door UniCredit International Luxemburg, zal het Nominale Bedrag niet minder dan 100.000 EUR bedragen.
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(Wertpapierkennnummer)][Gemeenschappelijke Code] is opgegeven in de Bijlage
bij deze samenvatting.
C.2
C.5

C.8

Munteenheid
van de effecten
Beperkingen
op de vrije
overdraagbaar
heid van de
effecten
Rechten
verbonden aan
de effecten
(met inbegrip
van rang van
de Effecten en
beperkingen
aan deze
rechten)

De Effecten zijn uitgegeven in [Invoegen] (de "Gespecificeerde Munteenheid").
Niet van toepassing. De Effecten zijn vrij overdraagbaar.

Toepasselijk recht van de Effecten
De Effecten, zowel naar vorm als naar inhoud, en alle rechten en verplichtingen
van de Emittent en de Effecthouder worden beheerst door [Duits][Engels] recht.
Rechten verbonden aan de effecten
[In het geval van Garant Effecten, Fund Index Effecten, Sprint Effecten, Garant
Basket,Garant Rainbow Effecten en Target Vol Strategies Effecten, is het volgende
van toepassing:
De Effecten zijn niet interestdragend.]
[In het geval van Fund Index Performance Telescope Effecten, Garant
Performance Telescope Effecten, Garant Performance Telescope Basket
Effecten, Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten,
Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten, is het volgende van
toepassing:
De Effecten dragen geen intrest.
De Effectenhouders zullen gerechtigd zijn op de betaling van het respectievelijke
Bijkomende Bedrag (k) (zoals gespecifieerd in [C.10][C.15]) op de
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k) (zoals gespecifieerd in de Bijlage
bij deze Samenvatting).
[In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten zijn interestdragend op hun [Totale Nominale Bedrag][Nominale
Bedrag] gedurende de [toepasselijke] Interestperiode aan [een Vaste Rente] [de
Referentierentevoet] (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) en het
toepasselijke Interestbedrag zal worden uitbetaald op elke Interestbetalingsdag
(zoals bepaald in de toepasselijke Finale Voorwaarden). Het toepasselijke
"Interestbedrag" wordt berekend door het product van de Rentevoet die van
toepassing is gedurende de betreffende Interestperiode te vermenigvuldigen met
het [Totale Nominale Bedrag] [Nominale Bedrag] per Dagtellingsbreuk (zoals
bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).
[In het geval van Effecten met variabele rente met een Maximumrentevoet
(floating-rate Effecten with a Maximum Interest Rate), het volgende invoegen:
Indien de voor een Interestbetalingsdag bepaalde Rentevoet hoger is dan de
Maximumrentevoet, dan zal de Rentevoet voor die Interestbetalingsdag gelijk zijn
aan de Maximumrentevoet.
"Maximumrentevoet" betekent [Invoegen].]
[In het geval van Effecten met variabele rente met een Minimumrentevoet
(floating-rate Effecten with a Minimal Interest Rate) het volgende invoegen:
Indien de voor een Interestbetalingsdag bepaalde Rentevoet lager is dan de
Minimumrentevoet, dan zal de Rentevoet voor die Interestbetalingsdag gelijk zijn
aan de Minimumrentevoet.

0036610-0001223 FR:17589645.2

19

"Minimumrentevoet" betekent [Invoegen].]
[Bij de automatische uitoefening op de Uitoefendatum (zoals gedefinieerd in
C.16) heeft de Effectenhouder recht op de betaling van het Aflossingsbedrag
(zoals gedefinieerd in C.15) [In het geval van Effecten with Cash Settlement and
Physical Setlement, het volgende invoegen: of de levering van het betreffende
aantal Onderliggende Waarden] op de Vervaldatum.]
Beperking van rechten
[In het geval van Garant Effecten, Fund Index Effecten, Garant Basket Effecten,
Garant Rainbow Effecten, Fund Index Performance Telescope Effecten, Garant
Performance Telescope Effecten, Garant Performance Telescope Basket Effecten,
Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten, Garant Telescope
Effecten, Garant Geoscope Effecten en Target Vol Strategies Effecten, het
volgende invoegen:
De Emittent is gerechtigd aanpassingen aan te brengen aan de voorwaarden en aan
de omzetting van de Effecten.]
[In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten en Sprint Effecten het
volgende invoegen:
De Emittent is gerechtigd de Effecten terug te kopen en de voorwaarden van de
Effecten aan te passen.]
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) rang in met alle andere huidige en toekomstige niet-achtergestelde en niet
met zekerheden gedekte verplichtingen van de Emittent.
[C.9
5

Nominale
intrestvoet:
Nominale
interestvoet; de
datum waarop
de intrest
betaalbaar
wordt en de
data waarop de
intresten
verschuldigd
zijn; wanneer
de intrest niet
vast is,
beschrijving
van het
onderliggend
actief waarop
deze is
gebaseerd;
vervaldatum en
bepalingen

Zie ook hierboven Element C.8.
Optie 10, 11, 12 en 13: In het geval van Fund Index Telescope Effecten, Fund
Index Geoscope Effecten, Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope
Effecten, voeg in:
Intrestvoet, Intrestbegindatum, Intrestbetalingsdata
Niet van toepassing. De effecten zijn niet intrestdragend.
Onderliggende Waarde
Beschrijvingen van de Onderliggende Waarde zijn opgenomen in de Bijlage bij
deze Samenvatting. Voor verdere informatie met betrekking tot de prestatie van de
Onderliggende Waarde en de volatiliteit ervan, wordt verwezen naar de Website
(of elke opvolgende website), zoals vermeld in de Bijlage bij deze Samenvatting.
Aflossing
De aflossing op de Vervaldatum zal gebeuren door betaling van het
Aflossingsbedrag in de Gespecifieerde Munteenheid.
Het “Aflossingsbedrag” is gelijk aan het Minimumbedrag.
De “Vervaldatum” en het “Minimumbedrag” zijn vermeld in de Bijlage bij deze
Samenvatting.
Betalingen
Alle betalingen moeten worden uitgevoerd aan [Invoegen] (de "Voornaamste

5

Dit Element C.9 is enkel toepasselijk met betrekking tot Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten, Garant
Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarvoor de Emittent de Effectenhouders minstens 100% van het verschuldigde
Nominaal Bedrag moet betalen volgens de Algemene Voorwaarden.
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[C.1
06

voor het
afschrijven van
de lening,
inclusief de
terugbetalingsp
rocedures; een
rendementindi
catie;
vertegenwoord
iging van
houders van
schuldeffecten

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].
Indicatie 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

Zie ook hierboven, Element C.9.
Optie 10 en 12: in het geval van Fund Index Telescope Effecten en Garant
Telescope Effecten, voeg in:
[Fund Index Telescope Effecten] [Garant Telescope Effecten] zijn Effecten
waarvan de betaling van het Bijkomende Bedrag (k) gebaseerd is op de Prestatie
van de Onderliggende Waarde (k). De Prestatie van de Onderliggende Waarde (k)
is gelijk aan het verschil tussen (i) het quotiënt van R (k), in de teller, en R
(initieel), in de noemer, en (ii) het Uitoefeningsniveau, gedeeld door D (k). D(k)
en het Strike Niveau zijn gespecifieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting,
rekening houdende met de Participatiefactor (zoals gespecifieerd in de Bijlage bij
deze Samenvatting) en de respectievelijke D (k). R(k) betekent de Referentieprijs
op de respectievelijke Observatiedatum (k). [R (initieel) wordt nader bepaald in
de Bijlage bij deze Samenvatting.][R (initieel) betekent [invoegen]].
[In het geval van Quanto Effecten, voeg in:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarvan de wisselkoers met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
“Wisselkoers van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecifieerde Wisselkoers en waar een element van wisselkoersbescherming is
voorzien. Met betrekking tot Quanto Effecten is een eenheid van de Wisselkoers
van de Onderliggende Waarde gelijk aan een eenheid van de Gespecifieerde
Wisselkoers.]
[Als zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet op een Observatiedatum
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting), zal het respectievelijk
Bijkomend Bedrag (k) betaald worden op de respectievelijke Betalingsdatum van
het Bijkomende Bedrag (k) (zoals gespecifieerd in de Bijlage bij deze
Samenvatting).
Een “Inkomsten Betalingsgebeurtenis” betekent dat R (k), zoals vastgesteld op
de respectieve Observatiedatum (k), groter is dan de Strike. De Strike is
vastgesteld in de Bijlage bij deze Samenvatting] [“Strike” betekent Strike Level x
R (initieel), wanneer het Strike Level is vastgesteld in de Bijlage bij deze
Samenvatting]. R(k) betekent de Referentieprijs op de respectievelijke
Observatiedatum (k). [R (initieel) wordt nader bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting.][R (initieel) betekent [invoegen]].
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag

6

Dit Element C.10 is enkel toepasselijk met betrekking tot Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten, Garant
Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten met een denominatie van minstens 100.000 EUR waarvoor de Emittent de
Effectenhouders minstens 100% van het verschuldigde Nominaal Bedrag moet betalen volgens de voorwaarden.
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vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectievelijk Maximum
Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).]]
[Het respectieve Bijkomende Bedrag zal betaald worden op de respectieve
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k).
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
Het Bijkomende Bedrag (k) is niet minder dan het Minimum Bijkomende Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Finale Voorwaarden).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectieve Maximum
Bijkomende Bedrag (k).]]
De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd kan stijgen als de waarde van
de Onderliggende waarde stijgt en kan dalen als de waarde van de Onderliggende
Waarde daalt (andere factoren die invloed hebben op de waarde buiten
beschouwing gelaten).]
Optie 11 en 13: In het geval van Fund Index Geoscope Effecten en Garant
Geoscope Effectenn voeg in:
[Fund Index Geoscope Effecten] [Garant Geoscope Effecten]zijn Effecten waarbij
de betaling van het Bijkomende Bedrag (k) is gebaseerd op de Geometrische
Gemiddelde Prestatie van de Onderliggende Waarde (k). De Geometrische
Gemiddelde Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) is de n-de (wanneer n
afhangt van de respectievelijke D (k)) tak van de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k), waarbij de Prestatie van de Onderliggende Waarde (k) het quotiënt is
van R (k) als teller en R (initieel) als noemer. D(k) is gespecifieerd in de Bijlage
bij deze Samenvatting, rekening houdende met de Participatiefactor (zoals
gespecifieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting). R(k) betekent de
Referentieprijs op de respectievelijke Observatiedatum (k). [R (initieel) wordt
nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.][R (initieel) betekent
[invoegen]].
[In het geval van Quanto Effecten, voeg in:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarvan de wisselkoers met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
“Wisselkoers van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecifieerde Wisselkoers en waar een element van wisselkoersbescherming is
voorzien. Met betrekking tot Quanto Effecten is een eenheid van de Wisselkoers
van de Onderliggende Waarde gelijk aan een eenheid van de Gespecifieerde
Wisselkoers.]
[Als zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet op een Observatiedatum
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting), zal het respectievelijk
Bijkomend Bedrag (k) betaald worden op de respectievelijke Betalingsdatum van
het Bijkomende Bedrag (k) (zoals gespecifieerd in de Bijlage bij deze
Samenvatting).
Een “Inkomsten Betalingsgebeurtenis” betekent dat R (k) (zoals bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting), zoals vastgesteld op de respectieve
Observatiedatum (k), groter is dan de Strike. De Strike is vastgesteld in de Bijlage
bij deze Samenvatting] [“Strike” betekent Strike Level x R (initieel), wanneer het
Strike Level is vastgesteld in de Bijlage bij deze Samenvatting] .
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
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vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectievelijk Maximum
Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).]]
[Het respectieve Bijkomende Bedrag zal betaald worden op de respectieve
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k).
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
Het Bijkomende Bedrag (k) is niet minder dan het Minimum Bijkomende Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Finale Voorwaarden).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectieve Maximum
Bijkomende Bedrag (k).]]
De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd kan stijgen als de waarde van
de Onderliggende waarde stijgt en kan dalen als de waarde van de Onderliggende
Waarde daalt (andere factoren die invloed hebben op de waarde buiten
beschouwing gelaten).]
C.11
7

[C.1
58

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: [gereglementeerde markt van de Luxemburg Stock
Exchange][voeg andere toepasselijke gereguleerde of gelijkwaardige markt(en)
in].]
[De Effecten zijn reeds toegelaten tot verhandeling op de volgende gereguleerde
of andere gelijkwaardige markten: [voeg andere toepasselijke gereguleerde of
gelijkwaardige markt(en) in].]
[Niet van toepassing. Er is geen aanvraag ingediend of intentie om een aanvraag in
te dienen voor toelating tot verhandeling van de Effecten op een gereguleerde of
gelijkwaardige markt.]
[[Voeg de naam van de Market Maker in] (de “Markt Maker”) neemt het op zich
om in liquiditeit te voorzien door bied- en laatnoteringen in overeenstemming met
de market making regels van [Voeg de relevante gereglementeerde of nietgereglementeerde markt(en) in], waar de Effecten worden verwacht te zullen
worden genoteerd. De verplichtingen van de Market Maker worden
gereglementeerd door de regels van de markten georganiseerd en beheerd door
[Voeg de relevante gereglementeerde of niet-gereglementeerde markt(en) in], en
de relevante instructies bij die regels. [Bovendien, nemen de Market Maker het op
zich om, bij normale marktomstandigheden, een spread tussen bied- en
laatnoteringen te hanteren die niet hoger is dan [voeg percentage in]%.]]

Invloed van de
Onderliggende
Waarde op de
waarde van de
effecten

[Optie 1: In het geval van Garant Effecten, het volgende invoegen:
Garant Effecten zijn Effecten waarbij de aflossing op de Vervaldatum is gebaseerd
op de R (finaal) (zoals bepaald C.19). De Effectenhouder ontvangt minimaal het
gespecificeerde Minimumbedrag. [In het geval van Garant Effecten met een
Minimumbedrag dat kleiner is dan het Nominale Bedrag, is het volgende van
toepassing: Dit Minimumbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.][In het geval
van Garant Cap Effecten, is het volgende van toepassing: Bovendien is het

7

Dit Element C.11 is enkel van toepassing op Effecten met een denominatie van minder dan 100.000 EUR.

8

Dit Element C.15 is van toepassing op alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten, Garant
Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om de Effectenhouders minstens 100% te
betalen van het Nominaal Bedrag krachtens de Algemene Voorwaarden.
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Aflossingsbedrag niet groter dan het Maximumbedrag.]
[In het geval van Quanto Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarbij de munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheidvan de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid en waarbij valutabescherming wordt geboden. In
het geval van Quanto Effecten, is één eenheid van de Munteenheid van de
Onderliggende Waarde gelijk aan één eenheid van de Gespecificeerde
Munteenheid.]
[In het geval van Compo Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten zijn uitgegeven als Compo Effecten. Compo Effecten zijn Effecten
waarbij de munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheidvan de Onderliggende Waarde)niet dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid en waarbij geen valutabescherming wordt geboden.
Bijgevolg draagt de Effectenhouder het volledige wisselkoersrisico gedurende de
looptijd.]
[In het geval van Garant Effecten, het volgende invoegen:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x (Bodemniveau + Participatiefactor x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike) [omgerekend door toepassing van een FX
Wisselkoers (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting)]. Het
Aflossingsbedrag is evenwel niet kleiner dan het Minimumbedrag.
Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van R (finaal) als
teller en R (initieel) als noemer.]
[In het geval van Garant Cap Effecten, het volgende invoegen:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x (Bodemniveau + Participatiefactor x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike) [omgerekend door toepassing van een FX
Wisselkoers (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting)]. In dit geval is
het Aflossingsbedrag evenwel niet kleiner dan het Minimumbedrag en niet groter
dan het Maximumbedrag.
Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van R (finaal) als
teller en R (initieel) als noemer.]
Bodemniveau, Participatiefactor, Strike, [en] Minimumbedrag[, en
Maximumbedrag] worden gedefinieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting.
Maximum Bedrag betkent [Invoegen]. Het Cap Niveau wordt nader bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting. Het Maximum Bedrag wordt geconverteerd door
toepassing van een FX Wisselkoers]. [R (initieel) wordt nader bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting][R (initieel) betekent [Invoegen]].][Optie 2: In het
geval van Fund Index Effecten, het volgende invoegen:
Fund Index Effecten zijn Effecten waarbij de aflossing op de Vervaldatum
gebaseerd is op R (finaal) (zoals bepaald in C.19). De Effectenhouder ontvangt
minimaal het gespecificeerde Minimumbedrag. [In het geval van Fund Index
Effecten met een Minimumbedrag dat kleiner is dan het Nominale Bedrag, is het
volgende van toepassing: Dit Minimumbedrag is niet kleiner dan het Nominale
Bedrag.] [In het geval van Fund Index Effecten met een Minimumbedrag en Cap,
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is het volgende van toepassing: Bovendien is het Aflossingsbedrag niet groter dan
het Maximumbedrag.]
[In het geval van Quanto Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarbij de munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheidvan de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid en waarbij valutabescherming wordt geboden. In
het geval van Quanto Effecten, is één eenheid van de Munteenheid van de
Onderliggende Waarde gelijk aan één eenheid van de Gespecificeerde
Munteenheid.]
[In het geval van Fund Index Effecten with a Minimum Amount, is het volgende
van toepassing:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x (Bodemniveau + Participatiefactor x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike)). Het Aflossingsbedrag is evenwel niet kleiner
dan het Minimumbedrag.
Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van R (finaal) als
teller en R (initieel) als noemer. [R (initieel) wordt nader bepaald in de Bijlage bij
deze Samenvatting][R (initieel) betekent [Invoegen]].]
[In het geval van Fund Index Effecten with a Minimum Amount and Cap, is het
volgende van toepassing:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x (Bodemniveau + Participatiefactor x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike)). Het Aflossingsbedrag is evenwel niet kleiner
dan het Minimumbedrag en niet groter dan het Maximumbedrag.
Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van R (finaal) als
teller en R (initieel) als noemer. [R (initieel) wordt nader bepaald in de Bijlage bij
deze Samenvatting][R (initieel) betekent [Invoegen]].]
Bodemniveau, Participatiefactor, Strike, Minimumbedrag [, Maximumbedrag]
worden gedefinieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting. Maximum Bedrag
betekent [Invoegen]. Het Cap Niveau wordt nader bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting. Het Maximum Bedrag wordt geconverteerd door toepassing van
een FX Wisselkoers].
[Optie 3: In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten, het volgende
invoegen:
Fund Reverse Convertible Effecten zijn Effecten waarbij de aflossing op de
Vervaldatum is gebaseerd R (finaal) (zoals bepaald in C.19).
[In het geval van Quanto Effecten, is het volgende van toepassing:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarbij de munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheid van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid en waarbij valutabescherming wordt geboden. In
het geval van Quanto Effecten, is één eenheid van de Munteenheid van de
Onderliggende Waarde gelijk aan één eenheid van de Gespecificeerde
Munteenheid.] [In het geval van Quanto Effecten with Physical Settlement, is het
volgende van toepassing: Het aantal te leveren Onderliggende Waarden en/of het
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Aanvullende Cash Bedrag wordt voor de levering verhoogd of verlaagd in functie
van de wisselkoersbeweging teneinde eventuele wisselkoersverliezen of -winsten
tijdens de looptijd van de Effecten te compenseren.]
[In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten with Cash Settlement, is het
volgende van toepassing:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"), dat als volgt wordt vastgesteld:
Als R (finaal) gelijk is aan of groter dan de Strike, dan is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag.
Als R (finaal) kleiner is dan de Strike, dan is het Aflossingsbedrag gelijk
aan het Nominale Bedrag x R (finaal) / Strike.
[De Strike wordt gedefinieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting.] [Strike
betekent R (initieel) x Strike Niveau zoals bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting.] [R (initieel) betekent [invoegen].]]]
[In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten with Physical Settlement, is
het volgende van toepassing:
Aflossing
De Effecten worden als volgt afgelost op de Vervaldatum:
- Als R (finaal) gelijk is aan of groter dan de Strike, dan is het Aflossingsbedrag
gelijk aan het Nominale Bedrag.
Als R (finaal) kleiner is dan de Strike, dan worden de Effecten afgelost
door de levering van aandelen van het fonds (Onderliggende Waarde) in
overeenstemming met de Ratio en, indien van toepassing, door de betaling van het
Aanvullende Cash Bedrag.
[De Strike en Ratio worden gedefinieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting.]
[Strike betekent R (initieel) x Strike Niveau zoals verder bepaald in de Bijlage bij
deze Samenvatting.] [R (initieel) betekent [Invoegen].]] [Ratio betekent Nominaal
Bedrag / Strike.]
]
[Optie 4: In het geval van Sprint Effecten, het volgende invoegen:
Sprint Effecten zijn Effecten waarbij de aflossing op de Vervaldatum gebaseerd is
op R (finaal) (zoals bepaald in C.19)..
[In het geval van Quanto Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarbij de munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheid van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid en waarbij valutabescherming wordt geboden. In
het geval van Quanto Effecten, is één eenheid van de Munteenheid van de
Onderliggende Waarde gelijk aan één eenheid van de Gespecificeerde
Munteenheid.]
[In het geval van Compo Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten zijn uitgegeven als Compo Effecten. Compo Effecten zijn Effecten
waarbij de munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheidvan de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid en waarbij geen valutabescherming wordt geboden.
Bijgevolg draagt de Effectenhouder het volledige wisselkoersrisico.]
[In het geval van Sprint Effecten, het volgende invoegen:
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Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"), dat als volgt wordt vastgesteld:
Als R (finaal) groter is dan de Strike, dan wordt het Aflossingsbedrag
bepaald op basis van volgende formule:
Aflossingsbedrag = Nominale Bedrag x (Strike Level + Participatiefactor
x (Prestatie van de Onderliggende Waarde – Strike Level)) [omgerekend door
toepassing van een FX Wisselkoers (zoals bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting)].
Als R (finaal) gelijk is aan of kleiner dan de Strike, dan is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de
Prestatie van de Onderliggende Waarde [omgerekend door toepassing van een FX
Wisselkoers (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting)].
Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van R (finaal) als
teller en R (initieel) als noemer.
De Participatiefactor [en de Strike] [wordt] [worden] gedefinieerd in de Bijlage bij
deze Samenvatting.] [Strike betekent R (initieel) x Strike Niveau zoals nader
bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting] [R (initieel) betekent [Voeg in]].]
[In het geval van Sprint Cap Effecten, het volgende invoegen:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"), dat als volgt wordt vastgesteld:
Als R (finaal) groter is dan de Strike, dan wordt het Aflossingsbedrag
bepaald op basis van volgende formule:
Aflossingsbedrag = Nominale Bedrag x (Strike Level + Participatiefactor
x (Prestatie van de Onderliggende Waarde – Strike Level)) [omgerekend door
toepassing van een FX Wisselkoers (zoals bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting)].
Het Aflossingsbedrag is evenwel niet groter dan het Maximumbedrag.
Als R (finaal) gelijk is aan of kleiner dan de Strike, dan is het
Aflossingsbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met de
Prestatie van de Onderliggende Waarde [omgerekend door toepassing van een FX
Wisselkoers (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting)].
Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van R (finaal) als
teller en R (initieel) als noemer. [R (initieel) wordt nader bepaald in de Bijlage bij
deze Samenvatting][R (initieel) betekent [Invoegen]].]
[ Strike], Participatiefactor, en het Maximumbedrag worden gedefinieerd in de
Bijlage bij deze Samenvatting.] Maximum Bedrag betekent [Invoegen]. Het Cap
Niveau wordt nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting. Het Maximum
Bedrag wordt geconverteerd door toepassing van een FX Wisselkoers]. [Strike
betekent R (initieel) x Strike Niveau zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting.].]
]
[Optie 5: In het geval van Garant Basket Effecten, het volgende invoegen:
Garant Basket Effecten zijn Effecten waarbij de aflossing op de Vervaldatum
afhankelijk is van de Prestatie van een korf als Onderliggende Waarde. De korf
omvat verscheidene Korfbestanddelen. De Prestatie van de Onderliggende Waarde
(korf) is gelijk aan de gemiddelde Prestatie van de Korfbestanddelen, die in
rekening worden gebracht in functie van hun Weging. De Effectenhouder heeft

0036610-0001223 FR:17589645.2

27

deel aan de Prestatie van de Onderliggende Waarde in overeenstemming met de
Participatiefactor, en profiteert dus van een stijgende Prestatie van de
Onderliggende Waarde in verhouding tot de Strike. De Effectenhouder ontvangt
minimaal het vooraf vastgelegde minimale aflossingsbedrag. [In het geval van
Garant Basket Effecten waarbij het Minimumbedrag kleiner is dan het Nominale
Bedrag, is het volgende van toepassing: Het Aflossingsbedrag is kleiner dan het
Nominale Bedrag.] [In het geval van Garant Cap Basket Effecten, is het volgende
van toepassing: Bovendien is het Aflossingsbedrag niet groter dan het
Maximumbedrag.]
[In het geval van Garant Basket Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x [Bodemniveau + Participatiefactor x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike)].
Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag.
De Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent de gemiddelde Prestatie van
de respectieve Korfbestanddeleni rekening houdend met hun Gewicht zoals nader
bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.
De Prestatie van het respectieve Korfbestanddeeli is gelijk aan Ki (finaal) (zoals
gedefinieerd in C.19) gedeeld door Ki (initieel). [Ki (initieel) is nader bepaald in
de Bijlage bij deze Samenvatting.] [Ki (initieel) betekent [Voeg in].]
Bodemniveau, Participatiefactor, Strike en Minimumbedrag worden gedefinieerd
in de Bijlage bij deze Samenvatting.]
[In het geval van Garant Cap Basket Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x [Bodemniveau + Participatiefactor x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike)].
Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag en niet groter dan
het Maximumbedrag.
De Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent de gemiddelde Prestatie van
de respectieve Korfbestanddeleni rekening houdend met hun Gewicht zoals nader
bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.
De Prestatie van het respectieve Korfbestanddeeli is gelijk aan Ki (finaal) (zoals
gedefinieerd in C.19) gedeeld door Ki (initieel). [Ki (initieel) is nader bepaald in
de Bijlage bij deze Samenvatting.] [Ki (initieel) betekent [Voeg in].]
Bodemniveau, Participatiefactor, Strike, Minimumbedrag en Maximumbedrag
worden gedefinieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting.]
]
[Optie 6: In het geval van Garant Rainbow Effecten, het volgende invoegen:
Garant Rainbow Effecten zijn Effecten waarbij de aflossing op de Vervaldatum
afhankelijk is van de Prestatie van een korf als Onderliggende Waarde. De korf
omvat verscheidene Korfbestanddelen. De Prestatie van de Onderliggende Waarde
(korf) is gelijk aan de gemiddelde Prestatie van de Korfbestanddelen, die in
rekening worden gebracht in functie van een Weging die afhangt van hun
respectievelijke Prestatie. De Effectenhouder heeft deel aan de Prestatie van de
Onderliggende Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor, en
profiteert dus van een stijgende Prestatie van de Onderliggende Waarde in
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verhouding tot de Strike. De Weging van elk Korfbestanddeel is afhankelijk van
de Prestatie van het betreffende Korfbestanddeel: de grootste Gewicht wordt
toegekend aan het Korfbestanddeel met de beste Prestatie, het tweede hoogste
Gewicht wordt toegekend aan het Korfbestanddeel met de tweede beste Prestatie,
enzovoort. De Effectenhouder ontvangt minimaal het vooraf vastgelegde
minimale aflossingsbedrag. [In het geval van Garant Rainbow Effecten waarbij
het Minimumbedrag kleiner is dan het Nominale Bedrag, is het volgende van
toepassing: Het Aflossingsbedrag is kleiner dan het Nominale Bedrag.] [In het
geval van Garant Cap Rainbow Effecten, is het volgende van toepassing:
Bovendien is het Aflossingsbedrag niet groter dan het Maximumbedrag.]
[In het geval van Garant Rainbow Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x [Bodemniveau + Participatiefactor x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike)].
Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag.
[In het geval van Garant Cap Rainbow Effecten, het volgende invoegen:
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x (Bodemniveau + Participatiefactor, x (Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Strike).
Het Aflossingsbedrag is niet kleiner van het Minimumbedrag en niet groter dan
het Maximumbedrag.]
Definities
Naam van
de
Korfbestand
delen

ISIN

Korfbestanddeeli best

Wegingi best (Wi)

[Invoegen]

[Invoege
n]

i=1 (beste Prestatie)

[Invoegen]

"Korfbestanddeeli best" betekent het volgende Korfbestanddeeli:
"Korfbestanddeeli best (met i = 1)" betekent het Korfbestanddeeli met de beste
Prestatie.
"Korfbestanddeeli best (met i = 2,…N)" betekent het Korfbestanddeel dat
verschillend is van alle Korfbestanddelenj best (met j = 1,…(i-1)) met de beste
Prestatie, zijnde Korfbestanddeeli met de tweede beste Prestatie, enzovoort.
"Prestatie van de Onderliggende Waarde" betekent de gemiddelde Prestatie van
de respectieve Korfbestanddeleni best. De Prestatie van de het respectieve
Korfbestanddeeli best is gelijk aan Ki best (finaal) gedeeld door Ki best (initieel). De
Prestatie van het Korfbestanddeeli best (i=1) met de beste Prestatie wordt
vermenigvuldigd met de hoogste Wegingi best (i=1), de Prestatie van het
Korfbestanddeeli best (i=2) met de op één na beste Prestatie wordt vermenigvuldigd
met de op één na hoogste Wegingi best (i=2), etc..
Ki best (finaal) betekent Ki (finaal) van het Korfbestanddeeli best.
Ki (finaal) wordt nader bepaald in C.19.
Ki best (initieel) betekent Ki (initieel) van het Korfbestanddeeli best.
[Ki (initieel) wordt nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.][Ki
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(initieel) betekent [Voeg in]].
Bodemniveau, Participatiefactor, Strike, Minimumbedrag [en Maximumbedrag]
worden gedefinieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting.] [Maximum Bedrag
betekent [Voeg in].]
]
[Optie 7: In het geval van Fund Index Performance Telescope Effecten, voeg in:
Fund Index Performance Telescope Effecten zijn Effecten waarvan de afslossing
op de Maturiteitsdatum is gebaseerd op de Prestatie van de Onderliggende
Waarde. De Prestatie van de Onderliggende Waarde is gelijk aan het quotiënt van
R (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) als teller en R (initieel) als noemer. R
(initieel) wordt nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting] [R (initieel)
betekent [Voeg in]. De Effectenhouder ontvangt minstens een gespecifieerde
minimum aflossingsbetaling. [In het geval van Fund Index Performance Telescope
Effecten met een Minimum Bedrag waarbij het Minimum Bedrag minder is dan
het Nominale Bedrag, is het volgende van toepassing: Het aflossingsbedrag is
kleiner dan het Nominale Bedrag.] [In het geval van Fund Index Performance
Telescope Effecten met een Minimum Bedrag en een Cap, is het volgende van
toepassing: Bovendien zal het Aflossingsbedrag niet groter zijn dan het Maximum
Bedrag.]
Bovendien, [wanneer zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet,] op de
respectieve Betalingsdatum van het Bijkomend Bedrag (k) wordt een Bijkomend
Bedrag (k) betaald, waarvan het bedrag afhangt van de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (k), rekening houdend met de Participatiefactor (zoals
bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) en de respectieve D (k). De Prestatie
van de Onderliggende Waarde (k) is gelijk aan het verschil tussen (i) het quotiënt
van R (k) als teller en R (initieel) als noemer, en (ii) het Strike Niveau, gedeeld
door D (k). D (k) en het Strike Niveau zijn gespecifieerd in de Bijlage bij deze
Samenvatting. R (k) betekent de Referentieprijs op de respectieve
Observatiedatum (k).
[In het geval van Quanto Effecten voeg toe:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarvan de Munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheid van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecifieerde Munteenheid en waar een element van wisselkoersbescherming is
voorzien. Met betrekking tot Quanto Effecten is een eenheid van de Munteenheid
van de Onderliggende Waarde gelijk aan een eenheid van de Gespecifieerde
Munteenheid.]
Bijkomend Bedrag
[Als zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet op een Observatiedatum
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting), zal het respectievelijk
Bijkomend Bedrag (k) betaald worden op de respectievelijke Betalingsdatum van
het Bijkomende Bedrag (k) (zoals gespecifieerd in de Bijlage bij deze
Samenvatting).
Een Inkomsten Betalingsgebeurtenis betekent dat R (k), zoals vastgesteld op de
respectievelijke Observatiedatum (k), groter is dan de Strike. [De Strike wordt
bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.] [Strike betekent Strike Niveau x R
(initieel), waarbij het Strike Niveau wordt bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting].
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
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Waarde (k).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectievelijk Maximum
Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).]]
[Het respectieve Bijkomende Bedrag zal betaald worden op de respectieve
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k), zoals bepaald op basis van
volgende formule:
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
Het Bijkomende Bedrag (k) is niet minder dan het Minimum Bijkomende Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectieve Maximum
Bijkomende Bedrag (k).]]
[In het geval van Fund Index Performance Telescope Effecten met een
Minimum Bedrag, is het volgende van toepassing:
Aflossing
De effecten zullen afgelost worden op de Maturiteitsdatum van het
Aflossingsbedrag (het “Aflossingsbedrag”). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominaal Bedrag x (Bodem Niveau + Participatiefactor (finaal) x (Prestatie
van de Onderliggende Waarde – Final Strike Niveau)). Het Aflossingsbedrag zal
niet minder zijn dan het Minimum Bedrag.
[In het geval van Fund Index Performance Telescope Securities met een
Minimum Bedrag en een Cap, is het volgende van toepassing:]
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum aan het Aflossingsbedrag (het
“Aflossingsbedrag”). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Nominaal Bedrag x
(Bodem Niveau + Participatiefactor (finaal) x (Prestatie van de Onderliggende
Waarde – Final Strike Niveau)). Het Aflossingsbedrag zal niet minder zijn dan het
Minimum Bedrag en zal niet groter zijn dan het Maximum Bedrag.]
Het Bodem Niveau, de Participatiefactor (finaal), het Final Strike Niveau[,] [en]
het Minimum Bedrag [en het Maximum Bedrag] zijn gespecifieerd in de Bijlage
bij deze Samenvatting. [Maximum Bedrag betekent [Voeg in].]
]
[Optie 8: In het geval van Garant Performance Telescope Effecten, voeg in:
Garant Performance Telescope Effecten zijn Effecten waarvan de aflossing op de
Vervaldatum gebaseerd is op de Prestatie van de Onderliggende Waarde. Prestatie
van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van R (finaal) (zoals bepaald
in C.19) als teller en R (initieel) als noemer. [R (initieel) wordt nader bepaald in
de Bijlage bij deze Samenvatting] [R (initieel) betekent [Voeg in].
De Effectenhouder ontvangt minstens een gespecifieerd minimum
aflossingsbetaling. [In het geval van Garant Performance Telescope Effecten met
een Minimum Bedrag waar het Minimum Bedrag minder is dan het Nominale
Bedrag is het volgende van toepassing: het Aflossingsbedrag is kleiner dan het
Nominale Bedrag.] [In het geval van Garant Performance Telescope Effecten
met een Minimum Bedrag en een Cap, is het volgende van toepassing:
Bovendien, het Aflossingsbedrag zal niet groter zijn dan het Maximum Bedrag.]
Bovendien, [wanneer zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet,] wordt
op de respectieve Bijkomende Bedrag Betalingsdatum (k) een Bijkomend Bedrag
(k) betaald, waarbij het bedrag afhangt van de Prestatie van de Onderliggende
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Waarde (k), rekening houdend met de Participatiefactor (zoals bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting) en de respectieve D (k). De Prestatie van de
Onderliggende Waarde (k) is gelijk aan het verschil tussen (i) het quotiënt van R
(k) als teller en R (initieel) als noemer, en (ii) het Strike Niveau, gedeeld door D
(k). D (k) en het Strike Niveau zijn gespecifieerd in de Bijlage bij deze
Samenvatting. R (k) betekent de Referentieprijs op de respectieve
Observatiedatum (k).
[In het geval van Quanto Effecten voeg toe:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarvan de munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheid van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecifieerde Munteenheid en waar een element van wisselkoersbescherming is
voorzien. Met betrekking tot Quanto Effecten is een eenheid van de Munteenheid
van de Onderliggende Waarde gelijk aan een eenheid van de Gespecifieerde
Munteenheid.]
Bijkomend Bedrag
[Als zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet op een Observatiedatum
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting), zal het respectievelijk
Bijkomend Bedrag (k) betaald worden op de respectievelijke Betalingsdatum van
het Bijkomende Bedrag (k) (zoals gespecifieerd in de Bijlage bij deze
Samenvatting).
Een Inkomsten Betalingsgebeurtenis betekent dat R (k), zoals vastgesteld op de
respectieve Observatiedatum (k), groter is dan de Strike. [De Strike isbepaald in
de Bijlage bij deze Samenvatting.] [Strike betekent Strike Niveau x R (initieel),
waarbij het Strike Niveau is bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.]
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectievelijk Maximum
Bijkomend Bedrag (k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).]]
[Het respectieve Bijkomende Bedrag zal betaald worden op de respectieve
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k), zoals bepaald op basis van
volgende formule:
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
Het Bijkomende Bedrag (k) is niet minder dan het Minimum Bijkomende Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectieve Maximum
Bijkomende Bedrag (k).]]
[In het geval van Garant Performance Telescope Effecten met een Minimum
Bedrag, is het volgende van toepassing:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum aan het Aflossingsbedrag (het
“Aflossingsbedrag”). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Nominaal Bedrag x (
Bodem Niveau + Participatiefactor (finaal) x (Prestatie van de Onderliggende
Waarde – Final Strike Niveau)). Het Aflossingsbedrag zal niet minder zijn dan het
Minimum Bedrag.]
[In het geval van Garant Performance Telescope Effecten met een Minimum
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Bedrag en een Cap, is het volgende van toepassing:
Aflossing
De Effecten zullen afgelost worden op de Vervaldatum aan het Aflossingsbedrag
(het “Aflossingsbedrag”). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Nominaal
Bedrag x (Bodem Niveau + Participatiefactor (finaal) x Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Final Strike Niveau)). Het Aflossingsbedrag zal niet
minder zijn dan het Minimum Bedrag en zal niet groter zijn dan het Maximum
Bedrag.]
Het Bodem Niveau, de Participatiefactor (finaal), het Final Strike Niveau [,] [en]
het Minimum Bedrag [en het Maximum Bedrag] zijn gespecifieerd in de Bijlage
bij deze Samenvatting. [Maximum Bedrag betekent [Voeg in].]
]
[Optie 9: In het geval van Garant Performance Telescope Basket Effecten, voeg
in:
Garant Performance Telescope Basket Effecten zijn Effecten waarvan de aflossing
op de Vervaldatum gebaseerd is op de Prestatie van de Onderliggende Waarde. De
Onderliggende Waarde is een korf bestaande uit verschillende Korfbestanddelen.
De Prestatie van de Onderliggende Waarde (korf) is gelijk aan de gemiddelde
Prestatie van de Korfbestanddelen, die in rekening gebracht worden volgens hun
Gewicht. De Effectenhouder neemt deel in de Prestatie van de Onderliggende
Waarde in overeenstemming met de Participatiefactor (finaal), waarbij hij
voordeel haalt uit een stijgende Prestatie van de Onderliggende Waarde met
betrekking tot het Final Strike Niveau. De Prestatie van de Onderliggende Waarde
betekent de gemiddelde Prestatie van de toepasselijke Basket Componenten(i)
(zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) op de Finale
Waarnemingsdatum (zoals bepaald in C.16), die in rekening worden genomen
overeenkomstig hun Wegingscoëfficiënt(i) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting). De Prestatie van de toepasselijke Basket Componenten(i) is gelijk
aan K(i) (finaal) (zoals gedefinieerd in C.19) gedeeld door K(i) (initieel). K(i)
(initieel) betekent [Voeg in]]. [K(i) (initieel) is nader bepaald in de Bijlage bij
deze Samenvatting.]
De Effectenhouder ontvangt minstens een gespecifieerde minimum
aflossingsbetaling. [In het geval van Garant Performance Telescope Basket
Effecten met een Minimum Bedrag waar het Minimum Bedrag minder is dan het
Nominaal Bedrag, is het volgende van toepassing: Het Aflossingsbedrag is minder
dan het Nominaal Bedrag.] [In het geval van Garant Performance Telesope Cap
Basket Effecten, is het volgende van toepassing: Bovendien zal het
Aflossingsbedrag niet groter zijn dan het Maximum Bedrag.]
Bovendien, [wanneer zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet,] wordt
op de respectieve Bijkomende Bedrag Betalingsdatum (k) een Bijkomend Bedrag
(k) betaald, waarvan het bedrag afhangt van de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k), rekening houdend met de Participatiefactor (zoals bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting) en de respectieve D (k) (zoals bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting). De "Prestatie van de Onderliggende Waarde
(k)" betekent de gemiddelde Prestatie van de toepasselijke Basket Componenten(i)
op de Finale Waarnemingsdatum (k), die in rekening worden genomen
overeenkomstig hun Wegingscoëfficiënt(i). De Prestatie van de toepasselijke
Basket Componenten(i) op de toepasselijke Finale Waarnemingsdatum (k) is
gelijk aan K(i) (k) gedeeld door K(i) (initieel). K(i) (k) betekent de Referentieprijs
van het Korfbestanddeeli op de respectie Waarnemingsdatum (k). Ki (k) en Ki
(initieel) zijn bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.
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[In het geval van Quanto Effecten voeg toe:
De Effecten zijn uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn Effecten
waarvan de Munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde (de
Munteenheid van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecifieerde Munteenheid en waar een element van valutabescherming is
voorzien. Met betrekking tot Quanto Effecten is een eenheid van de Munteenheid
van de Onderliggende Waarde gelijk aan een eenheid van de Gespecifieerde
Munteenheid.]
Bijkomend Bedrag
[Als zich een Inkomsten Betalingsgebeurtenis voordoet op een Observatiedatum
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting), zal het respectievelijk
Bijkomend Bedrag (k) betaald worden op de respectievelijke Betalingsdatum van
het Bijkomende Bedrag (k) (zoals gespecifieerd in de Bijlage bij deze
Samenvatting).
Een Inkomsten Betalingsgebeurtenis betekent dat de Prestatie van de
Onderliggende Waarde (k) (zoals bepaald in de Finale Voorwaarden), zoals
vastgesteld op de respectievelijke Observatiedatum (k), groter is dan de Strike
(zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag x (Prestatie van
de Onderliggende Waarde (k) – Strike) x Participatiefactor x 1/D (k).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het Maximum Bijkomend Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).]]
[Het respectieve Bijkomende Bedrag zal betaald worden op de respectieve
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k), zoals bepaald op basis van
volgende formule:
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag x ( Prestatie
van de Onderliggende Waarde (k) – Strike) x Participatiefactor x 1/D (k).
Het Bijkomende Bedrag (k) is niet minder dan het Minimum Bijkomende Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectieve Maximum
Bijkomende Bedrag (k).]]
[In het geval van Garant Performance Telescope Basket Effecten met een
Minimum Bedrag, is het volgende van toepassing:
Aflossing
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum aan het Aflossingsbedrag (het
“Aflossingsbedrag”). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Nominaal Bedrag x (
Bodem Niveau + Participatiefactor (finaal) x (Prestatie van de Onderliggende
Waarde – Finaal Strike Niveau)). Het Aflossingsbedrag zal niet minder zijn dan
het Minimum Bedrag.]
[In het geval van Garant Performance Telescope Cap Basket Effecten, is het
volgende van toepassing:
Aflossing
De Effecten zullen afgelost worden op de Vervaldatum aan het Aflossingsbedrag
(het “Aflossingsbedrag”). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan het Nominaal
Bedrag x (Bodem Niveau + Participatiefactor (finaal) x Prestatie van de
Onderliggende Waarde – Finaal Strike Niveau)). Het Aflossingsbedrag zal niet
minder zijn dan het Minimum Bedrag en zal niet groter zijn dan het Maximum
Bedrag.]
Het Bodem Niveau, de Participatiefactor (finaal), het Finaal Strike Niveau [,] [en]
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het Minimum Bedrag [en het Maximum Bedrag] zijn gespecifieerd in de Bijlage
bij deze Samenvatting.
]
[Optie 10 en Optie 12: In het geval van Fund Index Telescope Effecten en
Garant Telesope Effecten, voeg in:
[Fund Index Telescope Effecten] [Garant Telescope Effecten] zijn Effecten
waarbij de betaling van het Bijkomend Bedrag (k) is gebaseerd op de Prestatie van
de Onderliggende Waarde (k), rekening houdend met de Deelnemingsfactor
(Participation Factor) (zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting)
en de respectievelijke D (k) (zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting). Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van
R (finaal) (zoals bepaald in C.19) als teller en R (initieel) als noemer. [R (initieel)
wordt nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting] [R (initieel) betekent
[Voeg in].
[In het geval van Quanto Effecten, voeg in:
De Effecten worden uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn
Effecten waarbij de Munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde
(de Munteenheid van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecifieerde Munteenheid en waarbij een element van valutabescherming is
voorzien. In het geval van Quanto Effecten, is een eenheid van de Munteenheid
van de Onderliggende Waarde gelijk aan een eenheid van de Gespecifieerde
Munteenheid.]
[Als er zich een Inkomstenbetalingsgebeurtenis voordoet op een
Waarnemingsdatum (k) (zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting),
zal het respectieve Bijkomende Bedrag (k) worden betaald op de respectievelijke
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k) (als nader bepaald in de Bijlage
bij deze Samenvatting).
Een Inkomstenbetalingsgebeurtenis betekent dat R (k), als bepaald op de
respectievelijke Waarnemingsdatum (k), is groter dan de Strike. [De Strike is
nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting] [Strike betekent Strike Niveau
x R (initieel), waarbij het Strike Niveau is bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting]. R (k) betekent de Referentieprijs op de respectieve
Waarnemingsdatum (k).
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominaal Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor (Participation Factor) en de Prestatie
van de Onderliggende Waarde (k).
[De "Prestatie van de Onderliggende Waarde (k)" is gelijk aan het verschil
tussen (i) het quotiënt van R (k) als teller en R (initieel) als noemer en (ii) het
Strike Niveau, gedeeld door D (k). In het geval van Effecten met een Maximum
Bijkomend Bedrag (k) is het respectieve Bijkomend Bedrag (k) niet groter dan het
respectieve Maximum Bijkomend Bedrag (k).][Het Bijkomend Bedrag (k) is niet
groter dan het respectievelijke Maximale Bijkomende Bedrag (k) (als nader
bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).]]
[Het respectieve Bijkomend Bedrag (k) zal worden betaald op de respectieve
Betalingsdatum van het Bijkomend Bedrag (k), als bepaald middels de volgende
formule:
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
Het Bijkomende Bedrag (k) is niet minder dan het Minimum Bijkomende Bedrag
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(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectieve Maximum
Bijkomende Bedrag (k).]]]
Optie 11 en 13: In het geval avn Fund Index Geoscope Effecten en Garant
Geoscope Effecten, voeg in:
[Fund Index Geoscope Effecten] [Garant Geoscope Effecten] zijn Effecten
waarbij de betaling van het Bijkomend Bedrag (k) is gebaseerd op de
Geometrisch Gemiddelde Prestatie van de Onderliggende Waarde (k), rekening
houdend met de Participatiefactor (zoals bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting). Prestatie van de Onderliggende Waarde betekent het quotiënt van
R (finaal) (zoals bepaald in C.19) als teller en R (initieel) als noemer. [R (initieel)
wordt nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting] [R (initieel) betekent
[Voeg in].
[In het geval van Quanto Effecten, voeg in:
De Effecten worden uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn
Effecten waarbij de Munteenheid met betrekking tot de Onderliggende Waarde
(de Munteenheid van de Onderliggende Waarde) niet dezelfde is als de
Gespecifieerde Munteenheid en waarbij een element van valutabescherming is
voorzien. In het geval van Quanto Effecten, is een eenheid van de Munteenheid
van de Onderliggende Waarde gelijk aan een eenheid van de Gespecifieerde
Munteenheid.]
[Als er zich een Inkomstenbetalingsgebeurtenis voordoet op een
Waarnemingsdatum (k) (zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting),
zal het respectieve Bijkomende Bedrag (k) worden betaald op de respectievelijke
Betalingsdatum van het Bijkomende Bedrag (k) (als nader bepaald in de Bijlage
bij deze Samenvatting).
Een Inkomstenbetalingsgebeurtenis betekent dat R (k) (als nader bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting), als bepaald op de respectievelijke
Waarnemingsdatum (k), is groter dan de Strike. [De Strike is nader bepaald in de
Bijlage bij deze Samenvatting] [Strike betekent Strike Niveau x R (initieel),
waarbij het Strike Niveau is bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting].
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominaal Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor (Participation Factor) en de Prestatie
van de Onderliggende Waarde (k).
[Het Bijkomend Bedrag (k) is not groter dan het respectievelijke Maximale
Bijkomende Bedrag (k) (als nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).]]
[Het respectieve Bijkomend Bedrag (k) zal worden betaald op de respectieve
Betalingsdatum van het Bijkomend Bedrag (k), als bepaald middels de volgende
formule:
Het “Bijkomende Bedrag (k)” is gelijk aan het Nominale Bedrag
vermenigvuldigd met de Participatiefactor en de Prestatie van de Onderliggende
Waarde (k).
Het Bijkomende Bedrag (k) is niet minder dan het Minimum Bijkomende Bedrag
(k) (zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting).
[Het Bijkomende Bedrag (k) is niet groter dan het respectieve Maximum
Bijkomende Bedrag (k).]]
[Optie 14: In het geval van Target Vol Strategies Effecten, voeg in:
De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd hangt bepalend af van het
Niveau van de Volatiliteitsdoel Strategie (“Niveau van de Volatiliteitsdoel
Strategie”), die gelinkt is aan de prestatie van de Onderliggende Waarde en de
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Referentierentevoet met inachtneming van de Dynamische Weging en bepaalde
vergoedingen. Als het Niveau van de Volatiliteitsdoel Strategie stijgt, dan zal de
waarde van de Effecten regelmatig stijgen. Als het Niveau van de Volatiliteitsdoel
Strategie daalt, dan zal de waarde van de Effecten regelmatig dalen.
Aflossing op de Vervaldatum hangt af van de prestaties van het Niveau van de
Volatiliteitsdoel Strategie. De Dynamische Weging (“Dynamische Weging”)
hangt af van de volatiliteit van de Onderliggende Waarde ten opzichte van het
Volatiliteitsdoel. De Referentierentevoet die in rekening wordt genomen, heeft een
gewicht dat bestaat uit het verschil tussen 100% en de Dynamische Weging. In het
algemeen [(zonder aftrek van de vergoedingen)]: Als de volatiliteit van de
Onderliggende Waarde hoger ligt dan de Volatiliteitsdoel, dan neemt het Niveau
van de Volatiliteitsdoel Strategie deel voor minder dan 100% in de prestatie van
de Onderliggende Waarde, onder voorbehoud van een Minimum Gewicht, en
wordt de Referentierentevoet in rekening genomen met een positief gewicht. Als
de volatiliteit van de Onderliggende Waarde lager is dan de Volatiliteitsdoel, dan
neemt het Niveau van de Volatiliteitsdoel Strategie deel voor meer dan 100% van
de prestatie van de Onderliggende Waarde, onder voorbehoud van een Maximum
Gewicht, en wordt de Referentierentevoet in rekening genomen met een negatief
gewicht. De Effectenhouder neemt deel in de prestatie van het Niveau van de
Volatiliteitsdoel Strategie in overeenstemming met de Participatiefactor, waarbij
hij voordeel haalt uit een stijgend Niveau van de Volatiliteitsdoel Strategie met
betrekking tot de Strike. De Effectenhouder ontvangt tenminste het
Minimumbedrag.
[In het geval van Target Vol Strategies Effecten waar het Minimumbedrag lager
is dan het Nominale Bedrag, geldt het volgende: Het Minimumbedrag is minder
dan het Nominale Bedrag.]
[In het geval van Quanto Effecten, voeg in:
De Effecten worden uitgegeven als Quanto Effecten. Quanto Effecten zijn
Effecten waarbij de munteenheid van het Korfbestanddeel (zoals gedefinieerd in
C.20) niet dezelfde is als de Gespecifieerde Munteenheid en waarbij een element
van valutabescherming is voorzien. In het geval van Quanto Effecten, is een
éénheid van de munteenheid van het Korfbestanddeel gelijk aan een eenheid van
de Gespecifieerde Munteenheid.]
De Effecten worden afgelost op de Vervaldatum door de betaling van het
Aflossingsbedrag (het "Aflossingsbedrag"). Het Aflossingsbedrag is gelijk aan
het Nominale Bedrag x (Bodemniveau + Participatiefactor x (R (finaal) / R
(initieel) – Strike)).
Het Aflossingsbedrag is niet kleiner dan het Minimumbedrag.
Bodemniveau, Maximum Gewicht, Minimumbedrag, Minimum Gewicht,
Participatiefactor, [R (initieel),] Referentierentevoet, Strike en Volatiliteitsdoel
worden gedefinieerd in de tabel toegevoegd aan de samenfatting.
["R (initieel)" betekent het [gelijk gewogen gemiddelde van het] Niveau van de
Volatiliteitsdoel Strategie op de Aanvankelijke Observatiedat[um][a].]
R (finaal) is gedefinieerd in C.19.]]
[C.1
69

De
vervaldatum of
Vervaldatum

De "Eindobservatiedatum[a]" en de "Maturiteitsdatum" worden gedefinieerd
in de Bijlage bij deze Samenvatting.

9 Dit Element C.16 is van toepassing op alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten,
Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om aan de Effectenhouders minstens 100%
van de Nominale Waarde te betalen krachtens de Algemene Voorwaarden.
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van de
derivaten – de
uitoefendatum
of de
eindreferentied
atum

"Uitoefendatum" betekent de [laatste] Eindobservatiedatum.
[In het geval van Effecten met een Best-out kenmerk, is het volgende van
toepassing:
"Best-out Periode" betekent [toepasselijke dag(en) invoegen] vanaf en met
inbegrip van de Eerste Dag van de Best-out Periode (inclusief) en de
Eindobservatiedatum (inclusief).]
[In het geval van Effecten met een Worst-out kenmerk, is het volgende van
toepassing:
"Worst-out Periode" betekent [toepasselijke dag(en) invoegen] tussen de Eerste
Dag van de Worst-out Periode (inclusief) en de Eindobservatiedatum (inclusief).]]

[C.1
710

Afwikkelingsp
rocedure van
de effecten

Alle betalingen moeten worden uitgevoerd aan [Naam en adres van
betalingsagent invoegen] (het "Principale Betalingsagent"). De Principale
Betalingsagent 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].

[C.1
811

Beschrijving
van de wijze
waarop het
rendement op
de derivaten
tot stand komt

[In het geval van alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Garant
Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten enGarant Geoscope
Effecten, voeg in:
betaling van het Bijkomend Bedrag (k) op de betaaldatum voorhet Bijkomend
Bedrag (k).]
[In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten, is het volgende van
toepassing:
De betaling van het Interestbedrag op de Interestbetalingsdag.]
[In het geval van Effecten with Cash Settlement het volgende invoegen:
De betaling van het Aflossingsbedrag op de Vervaldatum bij automatische
uitoefening.]
[In het geval van Fund Reverse Convertible Effecten with Cash Settlement or
Physical Settlement het volgende invoegen:
De betaling van het Aflossingsbedrag op de Vervaldatum of de levering van de
Onderliggende Waarden (en, desgevallend, de betaling van het Aanvullende Cash
Bedrag) binnen de vijf Betaaldagen na de Maturiteitsdatum bij automatische
uitoefening.]]
[In het geval van Fund Index Telescope Effecten, Garant Telescope Effecten,
Fund Index Geoscope Effecten enGarant Geoscope Effecten, voeg in:
De Effecten zullen worden afgelost op de Vervaldatum tegen het
Aflossingsbedrag in de Gespecifieerde Munteenheid.
Het “Aflossingsbedrag” is gelijk aan het Minimum Bedrag.
Het “Minimum Bedrag” is nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting]

10 Dit Element C.17 is van toepassing op alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Fund Index
Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om aan
minstens 100% van de Nominale Waarde te betalen krachtens de Algemene Voorwaarden.
11 Dit Element C.18 is van toepassing op alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Fund Index
Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om aan
minstens 100% van de Nominale Waarde te betalen krachtens de Algemene Voorwaarden.
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Geoscope Effecten;
de Effectenhouders
Geoscope Effecten,
de Effectenhouders

Zie ook hierboven, Element C.15.]
[C.1
912

Uitoefenprijs
of definitieve
referentieprijs
van de
onderliggende
waarde

[In het geval van Garant Effecten, is het volgende van toepassing:
[In het geval van Effecten met finale referentieprijs observatie, is het volgende van
toepassing:
[In het geval van Effecten waarbij uitkeringen door de Onderliggende Waarde
ingehouden worden en waarbij de Onderliggende Munteenheid dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de waarde van het product van de Referentieprijs (zoals
gedefinieerd in de Bijlage bij deze Samenvatting) en de Referentieprijs
Aanpassingsfactor (zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) op de
Eindobservatiedatum (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In andere gevallen, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de Referentieprijs (zoals gedefinieerd in de tabel toegevoegd
aan de Samenvatting) op de Eindobservatiedatum (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met finale gemiddelde observatie, is het volgende van
toepassing:
[In het geval van Effecten waarbij uitkeringen door de Onderliggende Waarde
ingehouden worden en waarbij de Onderliggende Munteenheid dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van de producten van de
Referentieprijs (zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) en de
Referentieprijs Aanpassingsfactoren, vastgelegd op de Eindobservatiedata (zoals
gedefinieerd in C.16).]
[In andere gevallen, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van de Referentieprijs (zoals
nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) vastgelegd op de
Eindobservatiedata (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met Worst-out observatie, is het volgende van
toepassing:
[In het geval van Effecten waarbij uitkeringen door de Onderliggende Waarde
ingehouden worden en waarbij de Onderliggende Munteenheid dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de laagste waarde van het product van de Referentieprijs
(zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) en de Referentieprijs
Aanpassingsfactor tijdens de Worst-out Periode (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In andere gevallen, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de laagste Referentieprijs (zoals nader bepaald in de Bijlage
bij deze Samenvatting) tijdens de Worst-out Periode (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met Best-out observatie, is het volgende van toepassing:
[In het geval van Effecten waarbij uitkeringen door de Onderliggende Waarde
ingehouden worden en waarbij de Onderliggende Munteenheid dezelfde is als de
Gespecificeerde Munteenheid, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de hoogste waarde van het product van de Referentieprijs en
de Referentieprijs Aanpassingsfactor tijdens de Best-out Periode.]

12 Dit Element C.19 is van toepassing op alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten,
Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om aan de Effectenhouders
minstens 100% van de Nominale Waarde te betalen krachtens de Algemene Voorwaarden.

0036610-0001223 FR:17589645.2

39

[In andere gevallen, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de hoogste Referentieprijs (zoals nader bepaald in de Bijlage
bij deze Samenvatting) tijdens de Best-out Periode.]
]
[In het geval van Fund Index Effecten, Fund Reverse Convertible Effecten en
Sprint Effecten, Fund Index Performance Telescope Effecten, Grant
Performance Telescope Effecten, is het volgende van toepassing:
[In het geval van Effecten met finale Referentieprijs observatie, is het volgende
van toepassing:
"R (finaal)" betekent de Referentieprijs (zoals nader bepaald in de Bijlage bij deze
Samenvatting) op de Eindobservatiedatum (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met finale gemiddelde observatie, is het volgende van
toepassing:
"R (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van de Referentieprijs (zoals
nader bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting) vastgelegd op de
Eindobservatiedata (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met Worst-out observatie, is het volgende van
toepassing:
"R (finaal)" betekent de laagste Referentieprijs (zoals nader bepaald in de Bijlage
bij deze Samenvatting) tijdens de Worst-out Periode (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met Best-out observatie, is het volgende van toepassing:
"R (finaal)" betekent de hoogste Referentieprijs (zoals nader bepaald in de Bijlage
bij deze Samenvatting) tijdens de Best-out Periode (zoals gedefinieerd in C.16).]
]
[In het geval van Garant Basket Effecten en Garant Performance Telescope
Basket Effecten, is het volgende van toepassing:
ISIN

Korfbestanddeeli

Referentieprijsi

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[In het geval van Effecten met finale Referentieprijs observatie, is het volgende
van toepassing:
"Ki (finaal)" betekent de Referentieprijs van het Korfbestanddeeli op de
Eindobservatiedatum (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met finale gemiddelde observatie, is het volgende van
toepassing:
"Ki (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van de Referentieprijs van
het Korfbestanddeeli, vastgelegd op de Eindobservatiedata (zoals gedefinieerd in
C.16).]
[In het geval van Effecten met Best-out observatie, is het volgende van toepassing:
"Ki (finaal)" betekent de hoogste Referentieprijs van het Korfbestanddeeli tijdens
de Best-out Periode.]
]
[In het geval van Garant Rainbow Effecten, is het volgende van toepassing:
ISIN
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Referentieprijsi

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[In het geval van Effecten met finale Referentieprijs observatie, is het volgende
van toepassing:
"Ki best (finaal)" betekent de Referentieprijs van het Korfbestanddeeli best op de
Eindobservatiedatum (zoals gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met finale gemiddelde observatie, is het volgende van
toepassing:
"Ki best (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van de Referentieprijs
van het Korfbestanddeeli best, vastgelegd op de Eindobservatiedata (zoals
gedefinieerd in C.16).]
[In het geval van Effecten met Best-out observatie, is het volgende van toepassing:
"Ki best (finaal)" betekent de hoogste Referentieprijs van het Korfbestanddeeli best
tijdens de Best-out Periode.]
]]
[In het geval van Target Vol Strategies Effecten, is het volgende van toepassing:
ISIN

Korfbestanddeeli

Referentieprijsi

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[In het geval van Effecten met finale Referentieprijs observatie, is het volgende
van toepassing:
"R (finaal)" betekent het Niveau van de Volatiliteitsdoel Strategie op de
Eindobservatiedatum.]
[In het geval van Effecten met finale gemiddelde observatie, is het volgende van
toepassing:
"R (finaal)" betekent het gelijk gewogen gemiddelde van het Niveau van de
Volatiliteitsdoel Strategie vastgelegd op de Eindobservatiedata.]]
]
C.20
13

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

[In het geval van Garant Effecten, Fund Reverse Convertible Effecten, Fund
Index Effecten, Sprint Effecten, Fund Index Performance Telescope Effecten
en Grant Performance Telescope Effecten, is het volgende van toepassing:
Beschrijvingen van de Onderliggende Waarden zijn opgenomen in de Bijlage bij
deze Samenvatting. Voor meer informatie over de prestaties van de Onderliggende
Waarde en diens volatiliteit, kunt u de Website (of elke later te publiceren
website) raadplegen, zoals bepaald in de Bijlage bij deze Samenvatting.]
[In het geval van Garant Basket Effecten, Garant Rainbow Effecten en Grant
Performance Telescope Basket Effecten en Target Vol Strategies Effecten is het
volgende van toepassing:
"Onderliggende Waarde" betekent een korf met de volgende Korfbestanddelen
(de "Korfbestanddelen"):
ISIN: [Invoegen]
Korfbesta
nddeeli

[Bloombe
rg]

[Weging
(Wi)]

Munteenh
eid van de

[WKNi]
[ISIN]

Websitei

13 Dit Element C.20 is van toepassing op alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten,
Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om aan de Effectenhouders
minstens 100% van de Nominale Waarde te betalen krachtens de Algemene Voorwaarden.
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Korfbesta
nddeleni
[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

Voor meer informatie over de [de Korfbestanddelen en] prestaties uit het verleden
en de toekomstige prestaties van de Korfbestanddelen en hun volatiliteit, kunt u de
Websitei raadplegen, zoals bepaald in bovenstaande tabel (of elke daarop volgende
website).]]
[C.2
114

Aanwijzing
van de markt
waar de
effecten zullen
worden
verhandeld en
waarvoor een
prospectus
werd
gepubliceerd

D.

RISICO'S

D.2

Belangrijke
informatie
betreffende de
voornaamste
risico’s die
specifiek zijn
aan de
Emittent [en de
Garant]

14

[Er [werd][zal] een aanvraag gedaan [worden] voor de toelating van de Effecten
tot verhandeling op de volgende gereguleerde markten met ingang van [Voeg
verwachte datum in]: [gereguleerde markt van de Beurs van Luxemburg] [voeg
andere relevante gereguleerde markt(en) of gelijkwaardige markten in].]
[De Effecten zijn reeds toegelaten tot verhandeling op de volgende gereguleerde
markten: [Voeg relevante gereguleerde of andere gelijkwaardige market(en) in].]

[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
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;


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

Dit Element C.21 is alleen van toepassing op Effecten met een denominatie van 100.000 EUR of hoger.
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activiteiten en de financiële toestand van de Groep negatief
beïnvloed en kan daarop een negatieve invloed blijven hebben;
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de Groep is blootgesteld aan Europese staatsschulden;



de liquiditeit beschikbaar op nationaal niveau kan onderworpen zijn
aan restricties te wijten aan juridisch regelgevende en politieke
beperkingen;



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
resultaten van de Groep beïnvloeden;



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



de implementatie van Basel III en CRD IV;



op til zijnde wijzigingen in de regelgeving;



het gemeenschappelijk toezichtmechanisme (single supevisory
mechanism);



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
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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
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;



risico's met betrekking tot de Goodwill Impairment 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;

bij

hangende

rechtszaken

inzake

De Garant is ook onderhevig aan een zeker niveau van onzekerheid en
professioneel oordeel voor de determinering van de ‘fair value’ van het
aandeelhouderschap van UniCredit in de Italiaanse Centrale Bank.]
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[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
(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
(i) 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
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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.
 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
15

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

Naar mening van de Emittent, kunnen de voornaamste risico’s hieronder
beschreven, met betrekking tot de Effectenhouder, een negatief effect
hebben op de waarde van de Effecten en/of op de bedragen die moeten
worden uitgereikt (daarin inbegrepen de levering van enige hoeveelheid
Onderliggende Waardes of haar te leveren onderdelen) onder de Effecten
en/of op de mogelijkheid van de Effectenhouders om de Effecten aan een
redelijke prijs te verkopen op de vervaldag van de Effecten.


Potentiële belangenconflicten

15 Dit Element D.3 is slechts van toepassing in geval van Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope Effecten, Garant
Index Telescope Effecten en garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om aan de Effectenhouders
minstens 100% van de Nominale Waarde te betalen krachtens de Algemene Voorwaarden.
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Het risico met betrekking tot belangenconflicten (zoals omschreven in E.4)
heeft te maken met de mogelijkheid dat de Emittent, de Garant, aanbieders
of vertegenwoordigers of enige van hun Gelieerde Vennootschappen, met
betrekking tot zekere functies of transacties mogelijks belangen kunnen
nastreven die tegengesteld kunnen zijn aan of geen rekening kunnen houden
met de belangen van de Effecthouders.

Voornaamste risico’s gerelateerd aan de Effecten
’Voornaamste risico’s met betrekking tot de markt
Onder bepaalde omstandigheden kan een Effecthouder niet in de
mogelijkheid verkeren zijn zekerheden te verkopen of er een adequate prijs
voor te krijgen voor hun Aflossing.
De marktwaarde van de Effecten zal worden aangetast door de
kredietwaardigheid van de Emittent en van een aantal andere factoren (bv.
wisselkoerzen, gangbare interesten en rentevoeten, de markt voor
gelijkaardige effecten, de algemene economische, politieke en cyclische
omstandigheden, de verhandelbaarheid van de Effecten en Onderliggende
Waarde-gerelateerde factoren) en kan mogelijks substantieel lager zijn dan
het Nominaal Bedrag of de Aankoopprijs.
Effecthouders kunnen mogelijks niet vertrouwen op de mogelijkheid om zich
voldoende in te dekken tegen prijsrisico’s op eender welk ogenblik
voortvloeiend uit de Effecten.
Voornaamste risico's met betrekking tot de Effecten in het algemeen
De Emittent kan mogelijks haar verplichtingen onder de Effecten geheel of
gedeeltelijk niet nakomen, bijvoorbeeld in het geval van een insolventie van
de Emittent of door gouvernementele of regulerende interventies. Zulk risico
is niet beschermd door een ‘deposit protection’-schema of enig gelijkaardig
vergoedingsschema.
Een investering in de Effecten kan mogelijks illegaal of ongunstig zijn voor
een potentiële investeerder, of niet geschikt zijn met betrekking tot zijn
kennis of ervaring en zijn financiële noden. De werkelijke opbrengstratio van
een investering in de Effecten kan worden herleid of kan nul zijn of zelfs
negatief (bv te wijten aan incidentele kosten in verband met de aankoop, het
houden van of het beschikken over de Effecten, toekomstige depreciatie van
geld (inflatie) of fiscale effecten). Het aflossingsbedrag kan mogelijks
minder zijn dan de Uitgifteprijs of de respectievelijke aankoopprijs en onder
bepaalde omstandigheden zal geen betaling van interest of lopende
betalingen worden uitgevoerd.
De opbrengsten van de Effecten kunnen mogelijks niet voldoende zijn om
interesten of hoofdbetalingen te verrichten die voortvloeien uit een
financierende aankoop van de Effecten en aanvullend kapitaal vereisen.
Voornaamste 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 het feit dat de
observatie van de Onderliggende Waarde enkel op een bepaalde datum of
uur plaatsvindt; (iii) risico's te wijten aan de slechts gedeeltelijke
kapitaalbescherming via het Minimumbedrag; (iv) risico's voortvloeiend uit
de impact van drempels of limieten; (v) risico's met betrekking tot een
Participatiefactor; (vi) risico's met betrekking tot een Bodemniveau, een
Strikeniveau, een Finaal Strikeniveau en/of een Strike; (vii) risico's met
betrekking tot een ratio; (viii) risico's te wijten aan een beperking van
potentiële returns tot een Maximum Bedrag of te wijten aan andere
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beperkingen; (ix) specifieke risico’s met betrekking tot Fund Index
performance Telescope Effecten en Garant Performance Telescope Effecten,
Fund Index Telescope Effecten, Garant Telescope Effecten; (x) specifieke
risico’s met betrekking tot Fund Index Geoscope Effecten en Garant
Geoscope Effecten; (xi) risico's te wijten aan een Onderliggende
Waarde/Korf bestaande uit een aantal bestanddelen; (xii) risico van uitstel of
alternatieve voorzieningen voor de waardering van de Onderliggende
Waarde; (xiii) risico voortvloeiend uit de impact van regelgeving op
beleggers wanneer zij beleggen in Effecten gekoppeld aan een
Onderliggende Waarde; (xiv) risico's voortvloeiend uit de negatieve effecten
van hedgingoperaties op de Effecten door de Emittent; (xv) risico's
voortvloeiend uit het uitzonderlijke terugkooprecht van de Emittent; (xvi)
risico's voortvloeiend uit het Conversierecht van de Emittent; (xvii) risico's
met betrekking tot vastrentende Effecten; (xviii) Risico's met betrekking tot
Effecten met variabele rente (Floater Effecten), (xix) bijzondere risico's met
betrekking tot tarieven, en (xx) Risico's te wijten aan een beperking van de
rentevoet tot een maximale rentevoet; (xxi) risico’s die verband houden met
een volatiliteitsdoel strategie; (xxii) risico betreffende Valuta en Wisselkoers
met betrekking tot de Onderliggende Waarde of de bestanddelen daarvan;
(xxiii) risico’s verbonden aan Aanpassingsgebeurtenissen; (xxiv) risico’s
verbonden aan Marktverstoringsgebeurtenissen; (xxv) risico’s resulterend uit
de negatieve effecten van hedgingoperaties door de Emittent op de Effecten;
en (xxvi) risico’s gelinkt aan Fysieke Afwikkeling.


Voornaamste Risico's met betrekking tot de Onderliggende
Waarde of de bestanddelen daarvan
[Voornaamste risico’s met betrekking tot aandelen van een fonds
- Algemene risico's van aandelen van een fonds als Onderliggende Waarde
of als bestande(e)l(en) van een Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's als een rechtstreekse belegging in Aandelen; (ii)
Geen eigendomsrechten op de Onderliggende Waarde of diens bestanddelen;
(iii) Geen opname in het ledenregister in geval van fysieke levering van de
Aandelen op naam; (iv) Geen verplichting om dividenden uit te keren; (v)
Risico's met betrekking tot de Onderliggende Waarden die vallen onder
rechtsgebieden in groeimarkten.
- Structurele risico's in het geval van Aandelen van een Fonds als
Onderliggende Waarde of als bestanddelen van een Onderliggende Waarde
(i) Wettelijke en belastingsrisico's; (ii) Risico's voortvloeiend uit commissies
en honoraria; (iii) Risico's voortvloeiend uit een potentiële vereffening of
fusie; (iv) Risico's voortvloeiend uit waarderingen van de Intrinsieke Waarde
(Net Asset Value) en schattingen; (v) Potentieel ontbreken van actuele
resultaten; (vi) Risico's voortvloeiend uit belangenconflicten van de
betrokken personen; (vii) Geen verrekening van kortingen of andere
vergoedingen die door het fonds aan de Emittent werden betaald; (viii)
Politiek/wetgevend risico; (ix) Bewaringsrisico's; (x) Waarderingsrisico's;
(xi) Landen- of overdrachtsrisico's; (xii) Risico's voortvloeiend uit de
mogelijke effecten van aflossingen van Aandelen van het Fonds; (xiii)
Specifieke risico's eigen aan gesloten beleggingsfondsen; (xiv) Risico's
voortvloeiend uit wederzijdse aansprakelijkheden; (xv) Risico's met
betrekking tot wettelijke feestdagen.
- Algemene risico's van beleggingsactiviteiten in het geval van Aandelen van
een Fonds als Onderliggende Waarde of als bestanddelen van een
Onderliggende Waarde
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(i) Marktrisico's; (ii) Wisselkoersrisico's; (iii) Risico's te wijten aan een
gebrek aan liquiditeit van de aangekochte activa en financiële instrumenten;
(iv) Tegenpartijrisico's; (v) Afwikkelingsrisico; (vi) Concentratierisico's;
(vii) Risico's voortvloeiend uit opschortingen van de handel.
- Specifieke risico's met betrekking tot fondsbeheer in het geval van
Aandelen van een Fonds als Onderliggende Waarde of als bestanddelen van
een Onderliggende Waarde
(i) Risico's te wijten aan de afhankelijkeid van de fondsbeheerders; (ii)
Risico's in het geval slechts beperkte informatie wordt vrijgegeven over de
belegginsstrategieën; (iii) Risico's te wijten aan mogelijke wijzigingen in de
beleggingsstrategieën; (iv) Risico's te wijten aan de toekenning van
prestatiebonussen; (v) Risico's te wijten aan "soft dollar" services; (vi)
Risico's voortvloeiend uit wangedrag van de fondsbeheerders; (vii) Risico's
te wijten aan mogelijke belangenconflicten.
- Specifieke risico's voortvloeiend uit aangekochte activa in het geval van
Aandelen van een Fonds als Onderliggende Waarde of als bestanddelen van
de Onderliggende Waarde
(i) Algemene risico's eigen aan effectenbeleggingen; (ii) Specifieke risico's
in verband met aandelenbeleggingen; (iii) Specifieke risico's in verband met
beleggingen in rentedragende financiële instrumenten; (iv) Specifieke
risico's in verband met beleggingen in activa met lage credit ratings; (v)
Specifieke risico's in verband met beleggingen in volatiele en illiquide
markten; (vi) Specifieke risico's in verband met beleggingen in derivaten;
(vii) Specifieke risico's in verband met beleggingen in vastgoed en andere
materiële activa; (viii) Specifieke risico's in verband met beleggingen in
grondstoffen; (ix) Specifieke risico's in verband met beleggingen in edele
metalen; (x) Specifieke risico's in verband met beleggingen in buitenlandse
valuta; (xi) Specifieke risico's in verband met beleggingen in andere
beleggingsfondsen (Fonds van Fondsen); (xii) Specifieke risico's in verband
met het exclusief beleggen in een ander beleggingsfonds (Feeder Fund).
- Specifieke risico's te wijten aan specifieke portefeuille management
technieken in het geval van Aandelen van een Fonds als Onderliggende
Waarde of als bestanddelen van een Onderliggende Waarde
(i) Risico's gekoppeld aan het ophalen van kapitaal in de vorm van schulden;
(ii) Risico's in verband met short sales; (iii) Risico's te wijten aan het gebruik
van handelssystemen en analytische modellen; (iv) Risico's in verband met
het lenen van effecten; (v) Risico's in verband met het aangaan van verkoop
en terugkoop transacties; (vi) Specifieke beleggingsrisico's met betrekking
tot synthetische beleggingsstrategieën; (vii) Risico's in verband met het
uitvoeren van indekkingsoperaties; (viii) Specifieke risico's in verband met
beleggingen in groeimarkten; (ix) Specifieke risico's in verband met
beursgenoteerde fondsen ("ETFs").]
[Voornaamste risico's met betrekking tot indices
(i) Gelijkaardige risico's als rechtstreekse beleggingen in indexbestanddelen;
(ii) Geen invloed van de Emittent op de index; (iii) Risico's van niet-erkende
of nieuwe indices; (iv) Risico's voortvloeiend uit bijzondere
belangenconflicten met betrekking tot indices als Onderliggende Waarde; (v)
Risico's met betrekking tot strategie-indices als Onderliggende Waarde; (vi)
Risico's met betrekking tot prijsindices als Onderliggende Waarde; (vii)
Risico's met betrekking tot net return indices als Onderliggende Waarde;
(viii) Risico's met betrekking tot short indices als Onderliggende Waarde;
(ix) Risico's met betrekking tot leverage indices als Onderliggende Waarde;
(x) Risico's met betrekking tot distributing indices als Onderliggende
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Waarde; (xi) Risico's van aan landen of sectoren gekoppelde indices; (xii)
Wisselkoersrisico vervat in de index; (xii) Negatief effect van beheerskosten
op het indexniveau; (xiv) Negatief effect van synthetische dividenden op het
indexniveau; (xv) Risico's te wijten aan het feit dat de publicatie van de
samenstelling van de index niet altijd actueel kan zijn.]
[D.6
16

Belangrijkste
informatie

Naar mening van de Emittent, kunnen de voornaamste risico’s hieronder
beschreven, met betrekking tot de Effecthouder, een negatief effect hebben
op de waarde van de Effecten en/of op de bedragen die moeten worden
uitgereikt (daarin inbegrepen de levering van enige hoeveelheid
Onderliggende Waardes of haar te leveren onderdelen) onder de Effecten
en/of op de mogelijkheid van de Effecthouders om de Effecten aan een
redelijke prijs te verkopen op de vervaldag van de Effecten.

Potentiële belangenconflicten
Het risico met betrekking tot belangenconflicten (zoals omschreven in E.4)
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
ingaanof enige van hun Gelieerde Vennootschappen, met betrekking tot
zekere functies of transacties mogelijks belangen kunnen nastreven die
tegengesteld kunnen zijn aan of geen rekening kunnen houden met de
belangen van de Effecthouders.

Voornaamste risico’s met betrekking tot de Effecten
Risico's met betrekking tot de markt
De marktwaarde van de Effecten zal worden aangetast door de
kredietwaardigheid van de Emittent en van een aantal andere factoren (bv.
wisselkoerzen, gangbare interesten en rentevoeten, de markt voor
gelijkaardige effecten, de algemene economische, politieke en cyclische
omstandigheden, de verhandelbaarheid van de Effecten en Onderliggende
Waarde-gerelateerde factoren) en kan mogelijks substantieel lager zijn dan
het Nominaal Bedrag of de Aankoopprijs.
Effecthouders kunnen mogelijks niet vertrouwen op de mogelijkheid om
zich voldoende in te dekken tegen prijsrisico’s op eender welk ogenblik
voortvloeiend uit de Effecten.
Voornaamste risico's met betrekking tot de Effecten in het algemeen
De Emittent kan mogelijks haar verplichtingen onder de Effecten geheel of
gedeeltelijk niet nakomen, bijvoorbeeld in het geval van een insolventie van
de Emittent of door gouvernementele of regulerende interventies. Zulk risico
is niet beschermd door een ‘deposit protection’-schema of enig gelijkaardig
vergoedingsschema.
Een investering in de Effecten kan mogelijks illegaal of ongunstig zijn voor
een potentiële investeerder, of niet geschikt zijn met betrekking tot zijn
kennis of ervaring en zijn financiële noden. De werkelijke opbrengstratio
van een investering in de Effecten kan worden herleid of kan nul zijn of zelfs
negatief (bv te wijten aan incidentele kosten in verband met de aankoop, het
houden van of het beschikken over de Effecten, toekomstige depreciatie van
geld (inflatie) of fiscale effecten). Het aflossingsbedrag kan mogelijks
minder zijn dan de Uitgifteprijs of de respectievelijke aankoopprijs en onder

16 Dit Element D.6 is van toepassing op alle Effecten behalve Fund Index Telescope Effecten, Fund Index Geoscope
Effecten, Garant Telescope Effecten en Garant Geoscope Effecten waarbij de Emittent verplicht is om aan de
Effectenhouders minstens 100% van de Nominale Waarde te betalen krachtens de Algemene Voorwaarden.
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bepaalde omstandigheden zal geen betaling van interest of lopende
betalingen worden uitgevoerd.
De opbrengsten van de Effecten kunnen mogelijks niet voldoende zijn om
interesten of hoofdbetalingen te verrichten die voortvloeien uit een
financierende aankoop van de Effecten en aanvullend kapitaal vereisen.
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 het feit dat de
observatie van de Onderliggende Waarde enkel op een bepaalde datum of
uur plaatsvindt; (iii) risico's te wijten aan de slechts gedeeltelijke
kapitaalbescherming via het Minimumbedrag; (iv) risico's voortvloeiend uit
de impact van drempels of limieten; (v) risico's met betrekking tot een
Participatiefactor; (vi) risico's met betrekking tot een Bodemniveau, een
Strikeniveau, een Finaal Strikeniveau en/of een Strike; (vii) risico's met
betrekking tot een ratio; (viii) risico's te wijten aan een beperking van
potentiële returns tot een Maximum Bedrag of te wijten aan andere
beperkingen; (ix) specifieke risico’s met betrekking tot Fund Index
performance Telescope Effecten en Garant Performance Telescope Effecten,
Fund Index Telescope Effecten, Garant Telescope Effecten; (x) specifieke
risico’s met betrekking tot Fund Index Geoscope Effecten en Garant
Geoscope Effecten; (xi) risico's te wijten aan een Onderliggende
Waarde/Korf bestaande uit een aantal bestanddelen; (xii) risico van uitstel of
alternatieve voorzieningen voor de waardering van de Onderliggende
Waarde; (xiii) risico voortvloeiend uit de impact van regelgeving op
beleggers wanneer zij beleggen in Effecten gekoppeld aan een
Onderliggende Waarde; (xiv) risico's voortvloeiend uit de negatieve effecten
van hedgingoperaties op de Effecten door de Emittent; (xv) risico's
voortvloeiend uit het uitzonderlijke terugkooprecht van de Emittent; (xvi)
risico's voortvloeiend uit het Conversierecht van de Emittent; (xvii) risico's
met betrekking tot vastrentende Effecten; (xviii) Risico's met betrekking tot
Effecten met variabele rente (Floater Effecten), (xix) bijzondere risico's met
betrekking tot tarieven, en (xx) Risico's te wijten aan een beperking van de
rentevoet tot een maximale rentevoet; (xxi) risico’s die verband houden met
een volatiliteitsdoel strategie; (xxii) risico betreffende Valuta en Wisselkoers
met betrekking tot de Onderliggende Waarde of de bestanddelen daarvan;
(xxiii) risico’s verbonden aan Aanpassingsgebeurtenissen; (xxiv) risico’s
verbonden aan Marktverstoringsgebeurtenissen; (xxv) risico’s resulterend uit
de negatieve effecten van hedgingoperaties door de Emittent op de Effecten;
en (xxvi) risico’s gelinkt aan Fysieke Afwikkeling.


Voornaamste isico's met betrekking tot de Onderliggende
Waarde of de bestanddelen daarvan
Algemene risico’s
Geen eigendomsrechten met betrekking tot de Onderliggende Waarde of de
Bestanddelen daarvan
De Onderliggende Waarde noch de bestanddelen daarvan zijn in het bezit
van de Emittent ten gunste van de Effecthouders, en zodoende,
Effecthouders zullen geen eigendomsrechten verkrijgen (vb. stemrechten,
recht op dividenden of andere uitkeringen of andere rechten) met betrekking
tot de Onderliggende Waarde of de bestanddelen daarvan.
[Voornaamste risico’s met betrekking tot aandelen van fondsen
- Algemene risico's van aandelen van een fonds als Onderliggende Waarde
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of als bestande(e)l(en) van een Onderliggende Waarde
(i) Gelijkaardige risico's als een rechtstreekse belegging in Aandelen; (ii)
Geen eigendomsrechten op de Onderliggende Waarde of diens bestanddelen;
(iii) Geen opname in het ledenregister in geval van fysieke levering van de
Aandelen op naam; (iv) Geen verplichting om dividenden uit te keren; (v)
Risico's met betrekking tot de Onderliggende Waarden die vallen onder
rechtsgebieden in groeimarkten.
- Structurele risico's in het geval van Aandelen van een Fonds als
Onderliggende Waarde of als bestanddelen van een Onderliggende Waarde
(i) Wettelijke en belastingsrisico's; (ii) Risico's voortvloeiend uit commissies
en honoraria; (iii) Risico's voortvloeiend uit een potentiële vereffening of
fusie; (iv) Risico's voortvloeiend uit waarderingen van de Intrinsieke Waarde
(Net Asset Value) en schattingen; (v) Potentieel ontbreken van actuele
resultaten; (vi) Risico's voortvloeiend uit belangenconflicten van de
betrokken personen; (vii) Geen verrekening van kortingen of andere
vergoedingen die door het fonds aan de Emittent werden betaald; (viii)
Politiek/wetgevend risico; (ix) Bewaringsrisico's; (x) Waarderingsrisico's;
(xi) Landen- of overdrachtsrisico's; (xii) Risico's voortvloeiend uit de
mogelijke effecten van aflossingen van Aandelen van het Fonds; (xiii)
Specifieke risico's eigen aan gesloten beleggingsfondsen; (xiv) Risico's
voortvloeiend uit wederzijdse aansprakelijkheden; (xv) Risico's met
betrekking tot wettelijke feestdagen.
- Algemene risico's van beleggingsactiviteiten in het geval van aandelen van
een fonds als Onderliggende Waarde of als bestanddelen van een
Onderliggende Waarde
(i) Marktrisico's; (ii) Wisselkoersrisico's; (iii) Risico's te wijten aan een
gebrek aan liquiditeit van de aangekochte activa en financiële instrumenten;
(iv) Tegenpartijrisico's; (v) Afwikkelingsrisico; (vi) Concentratierisico's;
(vii) Risico's voortvloeiend uit opschortingen van de handel.
- Specifieke risico's met betrekking tot fondsbeheer in het geval van
aandelen van een fonds als Onderliggende Waarde of als bestanddelen van
een Onderliggende Waarde
(i) Risico's te wijten aan de afhankelijkeid van de fondsbeheerders; (ii)
Risico's in het geval slechts beperkte informatie wordt vrijgegeven over de
belegginsstrategieën; (iii) Risico's te wijten aan mogelijke wijzigingen in de
beleggingsstrategieën; (iv) Risico's te wijten aan de toekenning van
prestatiebonussen; (v) Risico's te wijten aan "soft dollar" services; (vi)
Risico's voortvloeiend uit wangedrag van de fondsbeheerders; (vii) Risico's
te wijten aan mogelijke belangenconflicten.
- Specifieke risico's voortvloeiend uit aangekochte activa in het geval van
aandelen van een fonds als Onderliggende Waarde of als bestanddelen van
de Onderliggende Waarde
(i) Algemene risico's eigen aan effectenbeleggingen; (ii) Specifieke risico's
in verband met aandelenbeleggingen; (iii) Specifieke risico's in verband met
beleggingen in rentedragende financiële instrumenten; (iv) Specifieke
risico's in verband met beleggingen in activa met lage credit ratings; (v)
Specifieke risico's in verband met beleggingen in volatiele en illiquide
markten; (vi) Specifieke risico's in verband met beleggingen in derivaten;
(vii) Specifieke risico's in verband met beleggingen in vastgoed en andere
materiële activa; (viii) Specifieke risico's in verband met beleggingen in
grondstoffen; (ix) Specifieke risico's in verband met beleggingen in edele
metalen; (x) Specifieke risico's in verband met beleggingen in buitenlandse
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valuta; (xi) Specifieke risico's in verband met beleggingen in andere
beleggingsfondsen (Fonds van Fondsen); (xii) Specifieke risico's in verband
met het exclusief beleggen in een ander beleggingsfonds (Feeder Fund).
- Specifieke risico's te wijten aan specifieke portefeuille management
technieken in het geval van Aandelen van een Fonds als Onderliggende
Waarde of als bestanddelen van een Onderliggende Waarde
(i) Risico's gekoppeld aan het ophalen van kapitaal in de vorm van schulden;
(ii) Risico's in verband met short sales; (iii) Risico's te wijten aan het gebruik
van handelssystemen en analytische modellen; (iv) Risico's in verband met
het lenen van effecten; (v) Risico's in verband met het aangaan van verkoop
en terugkoop transacties; (vi) Specifieke beleggingsrisico's met betrekking
tot synthetische beleggingsstrategieën; (vii) Risico's in verband met het
uitvoeren van indekkingsoperaties; (viii) Specifieke risico's in verband met
beleggingen in groeimarkten; (ix) Specifieke risico's in verband met
beursgenoteerde fondsen ("ETFs").
[Voornaamste risico's met betrekking tot indices
(i) Gelijkaardige risico's als rechtstreekse beleggingen in indexbestanddelen;
(ii) Geen invloed van de Emittent op de index; (iii) Risico's van niet-erkende
of nieuwe indices; (iv) Risico's voortvloeiend uit bijzondere
belangenconflicten met betrekking tot indices als Onderliggende Waarde; (v)
Risico's met betrekking tot strategie-indices als Onderliggende Waarde; (vi)
Risico's met betrekking tot prijsindices als Onderliggende Waarde; (vii)
Risico's met betrekking tot net return indices als Onderliggende Waarde;
(viii) Risico's met betrekking tot short indices als Onderliggende Waarde;
(ix) Risico's met betrekking tot leverage indices als Onderliggende Waarde;
(x) Risico's met betrekking tot distributing indices als Onderliggende
Waarde; (xi) Risico's van aan landen of sectoren gekoppelde indices; (xii)
Wisselkoersrisico vervat in de index; (xii) Negatief effect van beheerskosten
op het indexniveau; (xiv) Negatief effect van synthetische dividenden op het
indexniveau; (xv) Risico's te wijten aan het feit dat de publicatie van de
samenstelling van de index niet altijd actueel kan zijn.]
[Het kapitaal van de Effecten is niet beschermd] 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 diens algemene bedrijfsdoeleinden.

Beschrijving

[Datum van de eerste openbare aanbieding: [Invoegen].]

17

E.3
17

Dit Element E.2b is enkel van toepassing op Effecten met een denominatie van minder dan 100.000 EUR.
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van de
voorwaarden
van de
aanbieding

Start van de nieuwe aanbieding: [Voeg in] [(verderzetting van de openbare
aanbieding van eerder uitgegeven effecten)] [(verhoging van eerder
uitgegeven effecten)].]
[De Effecten zullen [initieel] worden aangeboden gedurende een
Inschrijvingsperiode[, en doorlopend worden aangeboden daarna].
Uitgifteprijs: [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 Finale
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.]
[Niet van toepassing. Er vindt geen openbare aanbieding plaats.]
Intekenperiode: van [Eerste dag van de intekenperiode invoegen] - [Laatste
dag van de intekenperiode invoegen]. [([Voeg in][p.m.][a.m.] [Insert] lokale
tijd)].]
[Inschrijvingsorders zijn onherroepbaar [,] [behalve voor bepalingen [met
betrekking tot “deur-tot-deurverkoop”, met betrekking tot dewelke de
inschrijvingsorders zullen worden aanvaard vanaf [Voeg eerste dag van de
inschrijvingsperiode in] to [voeg laatste dag van de deur-totdeurverkoopinschrijvingsperiode in] [en] [met betrekking tot “verkoop over
lange afstand”, met betrekking tot dewelke de inschrijvingsorders zullen
worden aanvaard vanaf [Voeg eerste datum van de inschrijvingsperiode in]
tot [voeg laatste dag van de inschrijvingsperiode voor verkoop over lange
afstand in]] – behalve indien er wordt afgesloten op voorhand en zonder
uitdrukkelijke melding -] en zullen worden voldaan binnen de grenzen van
het maximumaantal Effecten in aanbieding.]
[Indien de Effecten worden aangeboden aan Italiaanse consumenten, geldt
het volgende:
De Effecten kunnen worden geplaatst door de relevante distributeur door
[“deur-tot-deurverkoop”
(door
financiële
verkoopsagenten,
in
overeenstemming met de artikelen 30 en 31 van het Italiaans Wetgevend
Decreet van 24 februari 1998, nr. 58)] [of] [“verkoop over lange afstand” (in
overeenstemming met artikel 67-duocedices, Par. 4 van het Italiaans
Wetgevend Decreet van 6 september 2005, nr. 206)]. Daarom zullen de
gevolgen van de inschrijvingsovereenkomsten worden opgeschort [voor
zeven dagen in geval van “deur-tot-deurverkoop”] [,] [en] [voor veertien
dagen in geval van “verkoop over lange afstand”], vanaf de datum van
inschrijving door de beleggers. Binnen die termijnen kan de belegger zich
terugtrekken door middel van een kennisgeving aan de financiële promotor
of de distributeurs, zonder enige aansprakelijkheid, uitgaven of andere
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vergoedingen in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in de
inschrijvingsovereenkomst. ]]
[Indien Effecten worden aangeboden aan Italiaanse consumenten, geldt het
volgende:]
De [Emittent] [relevante aanbieder] is de tussenpersoon verantwoordelijk
voor de plaatsing van de Effecten (“Responsabile del Collocamento”), zoals
gedefinieerd in artikel 93-bis van het Italiaans Wetgevend Decreet van 24
February 1998, nr. 58 (zoals vervolgens geamendeerd en gesupplementeerd).
Geen specifieke toewijzingsmethode is vastgesteld. Aanvragen tot
inschrijving zullen worden voldaan door het relevant kantoor in
chronologische orde en binnen de grenzen van het beschikbaar bedrag.]]
E.4

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

De relevante aanbieders en/of hun gelieerde vennootschappen kunnen
klanten en ontleners zijn van de Emittenten of Garanten 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 of Garanten en hun gelieerde vennootschappen in het kader
van hun normale bedrijfsvoering.
[[De Emittent, [de Garant,] en de relevante aanbieder hebben een
belangenconflict met de Belegger met betrekking tot het aanbod van de
Effecten, door hun respectievelijke rollen in de uitgifte en het aanbod van de
Effecten en aangezien zij beiden behoren tot dezelfde UnicRedit Banking
Group,] [[HVB][de relevante aanbieder] is in het bijzonder ook de
arranger[[,][en] de swap tegenpartij[,][ en de BerekeningsAgent] van de
Effecten.] [Bovendien zal de [Emittent] [relevante distributeur] ook ageren
als de tussenpersoon verantwoordelijk voor de plaatsing van de Effecten
“Responsabile del Collocamento” (zoals gedefinieerd door artikel 93-bis van
het Italiaans Wetgevend Decreet van 24 februari 1998, nr. 58) van de
Effecten.]]
[Met betrekking tot de verhandeling van de Effecten heeft de
[Emittent][Garant] 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 Emittent of haar gelieerde vennootschappen kunnen optreden
als [swap tegenpartij, ]berekeningsagent of uitbetalingsagent.]
[De relevante aanbieders zullen samengestelde commissies ontvangen gelijk
aan [] per cent van het nominaal bedrag van de Effecten. Relevante
aanbieders en hun gelieerde vennootschappen kunnen actief zijn, en in de
toekomst actief zijn, in investment banking en/of commercial banking
transacties met, en diensten leveren aan de Emittent [en de Garant] en
[haar/hun] gelieerde vennootschappen in het kader van hun normale
bedrijfsvoering.]
Bovendien kunnen belangenconflicten in relatie tot de Emittent, de garant of
de personen met het aanbod toevertrouw ontstaan met de volgende redenen:
 De Emittent bepaalt de aanbiedingsprijs.
 De emittent en een van haar gelieerde vennootschappen treedt op als
Market Maker van de Effecten (hoewel geen dergelijke verplichting
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bestaat).
Aanbieders ontvangen mogelijks stimulansen van de Emittent.
De Emittent, een relevante aanbieder of elk van hun gelieerde
vennootschappen treden op als Berekeningsagent of Betalingsagent met
betrekking tot de Effecten.
Om de zoveel tijd kunnen de Emittent, de Garant, een relevante
aanbieder en elk van hun gelieerde vennootschappen mogelijks
betrokken zijn in transacties voor hun eigen rekening of voor de
rekening van hun cliënten die de liquiditeit of de prijs van de
Onderliggende Waarde of haar componenten beïnvloedt.
De Emittent, Garant, een relevante aanbieder en elk van hun gelieerde
vennootschappen kunnen mogelijks effecten uitgeven met betrekking tot
de Onderliggende Waarde of haar componenten op dewelke reeds andere
effecten zijn uitgegeven.
De Emittent, de Garant, een relevante aanbieder en elk van hun gelieerde
vennootschappen kunnen mogelijks informatie bezitten of verkrijgen
over de Onderliggende Waarde of haar componenten (daarin begrepen
niet publiek toegankelijke informatie) in verband met haar zakelijke
activiteiten of andere.
De Emittent, Garantor, een relevante aanbieder en elk van hun gelieerde
vennootschappen kunnen mogelijks zakelijke activiteiten opstarten met
de emittent van de Onderliggende Waarde of haar componenten, haar
gelieerde vennootschappen, concurrenten of garanten.
De Emittent, Garant, een relevante aanbieder en elk van hun gelieerde
vennootschappen kunnen mogelijks ook optreden als lid va een
bankensyndicaat, als financieel adviseur of als bank of sponsor of
emittent van de Onderliggende waarde of haar componenten.

[De Emittent, Garant of elk van hun gelieerde venootschappen treedt op als
index sponsor, index berekeningsagent, index adviseur of index comité.]
[Daarenboven zal de relevante aanbieder van de Emittent een impliciete
plaatsingscommissie ontvangen die is inbegrepen in de Uitgifteprijs
[Invoegen] [terwijl de Emittent een impliciete structureringscommissie en
andere kosten zal ontvangen.]
[Anders dan hoger vermeld, [en behalve voor [],] in zoverre de Emittent
zich ervan bewust is, heeft geen enkele persoon betrokken in de uitgifte van
de Effecten een materieel belang in het aanbod, waarin begrepen
belangenconflicten.]
E.7

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

[Verkoopconcessie: [Een up front vergoeding voor een bedrag van
[invoegen] is inbegrepen in de Uitgifteprijs][gegevens invoegen]]
[Andere commissies: [Een totale commissie en concessie tot []% kan
worden ontvangen door de aanbieders][gegevens invoegen]]
[Niet van toepassing. Noch de Emittent, noch de aanbieder zullen dergelijke
kosten aanrekenen aan de belegger. Echter, andere vergoedingen zoals
bewaarvergoedingen (custody fees) of transactievergoedingen (transaction
fees) kunnen worden aangerekend.]
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BIJLAGE BIJ DE SAMENVATTING
[WKN] [ISIN]
[Gemeenschap
pelijke Code]

[Referentieprij
s
(C.19)]

[Waarnemings
datum (k)

[Laatste
Waarnemingsd
atum]

[(C.10)]

[(C.1)]

[Vervaldag

[Vervaldag

[(C.9)]
[(C.16)]]

[(C.9)]
[(C.16)]]

(C.16)]

[Minimumbed
rag]]

[Maximumbed
rag

[(C.9)]
[(C.18)]]

[Onderliggend
e Waarde

(C.15)]

[[Website]
[(C.20)]
[(C.9)]]

[(C.9)]
[(C.20)]]

[Aanvullend
Bedrag
Betalingsdatu
m (k)

[(C.15)]

[Participatie
Factor

[Bodemniveau
(C.15)]

[(C.10)]
[(C.15)]]

[(C.8)]
[(C.10)]
[(C.15)]
[(C.18)]]

[(C.16)]
[(C.19)]

[[Strike]
[Strike Niveau]
Finaal Strike
Niveau]

[FX
Wisselkoers
[(C.15)]

[(C.10)]
[(C.15)]]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Naam van
Onderliggende
Waarde en ISIN
invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Naam van
Onderliggende
Waarde en ISIN
invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[WKN]

[Ratio

[ISIN]

(C.15)]

[Day Count
Fraction

[Interest
Periode

(C.8)]

(C.8)]

[Common
Code]

[Maximum
Bijkomend
Bedrag (k)

[Minimum
Bijkomend
bedrag (k)

[(C.10)]
[(C.15)]]

[(C.10)]
[(C.15)]]

[[referentie
prijs]
Aanpassing
sfactor
(C.15)]

[(C.1)]

[[Interest
Rate]

[Korfbesta
nddelen

[Reference
Rate]

(C.15)]

[Gewichti

[Ki (k)

[Ki (initieel)

[Ri (initieel)

[D (k)

(C.15)]

(C.15)]

(C.15)]

(C.15)]

[(C.10)]
[(C.15)]]

(C.8)]]

[[Interest
Rate]
[Reference
Rate]

[Interest
Betaling
Day
(C.8)]

(C.8)]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]
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[WKN]

[Maximum Gewicht

[Minimum Gewicht

[Volatiliteitsdoel

[ISIN]

(C.15)]

(C.15)]

(C.15)]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Invoegen]

[Common Code]
[(C.1)]
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