I.

SAMENVATTING

[Ingeval deze Samenvatting betrekking heeft op meer dan één serie Effecten, in zoverre enige voorwaarde voor één of meerdere series
verschilt, de voorwaarde invoegen die is aangemerkt als “in te voegen voor elke serie Effecten”, “met betrekking tot elke serie”.]
Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde “Elementen”. Deze elementen zijn
genummerd in afdelingen gaande van A tot en met E (A.1 – E.7).
Deze Samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Emittent.
Omdat sommige Elementen niet hoeven te worden behandeld, kunnen er lacunes zijn in de nummering van de Elementen.
Ook wanneer een Element moet worden opgenomen in de samenvatting omwille van de aard van de effecten of de Emittent, is het
mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het desbetreffende Element. In dergelijk geval is een
korte beschrijving van het Element in de samenvatting opgenomen, met de vermelding “Niet van toepassing”.
Element
A.1

A.2

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Waarschuwing

Toestemming om het Prospectus te
gebruiken

Waarschuwing dat:


deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het
Prospectus;



beleggers iedere beslissing om in de Effecten te beleggen moeten
baseren op het hele Prospectus;



wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het
Prospectus bij een rechtbank aanhangig wordt gemaakt, de
belegger die als eiser optreedt in overeenstemming met de nationale
wetgeving van de EU-lidstaten mogelijk de kosten van de vertaling
van het Prospectus moet dragen voordat de juridische procedure
wordt ingeleid; en



alleen de personen die deze Samenvatting, met inbegrip van
vertalingen ervan, hebben opgesteld, burgerlijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld indien deze Samenvatting, wanneer zij samen met
de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend,
onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de
andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de essentiële
informatie verschaft om beleggers te helpen wanneer zij overwegen
om in de Effecten te beleggen.



[[De Emittent geeft toestemming om het Prospectus te gebruiken in
het kader van een latere doorverkoop of uiteindelijke plaatsing van
de Effecten door alle financiële tussenpersonen (algemene
toestemming).]



[De Emittent geeft toestemming om het Prospectus te gebruiken in
het kader van een latere doorverkoop of uiteindelijke plaatsing van
de Effecten door de volgende financiële [tussenpersonen[
tussenpersoon] (individuele toestemming): [na(a)m(en) en
adres(sen) invoegen]].]



De aanbiedingsperiode gedurende dewelke de latere doorverkoop of
uiteindelijke plaatsing van Effecten door financiële tussenpersonen
mogelijk is zal [de periode zijn [van [voeg aanbieding begindatum in]
tot [voeg aanbieding einddatum in]] [zolang het Basisprospectus
geldig is, in overeenstemming met artikel 9 van de
Prospectusrichtlijn].



[Dergelijke toestemming is eveneens onderworpen aan en wordt
gegeven op voorwaarde dat [ ].] [Dergelijke toestemming is niet
onderworpen aan en wordt niet gegeven onder enige voorwaarde.]



Ingeval er een aanbod wordt gedaan door een financiële
tussenpersoon, verschaft deze financiële tussenpersoon aan
beleggers informatie over de voorwaarden van het aanbod op
het ogenblik waarop het aanbod wordt gedaan.]



[Niet van toepassing. De Emittent geeft geen toestemming voor het
gebruik van het prospectus voor latere doorverkoop of voor de
uiteindelijke plaatsing van de Effecten door financiële
tussenpersonen]
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Element

Afdeling B – Emittent

B.1

Wettelijke benaming
Handelsnaam
van
Emittent.

en
de

De vennootschaps- en de handelsnaam van de Emittent is Deutsche Bank
Aktiengesellschaft (“Deutsche Bank”, "Deutsche Bank AG" of de “Bank”).

B.2

Vestigingsplaats,
Rechtsvorm, Wetgeving en
Land van Oprichting van de
Emittent.

Deutsche Bank is een vennootschap op aandelen (Aktiengesellschaft) onder de Duitse
wetgeving. De Bank heeft haar maatschappelijke zetel in Frankfurt am Main, Duitsland.
Haar hoofdkantoor is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.
[Invoegen ingeval de Effecten worden uitgegeven door het bijkantoor van Deutsche
Bank AG in Londen:
Deutsche Bank AG, handelend via haar Londense bijkantoor ("Deutsche Bank AG,
Bijkantoor Londen"), is gevestigd te Winchester House, 1 Great Winchester Street,
Londen EC2N 2DB, Verenigd Koninkrijk.]
[Invoegen ingeval het bijkantoor van Deutsche Bank AG in Milaan de Emittent is:
Deutsche Bank AG, handelend via haar bijkantoor in Milaan ("Deutsche Bank AG,
Bijkantoor Milaan"), is gevestigd te Via Filippo Turati 27, 20121 Milaan, Italië.]
[Invoegen ingeval het bijkantoor van Deutsche Bank AG in Portugal de Emittent is:
Deutsche Bank AG, handelend via haar Portugese bijkantoor ("Deutsche Bank AG,
Bijkantoor Portugal"), is gevestigd te Rua Castilho, 20, 1250-069 Lissabon, Portugal.]
[Invoegen ingeval het bijkantoor van Deutsche Bank AG in Spanje de Emittent is:
Deutsche Bank AG, handelend via haar Spaanse bijkantoor ("Deutsche Bank AG,
Bijkantoor Spanje"), is gevestigd te Paseo De La Castellana, 18, 28046 Madrid, Spanje.]

B.4b

Tendensen

Met uitzondering van de effecten van de macro-economische omstandigheden en de
marktomgeving, risico's van rechtszaken verbonden aan de crisis in de financiële markten
evenals de effecten van wetgeving en reglementering van toepassing op financiële
instellingen in Duitsland en de Europese Unie, zijn er geen bekende tendensen,
onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen die met redelijke waarschijnlijkheid
een materieel effect kunnen hebben op de vooruitzichten van de Emittent in zijn huidige
boekjaar.

B.5

Beschrijving van de groep
en de positie van de
Emittent binnen de groep

Deutsche Bank is de moederonderneming en de belangrijkste entiteit van Deutsche Bank
Groep,
een
groep
die
bestaat
uit
banken, kapitaalmarktondernemingen,
fondsenbeheerondernemingen,
goederenfinancieringsondernemingen,
afbetalingsfinancieringsondernemingen (instalment financing companies), onderzoek- en
adviesondernemingen en andere binnenlandse en buitenlandse ondernemingen (de
“Deutsche Bank Groep”).

B.9

Winstprognoses en raming.

De geconsolideerde winst vóór belastingen (IBIT) schatting van de Emittent per en voor
het jaar afgesloten op 31 december 2018 bedraagt 1,3 miljard EUR.

B.10

Voorbehoud
auditverslag

bij

het

Niet van toepassing. Er wordt in geen enkel auditverslag enig voorbehoud gemaakt ten
aanzien van de historische financiële informatie.

B.12

Geselecteerde
belangrijke
informatie:

historische
financiële

De volgende tabel geeft samenvattende informatie weer van de balans van Deutsche Bank
AG, ontleend aan respectievelijk de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
opgesteld in overeenstemming met IFRS per 31 december 2016 en 31 december 2017 en
de niet-gecontroleerde geconsolideerde tussentijdse financiële cijfers per 30 september
2017 en 30 september 2018. De informatie betreffende het kapitaal (in EUR) en het aantal
gewone aandelen is gebaseerd op de interne administratieve verslaggeving van Deutsche
Bank en is niet gecontroleerd.
31 december

30 september

31 december

30 september

2016

2017

2017

2018

Kapitaal (in EUR)

3.530.939.215,36

5.290.939.215,36

5.290.939.215,36

5.290.939.215,36

Aantal gewone aandelen

1.379.273.131

2.066.773.131

2.066.773.131

2.066.773.131
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Totale activa (in miljoenen

1.590.546

1.521.454

1.474.732

1.379.982

1.525.727

1.450.844

1.406.633

1.311.194

64.819

70.609

68.099

68.788

13,4%

14,6%

14,8%

14,0%2

15,6%

17,0%

16,8%

16,2%3

Euro)

Totale passiva (in
miljoenen Euro)

Totaal eigen vermogen (in
miljoenen euro)

Ratio van het tier 1kernkapitaal1

Tier 1 Kapitaalratio1
1

Kapitaalratio’s zijn gebaseerd op de overgangsrechtelijke regels van het CRR/CRD4 kader.

2

De Ratio van het tier 1-kernkapitaal per 30 september 2018 op basis van CRR/CRD4 (fully loaded) was 14,0%.

3

De Tier 1-Kapitaalratio per 30 september 2018 op basis van CRR/CRD4 (fully loaded) was 15,3%.

Geen negatieve wijziging
van
betekenis
heeft
voorgedaan
in
de
vooruitzichten.

Er is geen wezenlijke nadelige verandering gekomen in de vooruitzichten van Deutsche
Bank Groep sinds 31 december 2017.

Significante veranderingen
in
de
financiële
of
handelspositie

Niet van toepassing. Er is geen significante verandering gekomen in de financiële positie
of handelspositie van Deutsche Bank Groep sinds 30 september 2018.

B.13

Recente
gebeurtenissen
van
belang
voor
de
solvabiliteit van de Emittent

Niet van toepassing. Er zijn geen recente gebeurtenissen eigen aan de Emittent die in
wezenlijke mate relevant zijn voor de evaluatie van de solvabiliteit van de Emittent.

B.14

Afhankelijkheid
groepentiteiten.

Gelieve de volgende informatie in samenhang te lezen met Element B.5.

van

Niet van toepassing. De Emittent is niet afhankelijk van andere entiteiten van Deutsche
Bank Groep
.
B.15

Hoofdactiviteiten
Emittent.

van

de

Het doel van Deutsche Bank, zoals uiteengezet in haar Statuten, omvat het ondernemen
van alle soorten bankactiviteiten, het voorzien van financiële en andere diensten en de
ondersteuning van internationale economische relaties. De Bank kan deze doelstellingen
zelf of via haar dochterondernemingen of verbonden ondernemingen realiseren. Voor
zover toegelaten bij wet, is het aan de Bank toegestaan om alle activiteiten te ondernemen
en om alle stappen te ondernemen die de doelstellingen van de Bank mogelijks schijnen te
ondersteunen, in het bijzonder, het verwerven en verkopen van vastgoed, het vestigen van
bijkantoren in binnen- en buitenland, het verwerven, beheren en verkopen van participaties
in andere ondernemingen, en het afsluiten van ondernemingsovereenkomsten.
De bedrijfsactiviteiten van Deutsche
vennootschapsdivisies georganiseerd:

Bank

•

Corporate & Investment Banking (CIB);

•

Asset Management (AM); en

•

Private & Commercial Bank (PCB).

Groep

zijn

in

de

volgende

drie

De drie vennootschapsdivisies worden ondersteund door infrastructuurdiensten.
Daarbovenop heeft Deutsche Bank Groep een regionale beheerdienst die regionale
verantwoordelijkheden wereldwijd afdekt.
De Bank is actief en handelt met bestaande en potentiële klanten in de meeste landen van
de wereld. Deze activiteiten en handelingen worden ondernomen vanuit:
•

dochterondernemingen en bijkantoren in vele landen;

•

vertegenwoordigende kantoren in andere landen; en

•

één of meer vertegenwoordigers die toegewezen zijn om klanten te dienen in
een groot aantal bijkomende landen.
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B.16

Controlerende personen.

Niet van toepassing. Op basis van de betreffende notificatie van belangrijke participaties
overeenkomstig de Duitse Wet met betrekking tot de Verhandeling van Effecten
(Wertpapierhandelsgesetz, WpHG), zijn er slechts zes aandeelhouders die meer dan 3
maar minder dan 10 procent van de aandelen in de Emittent aanhouden of aan wie meer
dan 3 maar minder dan 10 procent van de stemrechten is toegekend. Voor zover de
Emittent daar kennis van heeft, is er geen andere aandeelhouder die meer dan 3 procent
van de aandelen of stemrechten aanhoudt. De Emittent wordt dus niet rechtstreeks of
onrechtstreeks door een grootaandeelhouder gecontroleerd.

B.17

Kredietratings
toegekend
aan de Emittent of aan
diens Effecten.

Deutsche Bank heeft een rating bij Moody's Investors Service Inc. ("Moody's"), Standard
& Poor's Credit Market Services Europe Limited ("S&P"), Fitch Ratings Limited ("Fitch") en
DBRS, Inc. ("DBRS", samen met Fitch, S&P en Moody’s de “Ratingbureaus” genoemd).
S&P en Fitch hebben hun maatschappelijke zetel in de Europese Unie en werden
geregistreerd of gecertificeerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus, zoals
gewijzigd ("Ratingbureausverordening"). Wat Moody's betreft, zijn de kredietratings
ondersteund door Moody's kantoor in het VK (Moody's Investors Service Ltd.)
overeenkomstig Artikel 4(3) van de Ratingbureausverordening. Voor DBRS worden de
kredietratings verricht door DBRS Ratings Ltd. in het Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig
artikel 4(3) van de Ratingbureausverordening. Moody's Investors Service Ltd. en DBRS
Ratings Ltd zijn gevestigd in de Europese Unie in overeenstemming met de
Ratingbureausverordening.
Op datum van het Basisprospectus waren de volgende ratings toegewezen aan Deutsche
Bank voor haar langlopende niet–preferente senior debt (en, indien beschikbaar, voor haar
langlopende preferente senior debt) en haar kortlopende senior debt:
Moody’s

S&P

Fitch

DBRS

Langlopende niet-preferente senior debt:

Baa3

Langlopende preferente senior debt:

A3 (negative)

Kortlopende senior debt:

P-2

Langlopende niet-preferente senior debt:

BBB-

Langlopende preferente senior debt:

BBB+

Kortlopende senior debt:

A-2

Langlopende niet-preferente senior debt:

BBB+

Kortlopende senior debt:

F2

Langlopende niet-preferente senior debt:

BBB (high) (negative)

Kortlopende senior debt:

R-1 (low) (stable)

[Moody's][,] [en] [S&P] [en] [Fitch] [voeg ander Ratingbureau in] [[wordt] [worden] verwacht
toe te wijzen [[heeft] [hebben] toegewezen] de volgende rating [s] aan de Effecten: •] [De
Effecten zijn niet beoordeeld.]

Afdeling C – Effecten1 / 2

Element
C.1

Type en klasse van de
effecten, inclusief eventueel
effectenidentificatienummer.

Type Effecten
De Effecten zijn [Certificaten][Warrants][Notes] (de "Effecten"). Zie Element[en] [C.9 en
C.10] [C.15] voor een meer gedetailleerde beschrijving.
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten

1

Het symbool “*” geeft in deze Afdeling C – Effecten aan dat de relevante informatie voor elke serie van Effecten, met betrekking tot Effecten met meerdere series en waar gepast,
kan worden voorgesteld in een tabel.

2

In de volgende Afdeling C – Effecten, waar een definitie een optie biedt voor een aantal of een bedrag dat door de Emittent zal worden bepaald, mag deze optie alleen worden
gebruikt wanneer de Effecten aan het publiek worden aangeboden en dit aantal of bedrag niet wordt bepaald aan het begin van de aanbiedingsperiode

I. SAMENVATTING

ISIN:

[]*

WKN:

[]*

[Gemeenschappelijke Code: [ ]*]
[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen
met relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten:
ISIN

WKN

[]

[]

[Gemeenschappelijke
Code]
[]

]
C.2

Munteenheid
van
effectenuitgifte.

de

[Voor elke Serie Effecten] [ ]*
[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen
met relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten, indien vereist:
ISIN
[]

Munteenheid
[]

]
C.5

Beperkingen inzake de vrije
overdraagbaarheid van de
effecten.

Geen aanbiedingen, verkopen of leveringen van Effecten, of distributie van documenten
met betrekking tot de Effecten, kunnen worden gemaakt in of vanuit enig rechtsgebied,
behalve in omstandigheden die ertoe leiden dat alle toepasselijke wet- en regelgeving
worden nageleefd.
Behoudens het bovenstaande, is elk Effect [van een Serie Effecten] overdraagbaar in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en alle op dat ogenblik geldende regels
en procedures van de Clearingagent via wiens boeken dergelijk Effect wordt overgedragen.

C.8

Rechten verbonden met de
effecten, met inbegrip van
rangorde en beperkingen
op die rechten.

Met de Effecten verbonden rechten
De Effecten verlenen houders van de Effecten, bij terugkoop of uitoefening, behoudens
volledig verlies, een vordering tot [betaling van een Contant Bedrag ] [en/of ] [levering van
een fysiek leveringsbedrag]. [De Effecten [kunnen] verlenen de houders eveneens een
recht op de betaling van een coupon [verlenen].]
Op de Effecten toepasselijk recht
[Alle Series] [De] Effecten zijn onderworpen aan en moeten worden opgevat volgens het
[Engels recht] [Duits recht] [Italiaans recht] [Portugees recht] [Spaans recht]. De
samenstelling van de Effecten mag onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied
van de Clearingagent.
Status van de Effecten
[Alle Series] [De] Effecten zijn rechtstreekse, [on]gedekte en niet-achtergestelde
verbintenissen van de Emittent en staan zowel onderling op gelijke voet (pari passu) als
met alle andere [on]gedekte en niet-achtergestelde verbintenissen van de Emittent, onder
voorbehoud evenwel van statutaire prioriteiten verleend aan bepaalde niet-gewaarborgde
en niet-achtergestelde verplichtingen, om in het geval van de resolutie maatregelen
opgelegd aan de Emittent of in het geval van ontbinding, liquidatie, insolventie, gerechtelijk
akkoord of een andere procedure ter voorkoming van insolventie van, de Emittent.
[Bij uitgifte vormen de Effecten naar het oordeel van de Emittent niet-preferente
schuldbewijzen in de zin van Sectie 46f(6), zin 1, van de Duitse Bankwet
(Kreditwesensgesetz).]
[Geen enkele Effectenhouder mag zijn vorderingen uit hoofde van de Effecten
compenseren met enige vordering van de Emittent. Er zal op geen enkel moment een
zekerheid of waarborg worden gesteld om de vorderingen van de Effectenhouders onder
de Effecten veilig te stellen; enige zekerheid of waarborg die in de toekomst reeds is
gesteld of verstrekt in verband met andere verplichtingen van de Emittent mag niet worden
gebruikt voor vorderingen onder de Effecten.]
[Elke aflossing, terugkoop of beëindiging van de Effecten vóór hun geplande vervaldag is
onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit, indien
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wettelijk vereist. Indien de Effecten op een andere wijze dan in dergelijke omstandigheden
worden ingekocht of teruggekocht, moeten de betaalde bedragen aan de Emittent worden
terugbetaald, ongeacht enige andersluidende overeenkomst.]
[Indien de Effecten in Onderpand gegeven Effecten zijn, voeg dan in:
De Effecten zullen effecten op onderpand zijn, waarvoor de Emittent een zekerheid heeft
gecreëerd ten gunste van BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited over bepaalde
in onderpand gegeven activa in haar hoedanigheid van Security Trustee voor de
Effectenhouders en bepaalde andere gewaarborgde partijen. Betalingen verschuldigd
onder de Effecten zullen worden gedekt door een vaste vergoeding over de in onderpand
gegeven activa die worden aangehouden op een aparte rekening bij The Bank of New York
Mellon, London Branch als Bewaarder. De in onderpand gegeven activa ter dekking van de
Effecten zullen bestaan uit USD, EUR, JPY, GBP, CHF en/of activa die voldoen aan de
criteria die in een van de rijen in de onderstaande tabel staan vermeld:
Ontvankelijkheidscriteria

Procentuele Marge

[Voeg korte beschrijving in]

[]

[Herhaal rijen indien nodig]
Verstrekking van Zekerheden en Zekerheidsmonitoring
Op de uitgiftedatum van de Effecten zal de Emittent voldoende activa in onderpand op een
aparte rekening deponeren zodat op die datum aan de Zekerheidstest is voldaan. De
Emittent kan worden verplicht om bijkomende activa in onderpand te leveren om ervoor te
zorgen dat op elke volgende gespecificeerde zekerheidstestdatum aan de Zekerheidstest
wordt voldaan. Op elke gespecificeerde zekerheidstestdatum zal The Bank of New York
Mellon, London Branch, in haar hoedanigheid van Collateral Triparty Agent, controleren of
aan de Zekerheidstest is voldaan en zal zij de Emittent op de hoogte brengen als aan de
Zekerheidstest niet is voldaan.
Gedefinieerde termen die hierboven zijn gebruikt:
"Zekerheidstest" betekent dat (en er zal aan de Zekerheidstest worden voldaan indien) de
Collateral Triparty Agent vaststelt dat de Margewaarde van de in onderpand gegeven
activa die op een bepaalde zekerheidstestdatum op de zekerheidsrekening worden
aangehouden groter is dan of gelijk is aan de Vereiste Dekkingswaarde met betrekking tot
de gespecificeerde zekerheidstestdatum.
"Margewaarde" betekent, met betrekking tot een in onderpand gegeven actief, een bedrag
gelijk aan het quotiënt van (a) de marktwaarde van dergelijke in onderpand gegeven actief
voor dergelijke zekerheidstestdatum, gedeeld door (b) het Margepercentage zoals
gespecificeerd in de bovenstaande tabel die van toepassing is op dergelijk in onderpand
gegeven actief, zoals bepaald door de Collateral Triparty Agent.
"Niet-voorraadhoudende in Onderpand gegeven Effecten (Non-Inventory
Collateralised Securities) betekent, met betrekking tot een reeks Effecten en enige
relevante datum, die Effecten die op die datum niet door de Emittent of haar verbonden
ondernemingen worden aangehouden.
"Vereiste Dekkingswaarde" betekent, met betrekking tot een gespecificeerde
Zekerheidstestdatum, het product van (i) het [voeg Zekerheidspercentage in], en (ii) de
marktwaarde van een Effect [verminderd met de directe en indirecte kosten voor de
emittent van het afwikkelen of aanpassen van enige onderliggende gerelateerde
hedgingovereenkomsten], en (iii) het aantal uitstaande Niet-voorraadhoudende in
Onderpand gegeven Effecten van dergelijke series.
Uitwinning van zekerheden
De Zekerheidstrustee zal de zekerheid over de in onderpand gegeven activa uitwinnen na
ontvangst van een kennisgeving (een "Acceleration instructie") van de betrokken agent
die bevestigt dat hij acceleration berichten heeft ontvangen waarin wordt vermeld dat er
een event of default (dat niet door de Effectenhouders opgeheven is of niet door de
Emittent hersteld of betwist is) zich heeft voorgedaan en dat deze nog steeds wordt
voortgezet door de Effectenhouder(s) die ten minste 33 procent aanhouden in
geaggregeerd nominaal bedrag of door het aantal (zoals van toepassing) van dergelijke
Effecten (exclusief Effecten die door de Emittent of haar verbonden ondernemingen
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aangehouden worden).
Bij het uitwinnen van de zekerheden op de in onderpand gegeven activa, zullen de
Effecten worden geannuleerd en elke Effectenhouder zal het recht hebben op een bedrag
dat gelijk is aan de marktwaarde van de Effecten [verminderd met de directe en indirecte
kosten voor de emittent van de afwikkeling of aanpassing van eventuele onderliggende
gerelateerde hedgingovereenkomsten], onder voorbehoud dat er voldoende opbrengsten
zijn van de in onderpand gegeven activa die overblijven na betaling van bepaalde
gewaarborgde partijen die in de rangorde van prioriteit boven de Effectenhouders staan. In
het geval dat de opbrengsten van de gerealiseerde in onderpand gegeven activa
onvoldoende zijn om de vorderingen van een Effectenhouder te voldoen, zal die
Effectenhouder het recht hebben om op ongedekte basis een vordering op de Emittent in
te stellen voor het tekort.]
Beperkingen aan de rechten verbonden met de Effecten
Onder de algemene voorwaarden van [elke Serie van de] [de] Effecten, heeft de Emittent
het recht om de Effecten [van dergelijke Serie] te beëindigen en te annuleren en om de
algemene voorwaarden van [dergelijke Serie van] [de] Effecten te wijzigen.
C.9

De nominale rentevoet, de
datum waarop de interest
betaalbaar wordt en de
vervaldata
van
de
interesten, ingeval de rente
niet vast is, een beschrijving
van
het
onderliggende
actief waarop deze is
gebaseerd,
de
eindvervaldatum en de
afspraken
inzake
de
aflossing van de lening, met
inbegrip
van
de
aflossingsprocedures, een
aanduiding
van
het
rendement en de naam van
de vertegenwoordiger van
de
houders
van
de
schuldbewijzen.

[voeg C.9 in indien Bijlage V of Bijlage XIII van toepassing is]
[Zie ook Element C.8 hierboven.
[De Effecten geven geen recht aan de belegger op enige rentebetalingen.]
[Coupon:

[ ]*[Een aantal dat zal worden bepaald door de
Emittent op de [Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal in] en niet meer
dan [voeg getal in].
[Met betrekking tot de Betalingsdatum van de
Coupon voor elke Couponperiode die aanvangt op
of na [voeg desbetreffende Couponperiode
Einddatum of Uitgiftedatum in] maar eindigt vóór
[voeg desbetreffende Couponperiode Einddatum
in], [[] procent. per jaar].
Met betrekking tot de Betalingsdatum van de
Coupon voor elke Couponperiode die aanvangt op
of na [voeg desbetreffende Couponperiode
Einddatum in], [[] procent. per jaar].] [] *[[en verder
vermenigvuldigd] met []].]

[Couponbedrag:

Met betrekking tot elke Betalingsdatum van de
Coupon, zal het Couponbedrag betaalbaar voor elk
Effect worden berekend door de Coupon voor de
Couponperiode eindigend [op,] [maar exclusief,] []
[dergelijke Betalingsdatum van de Coupon][de
Couponperiode Einddatum waarop dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon gepland is te vallen]
te vermenigvuldigen [[en vermenigvuldigd] met [],]
[en verder vermenigvuldigd] door het Nominaal
Bedrag[, en verder het product te vermenigvuldigen
met de dagtelbreuk toegepast op [dergelijke
Couponperiode][de Couponperiode eindigend [op,]
[maar exclusief,][][dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon][de Couponperiode Einddatum waarop
dergelijke Betalingsdatum van de Coupon gepland
is te vallen]]]

Coupon Bepalingsdatum:

[Ten aanzien van een Couponperiode, de [tweede]
[] relevante werkdag voorafgaand aan de
Betalingsdatum van de Coupon voor dergelijke
Couponperiode] * [] *

Betalingsdatum van de Coupon:

[Ten aanzien van elke Coupon Waarnemingsdatum
(anders dan de Coupon Waarnemingsdatum die
valt op [de Waarderingsdatum [])] [voeg data in] [of,
in elk geval, indien later, de [voeg aantal in]
Werkdag
volgend
op
dergelijke
[Coupon
Waarnemingsdatum]
[de
Coupon
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Waarnemingsdatum onmiddellijk voorafgaand aan
dergelijke datum] [en] [de Betalingsdatum]]*.
[(a) Met betrekking tot elke Couponperiode
verschillend
van
de
uiteindelijke
Couponperiode, [de [tweede] [] Werkdag[en]
volgend] op de Couponperiode Einddatum
onmiddellijk
volgend
op
dergelijke
Couponperiode; en
(b) met
betrekking
tot
de
uiteindelijke
Couponperiode, de Terugbetalingsdatum] []]*
[voeg datum/data in] [De [voeg getal in] dag [van
[voeg maand in]] van elk kalender [jaar] [maand]
beginnend op (en inclusief) [voeg datum in] tot (en
inclusief) [voeg datum in] [, met aanpassing voor
dergelijke data voor de relevante niet-werkdagen]
[en] [de Betalingsdatum]*]
Couponperioden:

[De periode beginnend op (en inclusief) de
[Uitgiftedatum] [voeg datum in] en eindigend op
(maar exclusief) de eerste Couponperiode
Einddatum en elke volgende periode beginnend op
(en inclusief) een Couponperiode Einddatum en
eindigend op (maar exclusief) de eerstvolgende
Couponperiode Einddatum][]*

Couponperiode Einddatum[-a]

[voeg datum(-a) in] [De [voeg getal in] dag [van
[voeg maand in]] in elk kalender [jaar][maand],
beginnend op (en inclusief) [voeg datum in] tot op
(en
inclusief)
[voeg
datum
in]
[,zonder
aanpassingen aan dergelijke datum[-a]] [, met
aanpassingen aan dergelijke datum[-a] voor de
relevante niet-werkdagen] []*

[Beschrijving van variabele Coupon:

[Niet van toepassing. De Effecten keren geen
variabele coupon uit.] [ ]*

[Initiële Waarderingsdatum:

[in te voegen*]]

[[EURIBOR Rente] / [[ GBP LIBOR][USD LIBOR] [STIBOR][NIBOR]
[Referentierente]:

Rente voor deposito's in [euro] [Pond Sterling] [U.S.
dollar] [Zweedse Kroon] [Noorse Kroon] [specificeer
andere munteenheid] voor een periode van [voeg
Aangewezen Looptijd in] [maand[en]] [jaar[jaren]]
die verschijnen op de [Bloomberg/Reuters scherm]
pagina [voeg schermpagina in] per [voeg tijdstip in]
op de relevante [Coupon Bepalingsdatum] [dag]
[voeg andere datum in]*]

[Werkdag:

[Een TARGET Betalingsdatum] [en een] [[A] dag
waarop de handelsbanken en wisselkoersmarkten
betalingen afwikkelen en open zijn voor algemene
activiteiten (inclusief transacties in wisselkoersen en
deposito's van buitenlandse munten) in [Londen]
[en] [New York City] [voeg andere financiële centra
in]] en waarop elke Clearing Agent open is voor
activiteiten]

[Clearing Agent:

[Euroclear Bank SA/NV, 1 Boulevard Albert II, 1210
Brussel, België] [en] [Clearstream Banking
Luxembourg S.A., 42 John F. Kennedylaan, L-1855
Luxemburg] [Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari,
6, I-20123 Milan, Italië] [voeg andere clearing agent
in]]

[TARGET Betalingsdatum:

Enige dag waarop het Trans-European Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfer
(TARGET2) Systeem (of enige opvolger hiervan)
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open is.]
[V.S. Regering Effecten Werkdag:

Elke dag behalve een zaterdag, zondag of een dag
waarop de Securities Industry en Financial Markets
Association
adviseert
dat
de
vaste
inkomensafdelingen van haar leden sluiten voor de
gehele dag voor handelsdoeleinden in effecten van
de regering van de V.S.]

[Waarderingsdatum:

[in te voegen*]]

Terugbetalingsdatum en Aflossing:

[voeg datum in]*[, met aanpassingen voor dergelijke
datum[-a] voor de relevante niet-werkdagen] [De
datum die van volgende data [eerder] [later] valt (a)
[voeg datum in] en (b) [de [voeg getal in]
Werkdagen
na
[de
laatst
voorkomende
Waarderingsdatum][de
uiteindelijke
Coupon
Waarnemingsdatum]][De
[Couponperiode
Einddatum] [Betalingsdatum van de Coupon]
gepland te vallen [in/op] [voeg datum in]]*
[De
Effecten
worden
afgelost
op
de
Terugbetalingsdatum aan een contant bedrag gelijk
aan 100 procent van de nominale waarde (zijnde
[voeg bedrag in] per Effect) [(het "Nominaal
Bedrag")]. De aflossing wordt niet gegarandeerd
door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Emittent en is dus afhankelijk van het
vermogen van de Emittent om aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen] *

Rendement:

[Niet van toepassing. De Effecten keren geen vaste
coupon uit.] [ ]*

Naam van de vertegenwoordiger
van de houders van schuldbewijzen:

[Niet van toepassing. Er is geen vertegenwoordiger
van de houders van de schuldbewijzen.] []

[Voor Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen met relevante
informatie en invullen voor elke Serie Effecten, indien vereist:
ISIN
[]

[]
[]

[]
[]

[]
[]

]
[Voeg in voor Effecten die een vast bedrag aan interest genereren, of voeg een specifieke
effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [De Effecten [kunnen] een
Couponbedrag genereren [("Vast Couponbedrag" voor dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon)] op [de][elke] Betalingsdatum van de Coupon, en het bedrag van dergelijk
Couponbedrag zal [een vast bedrag van [voeg bedrag in] voor elk [Effect][nominaal
bedrag][een bedrag voor elk [Effect][nominaal bedrag] berekend door [voeg rentevoet in] te
vermenigvuldigen met [Referentiebedrag][nominaal bedrag] en dit verder te
vermenigvuldigen met een breuk op basis van het aantal kalenderdagen in de relevante
Couponperiode en het aantal kalenderdagen in het relevante jaar].]

[Indien het Effect een Step Up Note (product nr. N20) is, voeg dan het volgende in:
Deze Step Up Note biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van het Nominaal Bedrag op de vervaldag
wordt beloofd. De aflossing, die pas op de vervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd
door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af
van het vermogen van de Emittent om aan zijn betalingsverplichtingen na te komen.
[[voeg couponbeschrijving van hierboven in, of voeg het volgende in:]
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers een couponbetaling op de
Betalingsdatum van de Coupon of op de Betalingsdata van de Coupon.]

[Indien het Effect een Fixed Rate Interest Note (product nr. N21) is, voeg dan het
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volgende in:
Deze Fixed Rate Interest Note biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldagvervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van het Nominaal Bedrag op de vervaldag
wordt beloofd. De aflossing, die pas op de vervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd
door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af
van het vermogen van de Emittent om aan zijn betalingsverplichtingen na te komen.
[[voeg couponbeschrijving van hierboven in, of voeg het volgende in:]
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers een couponbetaling op de
Betalingsdatum van de Coupon of op de Betalingsdata van de Coupon.]

C.10

Derivatencomponent in de
interestbetaling.

[voeg C.10 in indien Bijlage V van toepassing is]
Zie Element C.9 hierboven.
[Niet van toepassing. De interestbetaling van de Effecten heeft geen derivatencomponent.]
[Niet van toepassing; de Effecten geven geen recht aan de belegger op de betaling van
enige interest.]
[Voeg in voor Effecten die een variabel bedrag aan interest genereren, of voeg een
specifieke effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [De Effecten
[kunnen] een Couponbedrag genereren [("Variabel Couponbedrag" voor dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon)] op [de][elke] Betalingsdatum van de Coupon, en het
bedrag van dergelijk Couponbedrag zal afhangen van het rendement van een
Referentierente [[plus][min] een Marge [met een minimum van nul voor elke
Betalingsdatum van de Coupon[]. [Het Couponbedrag bij [de][elke] Betalingsdatum van de
Coupon, voor elk [Effect][nominaal bedrag] zal een bedrag zijn voor elk [Effect][nominaal
bedrag] berekend door de Referentierente te vermenigvuldigen [onderhevig aan [een Floor
voor dergelijke Betalingsdatum van de Coupon] [en] [een Cap voor dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon] met het [Referentiebedrag][nominaal bedrag] en dit verder
te vermenigvuldigen met een breuk op basis van het aantal kalenderdagen in de relevante
Couponperiode en het aantal kalenderdagen in het relevante jaar].]
[Voeg in voor Effecten die een Steepener Rentevoet betalen, of verwijder, desgevallend:
[Coupon:

[Met betrekking tot de Betalingsdatum van de Coupon voor
elke Couponperiode die aanvangt op of na [voeg
desbetreffende Couponperiode Einddatum of Uitgiftedatum
in] maar eindigt vóór [voeg desbetreffende Couponperiode
Einddatum in], Steepener Rentevoet voor dergelijke Coupon
Periode.
Met betrekking tot de Betalingsdatum van de Coupon voor
elke Couponperiode die aanvangt op of na [voeg
desbetreffende Couponperiode Einddatum in], Steepener
Rentevoet voor dergelijke Couponperiode]] [[en verder
vermenigvuldigd] met []].]

[Couponbedrag:

Met betrekking tot elke Betalingsdatum van de Coupon, zal
het Couponbedrag betaalbaar voor elk Effect worden
berekend door de Coupon voor de Couponperiode eindigend
[op,] [maar exclusief,] [] [dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon][de Couponperiode Einddatum waarop dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon gepland is te vallen] te
vermenigvuldigen [[en vermenigvuldigd] met [],] [en verder
vermenigvuldigd] door het Nominaal Bedrag[, en verder het
product te vermenigvuldigen met de dagtelbreuk toegepast
op [dergelijke Couponperiode][de Couponperiode eindigend
[op,] [maar exclusief,][][dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon][de Couponperiode Einddatum waarop dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon gepland is te vallen]]]

[Steepener Rentevoet:

[Met betrekking tot elke Couponperiode beginnend op of na
[voeg relevante Couponperiode Einddatum in], een
percentage bepaald door de Berekeningsagent voor
dergelijke Couponperiode gelijk aan het product van (a)
[voeg Leverage in], en (b) de Swap Rente Spread voor
dergelijke Couponperiode, [, voor zover dergelijk bedrag niet
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[groter zal zijn dan [voeg Maximum Coupon in]] [en niet]
[lager zal zijn dan [voeg Minimum Coupon]]]
[Swap Rente Spread:

Met betrekking tot enige Coupon Bepalingsdatum, (a) de
Referentie CMS Rente met Gespecificeerde Periode gelijk
aan [voeg getal in] [jaar[-en]] [maand[en]], min (ii) de
Referentie CMS Rente met Gespecificeerde Periode gelijk
aan [voeg getal in] [jaar[-en]] [maand[en]]]

[Referentie CMS Rente:

Met betrekking tot een Gespecificeerde Periode en een
[Coupon Bepalingsdatum] [relevante dag] [voeg andere
datum in]*, het/de [mid-tarief] [[mid-markt] [jaarlijkse]
[halfjaarlijkse]
[kwartaal]
[kwartaal-jaarlijks]
[kwartaalkwartaal] swap rentevoet] voor [U.S. dollar] [Pound Sterling]
[euro] [voeg munteenheid in] swap transacties met een
termijn gelijk aan de Gespecificeerde Periode, uitgedrukt als
een percentage, dat verschijnt op het [Reuters Scherm
[ISDAFIX1]
[ICESWAP1]
Pagina]
[voeg
relevante
schermpagina in] (of enige opvolger) [onder de titel "[USD
11:00 AM] []"] [en] [boven de titel "[<USDSFIX=>] []"], op de
relevante [Coupon Bepalingsdatum] [dag] [voeg andere
datum in]*

[Voeg in voor Effecten die een voorwaardelijk coupon genereren, of voeg een specifieke
effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [Een Couponbedrag kan
betaald worden met betrekking tot de Effecten voor een Betalingsdatum van de Coupon,
afhankelijk van het volgende:
a)

als het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] [gelijk
is aan of hoger is dan] [hoger is dan] [lager is dan of gelijk is aan] [lager is dan] de
[relevante] Coupondrempel [voor dergelijke Korfcomponent] [op [elke] [tenminste één]
dag gedurende de respectievelijke Coupon Waarnemingsperiode][op de relevante
Coupon Waarnemingsdatum], zullen beleggers een Couponbedrag ontvangen op de
volgende Betalingsdatum van de Coupon. Het Couponbedrag voor elk
[Effect][nominale waarde] zal gelijk zijn aan [voeg bedrag in] [het Vaste
Couponbedrag voor dergelijke Betalingsdatum van de Coupon] [het Variabele
Couponbedrag voor dergelijke Betalingsdatum van de Coupon]]; of

b)

als het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [één of meer
Korfcomponenten] [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] [gelijk is aan of hoger is
dan] [hoger is dan] de [relevante] Coupondrempel [voor dergelijke Korfcomponent] [op
[elke]
[tenminste
één]
dag
gedurende
de
respectievelijke
Coupon
Waarnemingsperiode][op de relevante Coupon Waarnemingsdatum], zullen beleggers
geen Couponbedrag ontvangen op de volgende Betalingsdatum van de Coupon

[Voeg in voor Effecten die een memory coupon genereren, of voeg een specifieke
effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [[Een Couponbedrag kan
betaald worden met betrekking tot de Effecten voor een Betalingsdatum van de Coupon,
afhankelijk van het volgende:
a)

als er geen Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden op een Coupon
Waarnemingsdatum, zullen beleggers het Couponbedrag op de Betalingsdatum van
de Coupon die overeenkomt met de Coupon Waarnemingsdatum, ontvangen dat voor
elk
[Effect][nominaal
bedrag],
het
[Referentiebedrag[nominaal
bedrag]
vermenigvuldigd zal worden met de Couponwaarde vermenigvuldigd met het aantal
Coupon Waarnemingsdata voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon, verminderd met de eventuele vooraf betaalde Couponbedragen voor elk
[Effect][nominaal bedrag]; of

b)

als een Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden op een Coupon
Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag nul zijn en zal er geen couponbetaling
gedaan worden op de Betalingsdatum van de Coupon overeenkomend met de
Coupon Waarnemingsdatum

Een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden op een Coupon Waarnemingsdatum als
het Referentieniveau van het [Onderliggende Actief][tenminste een Korfcomponent] op
dergelijke Coupon Waarnemingsdatum [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
[relevante] Coupondrempel [voor dergelijk Korfcomponent].
[Voeg volgende definities in indien van toepassing:
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[Nominaal Bedrag:

[in te voegen*]]

[Referentiebedrag:

[in te voegen*]]

[Waarnemingsdatum[-a]: :

[in te voegen*]]

[Betalingsdatum(a) van de Coupon:

[in te voegen*]]

[Coupon Waarnemingsperiode:

[in te voegen*]]

[Coupon Waarnemingsdatum(a):

[in te voegen*]]

[Referentieniveau: :

[in te voegen*]]

[[GBP LIBOR][USD LIBOR][STIBOR][NIBOR]
[Referentierente]:

[in te voegen*]]

[Marge:

[in te voegen*]] [voor de Couponperiode eindigend
op (maar exclusief) de Betalingsdatum van de
Coupon gepland te vallen op [voeg datum in]
[herhaal indien nodig]

[Cap:

[in te voegen*]]

[Floor]

[in te voegen*]]

[Coupondrempel:

[Voor de Coupon Waarnemingsdatum gepland op
[voeg datum in],[voeg bedrag in]][in te voegen*]
[Een percentage dat bepaald zal worden door de
Emittent op de [Initiële Waarderingsdatum][] en dat
niet lager zal zijn dan [voeg getal in] noch hoger
dan [voeg getal in]]

[Couponwaarde

[in te voegen*]]

[Indien het Effect een Conditional Coupon Note (product nr. N19) is, voeg dan het
volgende in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het volgende:] [De
betaling van een coupon op een Betalingsdatum van de Coupon hangt af van het
Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [van de bestanddelen van de
Onderliggende Waarde] op een Waarnemingsdatum van de Coupon.
a) Ingeval het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk bestanddeel van de
Onderliggende Waarde] [hoger] [lager] is/zijn dan of gelijk is/zijn aan de [relevante]
Coupondrempel op een Waarnemingsdatum van de Coupon, wordt een couponbetaling
verricht op de volgende Betalingsdatum van de Coupon.
b) Ingeval het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [een of meer
bestanddelen van de Onderliggende Waarde] op een Waarnemingsdatum van de Coupon
niet [hoger] [lager] is/zijn dan of [gelijk] is/zijn aan de [relevante] Coupondrempel, wordt
geen couponbetaling verricht op de volgende Betalingsdatum van de Coupon.]
Waarnemingsdatum van de Coupon:

[in te voegen*]

Coupondrempel:

[in te voegen*]]

[Indien het Effect een Fixed Rate Interest Plus Note (product nr. N22) is, voeg dan het
volgende in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het
volgende:][Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon.
De Rentevoet is minstens gelijk aan de Minimumcoupon. De Coupon kan stijgen tot de
Bonuscoupon wanneer de Onderliggende Waarde [op of boven] [boven] de
Bonuscoupondrempel ligt vóór het begin van de Couponperiode. Beleggers delen dan niet
in enige verdere stijging.]
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Minimumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal in].

Bonuscoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal in].

Bonuscoupondrempel:

[in te voegen*]]

[Indien het Effect een Fix to Floating Note (product nr. N23) is, voeg dan het volgende in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het
volgende:][Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon. De Fix to Floating Note heeft een vaste
rentevoet voor de volgende Couponperiodes [voeg de relevante Couponperiodes in]. In de
latere Couponperiodes hangt de Rentevoet af van het rendement van de Onderliggende
Waarde. De Rentevoet ligt tussen de Minimumcoupon en de Maximumcoupon.
Couponperiodes:

[in te voegen*]

Minimumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Maximumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]]

[Indien het Effect een Fix to Floating Pure Note (product nr. N24) is, voeg dan het
volgende in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het
volgende:][Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon. De Rentevoet hangt af van het rendement
van de Onderliggende Waarde.]

[Indien het Effect een Fix to Floating Money Market Note (product nr. N25) is, voeg dan
het volgende in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het
volgende:][Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon. De Rentevoet komt overeen met [voeg
getal in], zijnde een veelvoud van de Onderliggende Waarde. De Rentevoet als bepaald op
de respectieve Betalingsdatum van de Coupon is evenwel beperkt tot de Maximumcoupon.
Beleggers delen dan niet in enige verdere stijging.]
Maximumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]]

[Indien het Effect een Floater Note (product nr. N26) is, voeg dan het volgende in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het
volgende:][Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon. De Rentevoet hangt af van de waarde, de
prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de desbetreffende Waarderingsdatum
en wordt berekend op basis van een vooraf bepaalde vermenigvuldiger. De Rentevoet ligt
tussen de Minimumcoupon en de Maximumcoupon. Dit betekent dat deelname aan enige
positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde op Waarderingsdata beperkt is tot de
Maximumcoupon.
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Vermenigvuldiger:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Minimumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal
vastgesteld worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Maximumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal
vastgesteld worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]]

[Indien het Effect een Inflation Indexed Note (product nr. N27) is, voeg dan het volgende
in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het
volgende:][Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon. Het niveau van de Rentevoet op de eerste
Betalingsdatum van de Coupon wordt bepaald vóór de uitgifte en hangt, voor latere
Betalingsdata van de Coupon, af van het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde
op de desbetreffende Vaststellingsdatum van de Coupon en wordt berekend door het
rendement te vermenigvuldigen met een vooraf bepaalde Participatiefactor [[vermeerderd]
[verminderd] met een Marge van een vooraf bepaald percentage]. [De Rentevoet zal
evenwel een minimum zijn van de Minimumcoupon.]
Participatiefactor:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Minimumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

[Marge:

[in te voegen*]]]

[Indien het Effect een Coupon Lock In Note (product nr. N28) is, voeg dan het volgende
in:
[Voeg bovenstaande couponbeschrijving in, indien van toepassing, of het
volgende:][Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon.
Het niveau van de Rentevoet stemt overeen met [voeg getal in], zijnde een veelvoud van
het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde zoals bepaald op een bepaald aantal
werkdagen voorafgaand aan de respectieve Couponperiode, maar is minstens de
Minimumcoupon. Ingeval de Rentevoet die wordt berekend voor een Couponperiode [gelijk
is aan of groter is dan] [groter is dan] [voeg percentage in], zal de Rentevoet voor deze en
alle volgende Couponperiodes gelijk zijn aan [voeg percentage in]. Beleggers zouden niet
delen in enige verdere stijging.
Minimumcoupon:

[in te voegen*][Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]]

[Indien het Effect een ZinsPlus Note (product nr. N30) is, voeg dan het volgende in:
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de
desbetreffende Betalingsdatum van de Coupon die gekoppeld zijn aan het rendement van
de individuele aandelen die in een korf aandelen zitten die dienst doet als de
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Onderliggende Waarde. De Rentevoet zal liggen tussen een Minimumcoupon en een
Maximumcoupon. Het bedrag van de interest hangt af van het rendement van elk
bestanddeel van de onderliggende korf aandelen. De couponbetaling wordt berekend als
het rekenkundig gemiddelde van het rendement van elk aandeel in de korf, waarbij het
rendement van elk individueel aandeel automatisch wordt afgetopt tot de Maximumcoupon,
ingeval er geen wijziging of enkel een positieve ontwikkeling is geweest wat betreft de
slotkoers van elk aandeel op de desbetreffende Waarnemingsdatum ten opzichte van het
Initiële Referentieniveau (“ZinsPlus”). Daarentegen, voor aandelen waarvan de slotkoers
tot onder het Initiële Referentieniveau is gedaald op de desbetreffende
Waarnemingsdatum, wordt rekening gehouden met hun volledige negatieve rendement bij
de berekening van het gemiddelde rendement. Ingeval het berekende gemiddelde
rendement van de volledige aandelenkorf een cijfer oplevert dat minder bedraagt dan de
Minimumcoupon, wordt de Minimumcoupon uitgekeerd.
Initieel Referentieniveau:

[in te voegen*][Het Referentieniveau op de Initiële
Waarderingsdatum]

Minimumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Maximumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]]

[Indien het Effect een Digital Variable Coupon Note (product nr. N34) is, voeg dan het
volgende in:
Of een coupon wordt betaald op een Betalingsdatum van de Coupon, en wat het bedrag is
van dergelijke coupon, hangt af van het [Referentieniveau van de Korf] [Relevante
Referentieniveau Waarde van [de Onderliggende Waarde] [elke Korfcomponent] op de
Waarnemingsdatum van de Coupon onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon.
a) Indien de [Relevante Referentieniveau Waarde van [de Onderliggende Waarde] [elke
Korfcomponent] [het Referentieniveau van de Korf] [[hoger] [lager] is/zijn dan] [of gelijk
is/zijn aan] de Coupondrempel op een Waarnemingsdatum van de Coupon, wordt een
couponbetaling verricht op de volgende Betalingsdatum van de Coupon.
b) Indien de [Relevante Referentieniveau Waarde van [de Onderliggende Waarde] [elke
Korfcomponent] [het Referentieniveau van de Korf] niet [[hoger] [lager] is/zijn dan] [of gelijk
is/zijn aan] de Coupondrempel, wordt geen couponbetaling verricht op de volgende
Betalingsdatum van de Coupon.
Indien een couponbetaling dient te gebeuren op een Betalingsdatum van de Coupon, zal
het bedrag van dergelijke couponbetaling afhangen van de prestatie van [de
Onderliggende Waarde] [de Korf] op de Waarnemingsdatum van de Coupon onmiddellijk
voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de Coupon en of dergelijke
Waarnemingsdatum van de Coupon vroeg of laat valt binnen de looptijd van de Digital
Variable Coupon Note. Het bedrag van de couponbetaling op een Betalingsdatum van de
Coupon zal berekend worden als (a) het Nominaal Bedrag, vermenigvuldigd met (b) de
Participatiefactor, vermenigvuldigd met (c) één gedeeld door de Coupon Deler, en verder
vermenigvuldigd met (d) het verschil tussen (x) de [Relevante Referentieniveau Waarde
van de Onderliggende Waarde] [het Referentieniveau van de Korf] op de
Waarnemingsdatum van de Coupon onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon gedeeld door het Initieel Referentieniveau van [de
Onderliggende Waarde] [de Korf], min (y) één.
[De couponbetaling zal onderworpen zijn aan [een maximum van [voeg getal in]] [en] [een
minimum van [voeg getal in]].]
De couponbetaling op de Betalingsdatum van de Coupon zal dus geen nulbedrag zijn
indien de [Relevante Referentieniveau Waarde van de Onderliggende Waarde] [het
Referentieniveau van de Korf] op de Waarnemingsdatum van de Coupon onmiddellijk
voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de Coupon hoger is dan het Initiële
Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [de Korf], en zal nul zijn indien dit niet
het geval is. Bijkomend kan de Coupon Deler verschillend zijn voor elke
Waarnemingsdatum van de Coupon, en de Coupon Deler kan hoger zijn voor latere
Waarnemingsdata van de Coupon, wat zal resulteren in een grotere proportionele
vermindering van de couponbetalingen voor Betalingsdata van de Coupon die later vallen.
Waarnemingsdata van de Coupon:

[in te voegen*]
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Coupondrempel:

[in te voegen*]]

Coupon Deler:

[voor de Waarnemingsdatum van de Coupon
gepland te vallen (i) op [datum in te voegen],
[bedrag in te voegen], [(ii) op [datum in te voegen],
[bedrag in te voegen]] en [(iii) op [datum in te
voegen], [bedrag in te voegen]]

Initieel Referentieniveau:

[in te voegen*][Het Referentieniveau op de Initiële
Waarderingsdatum]

Initiële Waarderingsdatum:

[in te voegen*]

Participatiefactor:

[in te voegen*]

Referentieniveau

[in te voegen*]

Relevante Referentieniveauwaarde:

[in te voegen*]

[Als het Effect een Range Accrual Note is (product nr. N35), voeg dan het volgende in:
Elke Couponperiode is ofwel (i) Voorwaardelijk of (ii) Vast zoals hieronder uiteengezet.
Als een Couponperiode Vast is dan zal de Note het Couponbedrag uitkeren op de
relevante Betalingsdatum van de Coupon.
Als een Couponperiode Voorwaardelijk is, dan zal het Couponbedrag gelijk zijn aan het
product van (i) de Range Accrual Percentage vermenigvuldigd met het quotiënt van N (als
de teller) en D (als de noemer), (ii) het Nominaal Bedrag en (iii) een breuk op basis van het
aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode en het aantal kalenderdagen in het
relevante jaar.
N betekent het aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode waarvoor het
Referentieniveau [groter is dan] [groter is dan of gelijk is aan] de Ondergrens en [kleiner is
dan] [kleiner is dan of gelijk is aan] de Bovengrens.
D betekent het aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode.
Ondergrens:

[in te voegen*] [Een getal dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Bovengrens:

[in te voegen*] [Een getal dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Range Accrual Percentage:

[in te voegen*] [Een getal dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Betalingsdata van de Coupon

[in te voegen*]

Couponperiodes

[in te voegen*]
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Einddata van de Couponperiode

[in te voegen*]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Als het Effect een Leveraged Floater Note is (product nr. N36), voeg dan het volgende
in:
Elke Couponperiode is ofwel (i) Voorwaardelijk of (ii) Vast zoals hieronder uiteengezet.
Als een Couponperiode Vast is dan zal de Note het Couponbedrag uitkeren op de
Betalingsdatum van de Coupon.
Als een Couponperiode Voorwaardelijk is, dan zal het Couponbedrag gelijk zijn aan het
product van (A) het product van (i) het niveau van de Onderliggende Waarde van de
relevante Coupon Bepalingsdatum en (ii) de Hefboom (voor zover het product van (i) en (ii)
onderworpen is aan het maximum van de Rate Cap), (B) het Nominaal Bedrag, en (C) een
breuk op basis van het aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode en het aantal
kalenderdagen in het relevante jaar.
Hefboom:

[in te voegen*] [Een percentage dat zal vastgesteld
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum][ ] en dat niet minder zal zijn
dan [voeg aantal in] noch meer dan [voeg aantal
in].]

Rate Cap:

[in te voegen*]

Coupon Bepalingsdatum:

[in te voegen*]

Betalingsdata van de Coupon:

[in te voegen*]

Couponperiodes:

[in te voegen*]

Einddata van de Couponperiode:

[in te voegen*]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Als het Effect een Altiplano Basket Note is (product nr. N37), voeg dan het volgende in:
De Altiplano Basket Note is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. Een
controle zal worden uitgevoerd op elke Waarnemingsdatum van de Coupon omtrent de
vraag of de prijs of het niveau van elk Korfbestanddeel [groter is dan] [groter is dan of gelijk
is aan] de Coupondrempel. Als dit het geval is voor iedere Waarnemingsdatum van de
Coupon in de Waarnemingsperiode van de Coupon, zal de Note een vaste Coupon betalen
op de relevante Betalingsdatum van de Coupon.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Als het Effect een Simplified Digital Variable Coupon Note is (product nr. N59), voeg
dan het volgende in:
Met betrekking tot elke Coupon Waarnemingsdatum, zal een couponbetaling worden
verricht op de eerstvolgende Betalingsdatum van de Coupon.
Het bedrag van het betaalde coupon op een Betalingsdatum van de Coupon hangt af van
de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de Coupon
Waarnemingsdatum die onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de
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Coupon valt en of dergelijke Coupon Waarnemingsdatum eerder of later valt in de looptijd
van de Note.
De couponbetaling op een Betalingsdatum van de Coupon zal berekend worden als (i) het
Nominaal Bedrag, vermenigvuldigd met (ii) de Participatiefactor, vermenigvuldigd met (iii)
één gedeeld door de Coupon Deler, en verder vermenigvuldigd met (iv) het
Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op de Coupon Waarnemingsdatum die
onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de Coupon valt gedeeld door
het Initieel Referentieniveau van de Onderliggende Waarde min één (het "Onderliggend
Actief Rendement"). [De couponbetaling [zal niet lager zijn dan het Minimumbedrag] [en]
[zal niet groter zijn dan het Maximumbedrag].]
De Coupon Deler kan verschillend zijn voor elke Coupon Waarnemingsdatum en de
Coupon Deler kan hoger zijn voor latere Coupon Waarnemingsdata, wat zal leiden tot een
grotere evenredige vermindering van de couponbetalingen voor de Coupon Betalingsdata
die later vallen.]
Waarnemingsdata van de Coupon:

[in te voegen*]

Coupon Deler:

[voor de Waarnemingsdatum van de Coupon
gepland te vallen (i) op [datum in te voegen],
[bedrag in te voegen], [(ii) op [datum in te voegen],
[bedrag in te voegen]] en [(iii) op [datum in te
voegen], [bedrag in te voegen]]

Initieel Referentieniveau:

[in te voegen*][Het Referentieniveau op de Initiële
Waarderingsdatum]

Initiële Waarderingsdatum:

[in te voegen*]

Maximumbedrag:

[in te voegen*]

Minimumbedrag:

[in te voegen*]

Participatiefactor:

[in te voegen*][Een bedrag dat bepaald zal worden
door
de
Emittent
op
de
[Initiële
Waarderingsdatum][] en dat niet lager zal zijn dan
[voeg getal in] noch hoger dan [voeg getal in].

Referentieniveau

[in te voegen*]

Relevante Referentieniveauwaarde:

[in te voegen*]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Als het Effect een Contingent Coupon Note is (product nr. N60), voeg dan het volgende
in:
[Gedurende de termijn hebben beleggers couponbetalingen ontvangen op de relevante
Betalingsdatum van de Coupon.
De Contingent Coupon Note heeft een vaste Coupon van [voeg bedrag in] procent per jaar
voor elke Couponperiode beginnend op of na [voeg relevante Couponperiode Einddatum of
Uitgiftedatum of andere datum in] maar eindigend voor de [voeg relevante Couponperiode
Einddatum].
Voor elke Couponperiode beginnend op of na [voeg relevante Couponperiode Einddatum
in] is de Coupon voor dergelijke Couponperiode afhankelijk van de prestatie van de
Onderliggend Actief Rente [1] bepaald als volgt:
[Voeg in voor Effecten die een variabele coupon hebben gekoppeld aan de Onderliggend
Actief Rente:
a)

Indien de Onderliggende Actief Rente met betrekking tot de Coupon
Waarnemingsdatum voor dergelijke Couponperiode [hoger is dan] [lager is dan]
[of gelijk is aan] de Coupondrempel, [[] procent per jaar] [een percentage dat
bepaald zal worden door de Emittent op de [Initiële Waarderingsdatum] [] en dat
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niet lager zal zijn dan [voeg getal in] noch hoger dan [voeg getal in]. De
definitieve waarde zal beschikbaar worden gemaakt op de website van de
Emittent [voeg website in] op [voeg datum in]]]:
[Voeg in voor Effecten die een variabele coupon hebben gekoppeld aan de Onderliggend
Actief Rente 1 en Onderliggend Actief Rente 2:
a)

Indien de Onderliggende Actief Rente 1 met betrekking tot de Coupon
Waarnemingsdatum voor dergelijke Couponperiode [hoger is dan] [lager is dan]
[of gelijk is aan] de Coupondrempel, een percentage bepaald door de
Berekeningsagent gelijk aan (i) de Participatiefactor, vermenigvuldigd met de
Onderliggend Actief Rente 2, met betrekking tot de Coupon Bepalingsdatum voor
dergelijke Couponperiode] [, [plus] [min] (ii) de Marge [voor dergelijke
Couponperiode]]] [, en dergelijk percentage zal verder onderhevig zijn aan [een
minimum van de Minimumcoupon] [en] [een maximum van de
Maximumcoupon]]:

b)

anders, [[] procent per jaar] [een percentage dat bepaald zal worden door de
Emittent op de [Initiële Waarderingsdatum] [] en dat niet lager zal zijn dan [voeg
getal in] noch hoger dan [voeg getal in]. De definitieve waarde zal beschikbaar
worden gemaakt op de website van de Emittent [voeg website in] op [voeg
datum in].]

Coupondrempel:

[Voor de Coupon Waarnemingsdatum gepland te
vallen op [voeg datum in], [voeg bedrag in]] [in te
voegen*] [Een percentage dat bepaald zal worden
door de Emittent op de [Initiële Waarderingsdatum]
[] en dat niet lager zal zijn dan [voeg getal in] noch
hoger dan [voeg getal in].

[Coupon Waarnemingsdatum[-a]:

Met betrekking tot elke Couponperiode beginnend
op of na [voeg relevante Couponperiode Einddatum
in], [voeg datum(-a)] [de [eerste] [tweede] []
[TARGET Betalingsdatum] [Regering V.S. Effecten
Werkdag] [Werkdag] voor] [de laatste dag van
dergelijke Couponperiode] [de eerste dag van
dergelijke Couponperiode] [de Betalingsdatum van
de Coupon gepland te vallen onmiddellijk na het
einde van dergelijke Couponperiode]

Coupon Betalingsdata:

[in te voegen*]

Coupon Bepalingsdatum[-a]:

Met betrekking tot elke Couponperiode beginnend
op of na [voeg relevante Couponperiode Einddatum
in], [voeg datum(-a)] [de [eerste] [tweede] []
[TARGET Betalingsdatum] [Regering V.S. Effecten
Werkdag] [Werkdag] voor] [de laatste dag van
dergelijke Couponperiode] [de eerste dag van
dergelijke Couponperiode] [de Betalingsdatum van
de Coupon gepland te vallen onmiddellijk na het
einde van dergelijke Couponperiode]

[Initiële Waarderingsdatum:

[in te voegen*]

[Marge:

[in te voegen*] [De Marge voor de Couponperiode
eindigend op (maar exclusief) de Couponperiode
Einddatum gepland te vallen op [(i)] [voeg datum
in], is [voeg in] [herhaal indien nodig]

[Maximumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat bepaald zal
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum] [] en dat niet lager zal zijn dan
[voeg getal in] noch hoger dan [voeg getal in].

[Minimumcoupon:

[in te voegen*] [Een percentage dat bepaald zal
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum] [] en dat niet lager zal zijn dan
[voeg getal in] noch hoger dan [voeg getal in].
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[Participatiefactor:

[in te voegen*] [Een percentage dat bepaald zal
worden door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum] [] en dat niet lager zal zijn dan
[voeg getal in] noch hoger dan [voeg getal in].

[Onderliggend Actief Rente [1]:

[De wisselkoers tussen [voeg eerste munteenheid
in] en [voeg tweede munteenheid in] uitgedrukt als
het aantal eenheden van [voeg tweede
munteenheid in] per eenheid van [voeg eerste
munteenheid in] gespecificeerd als "Type:
Wisselkoers" op "Onderliggend Actief" hieronder.]
[De EURIBOR Rente] [[ GBP LIBOR] [USD LIBOR]
[STIBOR] [NIBOR] Referentierente] [Referentie
CMS Rente met een Gespecificeerde Periode gelijk
aan [voeg getal in] [jaar[jaren]] [maand[en]]]
gespecificeerd
als
"Type:
Rentevoet"
op
"Onderliggend Actief" hieronder]

[Onderliggend Actief Rente [2]:

[De EURIBOR Rente] [[ GBP LIBOR] [USD LIBOR]
[STIBOR] [NIBOR] Referentierente] [Referentie
CMS Rente met een Gespecificeerde Periode gelijk
aan [voeg getal in] [jaar[jaren]] [maand[en]]]
gespecificeerd
als
"Type:
Rentevoet"
op
"Onderliggend Actief" hieronder]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Met betrekking tot Effecten uit meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen met
relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten, indien vereist:
ISIN
[]

[]
[]

[]
[]

[]
[]

Als het Effect een Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon is (product nr.
N61), voeg dan het volgende in:
[Gedurende de looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op elke Betalingsdatum
van de Coupon.
De coupon voor de Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon bestaat uit (i) een
vaste component (zijnde het Couponbedrag) en (ii) een voorwaardelijke component (zijnde
de Bonuscoupon).
Met betrekking tot de vaste component van de coupon zal het Couponbedrag op elke
Couponbetalingsdatum worden betaald.
Met betrekking tot de voorwaardelijke component van de coupon zal de Bonuscoupon
worden betaald op [een] [de] Betalingsdatum van de Bonuscoupon indien het
Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op [de] [een] [Bonuscoupon]/[Coupon]
Bepalingsdatum [met betrekking tot dergelijke Betalingsdatum van de Coupon] [gelijk is
aan] [of] [hoger is dan] [of] [gelijk is aan] [of] [lager is dan] de Bonuscoupon Drempel [voor
dergelijke [Bonuscoupon]/[Coupon] Bepalingsdatum].
[voeg in indien van toepassing:
Bonuscoupon

[ ] / [[ ] procent van het Nominaal
Bedrag

[Bonuscoupon Bepalingsdatum[-a]

[ ]*

Betalingsdatum[-a]
Bonuscoupon

van

de

[Indien de Betalingsdata van de
Bonuscoupon met de Betalingsdata
van de Coupon overeenkomen, voeg
in:
[Elke]
[De
uiteindelijke]
Betalingsdatum van de Coupon] [De
Betalingsdatum[-a] van de Coupon
die gepland [is][zijn] te vallen op [ ][, ]
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[en] [ ]] [Indien Betalingsdata van de
Bonuscoupon anders zijn dan de
Betalingsdata van de Coupon, voeg
elke datum in: [ ][, ][en] [ ]]
Bonuscoupon Drempel

[ ]*

Als het Effect een Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest is
(product nr. N62), voeg dan het volgende in:
[Voeg couponbeschrijving van C.9 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:][
Met betrekking tot de Betalingsdatum van de Coupon voor elke Couponperiode die
aanvangt op of na [voeg de relevante Couponperiode Einddatum of de Uitgiftedatum in]
maar eindigt vóór [voeg de relevante Couponperiode Einddatum in] betaalt de Simplified
Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest een vast Couponbedrag van[ ].
Met betrekking tot de Betalingsdatum van de Coupon voor elke Couponperiode die
aanvangt op of na [voeg de relevante Couponperiode Einddatum in] maar eindigt vóór
[voeg de relevante Couponperiode Einddatum in] betaalt de Simplified Digital Variable
Coupon Note with Initial Fixed Interest een vast Couponbedrag van[ ].] [herhaal indien
nodig]
Met betrekking tot de Betalingsdatum van de Coupon voor elke Couponperiode die
aanvangt op of na [voeg de relevante Couponperiode Einddatum in] hangt het betaalde
Couponbedrag af van [het Referentieniveau van de Korf][de Relevante
Referentieniveauwaarde
van
[de
Onderliggende Waarde]
op
de
Coupon
Waarnemingsdatum die de Betalingsdatum van de Coupon onmiddellijk voorafgaat en of
die Coupon Waarnemingsdatum vroeger of later valt in de looptijd van de Note. Het
Couponbedrag wordt berekend als (i) het Nominaal Bedrag, vermenigvuldigd met (ii) de
Participatiefactor, vermenigvuldigd met (iii) één gedeeld door de Coupon Deler, en
vervolgens vermenigvuldigd met (iv) [de Relevante Referentieniveauwaarde van de
Onderliggende Waarde] [het Referentieniveau van de Korf] op de Coupon
Waarnemingsdatum onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon gedeeld door het Initiële Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [de
Korf] min één (het "Rendement van de Onderliggende Waarde"). [Het Couponbedrag
[zal niet lager zijn dan het Minimumbedrag] [en] [zal niet hoger zijn dan het
Maximumbedrag].
De Coupon Deler kan verschillen voor elke Coupon Waarnemingsdatum, en de Coupon
Deler kan hoger zijn voor latere Coupon Waarnemingsdata, wat zal resulteren in een
grotere proportionele vermindering van couponbetalingen voor Betalingsdata van de
Coupon die later in de tijd vallen].
Coupon Waarnemingsdata:

[in te voegen*]

Coupon Deler:

[voor de Coupon Waarnemingsdatum gepland te
vallen (i) op [voeg datum in], [voeg bedrag in], [(ii)
op [voeg datum in], [voeg bedrag in] [herhaal indien
nodig] [en] [([iii]) op [voeg datum in], [voeg bedrag
in]]

Initieel Referentieniveau:

[in te voegen*][Het Referentieniveau op de Initiële
Waarderingsdatum]

Initiële Waarderingsdatum:

[in te voegen*]

[Maximumbedrag:

[in te voegen*]

[Minimumbedrag:

[nul][voeg ander bedrag in*]

Participatiefactor:

[in te voegen*] Een getal dat door de Emittent zal
worden bepaald op de [Initiële Waarderingsdatum][
] en dat niet minder dan [voeg aantal in] zal
bedragen noch hoger dan [voeg getal in].

Referentieniveau:

[in te voegen*]
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[Relevante Referentieniveauwaarde:

[in te voegen*]

Niveauwaarde:

[in te voegen*]]

[Voeg definitie hieronder in en definities van C.9 en C.15 indien van toepassing:
[[Onderliggende Waarde[n]] [Korf] [en] [Korfcomponenten]
Type: [Aandeel] [Index] [Multi-Exchange Index] [Ander Effect] [Grondstof] [Wisselkoers]
[Futures Contract] [Fonds] [Fondsaandeel] [Fondseenheid] [Rentevoet] [Korf van
aandelen als volgt samengesteld: voeg details in van relevant type of types van
Korfcomponenten – Aandelen, Indices, Andere Effecten, Grondstoffen,
Wisselkoersen, Futures Contracten, Fondsaandelen of Eenheden en/of
Rentevoeten:]
Naam: []*
[ISIN]: []*
Informatie over de historische en actuele prestatie van [de Onderliggende Waarde][de
Korfcomponent] en zijn volatiliteit kan gevonden worden [op de publieke website
www.[maxblue.de] [] [en op de [Bloomberg pagina [voeg paginadetails in]] of [Reuters
pagina [voeg pagina details in]] [zoals voorzien voor elk effect of voorwerp dat [de
Onderliggende Waarde][de Korfcomponent] samenstelt]. [Indien geen publieke informatie
bestaat: in fysieke vorm aan de kantoren van [voeg adres/telefoonnummer in]]]
________________________________________________________________________
[Als het Effect een Steepener Note with Lock In is (product nr. N71), voeg dan het
volgende in:
Coupon:

Met betrekking tot de Couponbetalingsdatum voor
elke Couponperiode die begint op of na [voeg de
relevante
Couponperiode
Einddatum
of
Uitgiftedatum in] maar eindigt vóór [voeg de
relevante Couponperiode Einddatum in], [  ]
procent per jaar.
Met betrekking tot de Couponbetalingsdatum voor
elke Couponperiode die begint op of na [voeg
Couponperiode Einddatum in]:
a) indien er geen Lock In Gebeurtenis heeft
plaatsgevonden, de Steepener Rentevoet voor
dergelijke Couponperiode; of
b)

indien er een Lock In Gebeurtenis heeft
plaatsgevonden, is de Coupon betaalbaar op de
Coupon Betalingsdatum die overeenkomt met
de Lock In Datum en op elke volgende Coupon
Betalingsdatum gelijk aan [] procent per jaar.

Steepener Lock In Datum:

De Coupon Betalingsdatum die overeenkomt met
de Couponperiode waarop een Lock In Gebeurtenis
heeft plaatsgevonden.

Steepener Lock In Gebeurtenis:

Een Lock In Gebeurtenis vindt plaats als de
Steepener Rentevoet met betrekking tot een
Couponperiode die begint op of na [voeg relevante
Couponperiode Einddatum in] [hoger] [hoger of
gelijk aan] [] procent is.

Steepener Rentevoet:

Voor elke Couponperiode die begint op of na [voeg
relevante Couponperiode Einddatum in], een
percentage dat door de Berekeningsagent wordt
bepaald voor een dergelijke Couponperiode dat
gelijk is aan het product van (a) [voeg Leverage in],

I. SAMENVATTING

en (b) de Swap Rate Spread voor een dergelijke
Couponperiode [,op voorwaarde dat dit bedrag niet
[groter is dan [voeg lock in percentage in] [en niet]
[lager is dan [voeg Minimum Coupon in].
C.11

Aanvraag voor toelating tot
verhandeling, met het oog
op het verspreiden ervan in
een
gereglementeerde
markt of andere equivalente
markten met vermelding
van de markten in kwestie.

[voeg C.11 in indien Bijlage V of Bijlage XII van toepassing is]
[[Een aanvraag [werd] [zal worden] ingediend om [elke Serie van] de Effecten toe te laten
tot verhandeling] [De Effecten zijn tot verhandeling toegelaten] op de Gereglementeerde
Markt van de Luxemburgse Beurs, die een gereglementeerde markt is ten behoeve van
Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd) [, een dergelijke toelating tot de handel met ingang
van [, ten vroegste, ][de Uitgiftedatum][specificeer andere datum]]. [Geen verzekeringen
kunnen worden gegeven dat dergelijke aanvraag tot toelating tot de handel zal worden
toegekend (of, indien toegekend, zal worden toegekend voor [de Uitgiftedatum][specificeer
andere datum]).]
[Een aanvraag [werd] [zal worden] ingediend om [elke Serie van] de Effecten toe te laten
tot verhandeling] [De Effecten zijn tot verhandeling toegelaten] op de gereglementeerde
markt[en] van [alle desbetreffende gereglementeerde markten invoegen], die [een]
gereglementeerde markt[en] [is] [zijn] ten behoeve van Richtlijn 2014/65/EU (zoals
gewijzigd), een dergelijke toelating tot de handel met ingang van [, ten vroegste, ]de
Uitgiftedatum] [specificeer andere datum]]. [Geen verzekeringen kunnen worden gegeven
dat dergelijke [aanvraag][aanvragen] tot toelating tot de handel gegeven [zal][zullen]
worden toegekend (of, indien toegekend, zal worden toegekend voor [de
Uitgiftedatum][specificeer andere datum])].]
[Niet van toepassing; [elke Serie van de] [de] Effecten zullen niet worden toegelaten tot
verhandeling op de gereglementeerde markt van enige beurs.]

C.15

Een beschrijving van hoe
de
waarde
van
de
belegging wordt beïnvloed
door de waarde van het/de
onderliggende
instrument(en), tenzij de
effecten
een
nominale
waarde
hebben
van
minstens EUR 100.000.

[voeg C.15 in indien Bijlage XII van toepassing is]
[De Effecten zijn [] kapitaalbeschermd op de vervaldag.] [De Effecten genereren, met
betrekking tot elk [Effect][nominale waarde], een bedrag gelijk aan [voeg bedrag in] op de
vervaldag.]
[Beleggers zullen, met betrekking tot elk [Effect][nominaal bedrag], een Contant Bedrag
ontvangen op de Betalingsdatum dat [[een gespecificeerd percentage zal zijn van]het
Nominaal Bedrag plus] het product van
[voeg in voor Notes: (a) het Nominaal Bedrag en (b) een bedrag gelijk aan het verschil
tussen (i) het quotiënt van, het Uiteindelijke Referentieniveau gedeeld door het Initiële
Referentieniveau., en (ii) [één] [Strike], [op voorwaarde dat dergelijk bedrag niet lager zal
zijn dan [voeg Floor in] en zal niet hoger zijn dan [voeg Cap in],] [en verder
vermenigvuldigd door (c) de Participatiefactor]]
[voeg in voor Certificaten: [(a) het Uiteindelijke Referentieniveau vermenigvuldigd door (b)
de Vermenigvuldiger [vermenigvuldigd door (c) de Rollover Factor] [en verder
vermenigvuldigd door ([c/d]) de Quanto Factor]] [(a) een bedrag gelijk aan het verschil
tussen (i) het quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau gedeeld door het Initiële
Referentieniveau, en (ii) [één] [Strike], vermenigvuldigd door (b) [voeg getal in] [en verder
vermenigvuldigd door (c) de Vermenigvuldiger]]
[op voorwaarde dat het Contant Bedrag niet [groter zal zijn dan het Maximum Bedrag] [en
niet] [kleiner zal zijn dan het Minimumbedrag].]]
[Algemene coupondefinities in onderstaande producten in te voegen, indien van
toepassing]
[Voeg in voor Effecten die een vast interestbedrag genereren, of voeg een specifieke
effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [De Effecten [kunnen] een
Couponbedrag genereren [("Vast Couponbedrag" voor dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon)] op [de][elke] Betalingsdatum van de Coupon, en het bedrag van dergelijk
Couponbedrag zal [een vast bedrag van [voeg bedrag in] voor elk [Effect][nominaal
bedrag][een bedrag voor elk [Effect][nominaal bedrag] berekend door [voeg tarief in] te
vermenigvuldigen met [Referentiebedrag][nominaal bedrag] en dit verder te
vermenigvuldigen met een breuk op basis van het aantal kalenderdagen in de relevante
Couponperiode en het aantal kalenderdagen in het relevante jaar] zijn.]
[Voeg in voor Effecten die een variabel interestbedrag genereren, of voeg een specifieke
effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [De Effecten [kunnen] een
Couponbedrag genereren [("Variabel Couponbedrag" voor dergelijke Betalingsdatum van
de Coupon)] op [de][elke] Betalingsdatum van de Coupon, en het bedrag van dergelijk
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Couponbedrag hangt af van het rendement van een Referentierente [[plus][min] een Marge
[onderhevig voor elk Betalingsdatum van de Coupon aan een minimum van nul]. [Het
Couponbedrag bij [de][elke] Betalingsdatum van de Coupon, voor elk [Effect][nominaal
bedrag] zal een bedrag zijn voor elk [Effect][nominaal bedrag] berekend door het
Referentierente te vermenigvuldigen [onderhevig aan [een Floor voor dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon] [en] [een Cap voor dergelijke Betalingsdatum van de
Coupon] met het [Referentiebedrag][nominaal bedrag] en dit verder te vermenigvuldigen
met een breuk op basis van het aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode en
het aantal kalenderdagen in het relevante jaar].]
[Voeg in voor Effecten die een voorwaardelijk coupon genereren, of voeg een specifieke
effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [Een Couponbedrag kan
gegenereerd worden met betrekking tot de Effecten voor een Betalingsdatum van de
Coupon, afhankelijk van het volgende:
a)

als het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elke Korfcomponent] [gelijk
is aan of hoger is dan] [hoger is dan] [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
[relevante] Coupondrempel [voor dergelijke Korfcomponent] [op [elke] [tenminste één]
dag gedurende de respectievelijke Coupon Waarnemingsperiode][op de relevante
Coupon Waarnemingsdatum], zullen beleggers een Couponbedrag ontvangen op de
volgende Betalingsdatum van de Coupon. Het Couponbedrag voor elk
[Effect][nominaal bedrag] zal [voeg bedrag in] [als verschillend, zet het bedrag uit voor
elke Betalingsdatum van de Coupon] [het Vaste Couponbedrag voor dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon] [het Variabele Couponbedrag voor dergelijke
couponbetalingsdatum] zijn]; of

b)

als het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [één of meer
Korfcomponenten] [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] [gelijk is aan of hoger is
dan] [hoger is dan] de [relevante] Coupondrempel [voor dergelijke Korfcomponent] [op
[elke]
[tenminste
één]
dag
gedurende
de
respectieve
Coupon
Waarnemingsperiode][op de relevante Coupon Waarnemingsdatum], zullen beleggers
geen Couponbedrag ontvangen op de volgende Betalingsdatum van de Coupon.

[Voeg in voor Effecten die een memory coupon genereren, of voeg een specifieke
effectenbeschrijving in, of verwijder, indien van toepassing: [[Een Couponbedrag kan
gegenereerd worden met betrekking tot de Effecten voor een Betalingsdatum van de
Coupon, afhankelijk van het volgende:
a)

als er geen Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enige Korfcomponent] heeft
plaatsgevonden op een Coupon Waarnemingsdatum, zullen beleggers het
Couponbedrag op de Betalingsdatum van de Coupon, overeenkomend met de
Coupon Waarnemingsdatum, ontvangen dat voor elk [Effect][nominaal bedrag], het
[Referentiebedrag[nominaal bedrag] vermenigvuldigd wordt met de Couponwaarde
vermenigvuldigd met het aantal Coupon Waarnemingsdata voorafgaand aan
dergelijke Betalingsdatum van de Coupon, verminderd met de eventuele vooraf
betaalde Couponbedragen voor elk [Effect][nominaal bedrag]; of

b)

als een Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enige Korfcomponent] heeft
plaatsgevonden op een Coupon Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag nul zijn
en zal er geen couponbetaling gedaan worden op de Betalingsdatum van de Coupon
overeenkomend met de Coupon Waarnemingsdatum.

Een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden op een Coupon Waarnemingsdatum als
het Referentieniveau van de [Onderliggende Activa][tenminste een Korfcomponent] op
dergelijke Coupon Waarnemingsdatum [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
[relevante] Coupondrempel [voor dergelijke Korfcomponent.]
[Referentiebedrag:

[in te voegen*]]

[Betalingsdatum(a) van de Coupon:

[in te voegen*]]

[Coupon Waarnemingsperiode :

[in te voegen*]]

[Coupon Waarnemingsdatum(a):

[in te voegen*]]

[[GBP LIBOR] [USD LIBOR]
[STIBOR] [NIBOR][Referentierente]:

[in te voegen*]]

[Marge:

[in te voegen*]]

[Cap:

[in te voegen*]]

I. SAMENVATTING

[Floor:

[in te voegen*]]

[Coupondrempel:

[Voor de Coupon Waarnemingsdatum gepland op
[voeg datum in][voeg datum in] [in te voegen*]] [Een
percentage dat bepaald zal worden door de
Emittent op de [Initiële Waarderingsdatum] [] en dat
niet lager zal zijn dan [voeg getal in] noch hoger zal
zijn dan [voeg getal in]]

[Couponwaarde: :

[in te voegen*]]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Indien het Effect een Capital Protection Certificate (product nr. C1) is, voeg dan het
volgende in:
Dit Capital Protection Certificate is [100%] [voeg percentage in als groter dan 100%]
kapitaalbeschermd op de vervaldagvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de
aflossing op de vervaldagvervaldag wordt beloofd aan [100%] [voeg percentage in als
groter dan 100%] van het Nominaal Bedrag. De aflossing wordt niet gegarandeerd door
een derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het
vermogen van de Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Op de Betalingsdatum
Referentieniveau.

ontvangen

beleggers

minstens

het

Gespecificeerde

a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
Strike, ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau op de
Betalingsdatum.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan]
de Strike, delen beleggers in het positieve rendement van de Onderliggende Waarde
gebaseerd op de Strike op de vervaldagvervaldag, [met de Participatiefactor].

[Indien het Effect een Capital Protection Certificate with Maximum Amount (product
nr. C2) is, voeg dan het volgende in:
Dit Capital Protection Certificate with Maximum Amount is [100%] [voeg percentage in als
groter dan 100%] kapitaalbeschermd op de vervaldagvervaldag. Kapitaalbescherming
betekent dat de aflossing op de vervaldagvervaldag wordt beloofd aan [100%] [voeg
percentage in als groter dan 100%] van het Nominaal Bedrag. De aflossing wordt niet
gegarandeerd door een derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt
bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te
komen.
Beleggers ontvangen minimaal het Gespecificeerde Referentieniveau [en maximaal het
Maximumbedrag] op de Betalingsdatum.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
Strike, ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau op de
Betalingsdatum.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan]
de Strike, maar [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Cap, delen beleggers in
het positieve rendement van de Onderliggende Waarde gebaseerd op de Strike op de
vervaldagvervaldag, [met de Participatiefactor].
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan]
de Cap, gaan de beleggers [het Maximumbedrag ontvangen] [delen in het positieve
rendement van de Onderliggende Waarde gebaseerd op de Strike, met de
Participatiefactor] op de Betalingsdatum.
[In ruil voor de kapitaalbescherming, beperken beleggers hun mogelijke rendement tot het
Maximumbedrag.]]

[Indien het Effect een Capital Protection Certificate with Participation in the Average
Performance and without a Maximum Amount (product nr. C3) is, voeg dan het
volgende in:
Dit Capital Protection Certificate with Participation in Average Performance and without
Maximum Amount is [100%] [voeg percentage in als groter dan 100%] kapitaalbeschermd
op de vervaldagvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de
vervaldagvervaldag wordt beloofd aan [100%] [voeg percentage in als groter dan 100%]
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van het Nominaal Bedrag. De aflossing wordt niet gegarandeerd door een derde partij,
maar uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het vermogen van de
Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers minstens het Gespecificeerde
Referentieniveau, ongeacht het rendement van de Onderliggende Waarde.
Daarnaast kunnen beleggers delen in het gemiddelde, positieve rendement van de
Onderliggende Waarde in procent (het “Gemiddelde Rendement van de Onderliggende
Waarde”) wanneer dit op het einde van de looptijd [meer] [meer of hetzelfde] bedraagt dan
het Minimum Rendement. Het Gemiddelde Rendement van de Onderliggende Waarde
wordt bekomen door het opbouwen van een gelijk gewogen gemiddelde van de jaarlijkse
bewegingen in de waarde van de Onderliggende Waarde gemeten op elk van de
Waarnemingsdata.
a) Ingeval het Gemiddelde Rendement van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of
lager is dan] [gelijk is aan] het Minimum Rendement, ontvangen beleggers het
Gespecificeerde Referentieniveau op de Betalingsdatum.
b) Ingeval het Gemiddelde Rendement van de Onderliggende Waarde op de
Waarderingsdatum [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] het Minimum
Rendement, delen beleggers in het positieve Gemiddelde Rendement van de
Onderliggende Waarde gebaseerd op de het Initiële Referentieniveau met de
Participatiefactor.]

[Indien het Effect een Certificate (Product nr. C4) is, voeg dan het volgende in:
Het Certificate biedt beleggers de mogelijkheid te delen in het rendement van de
Onderliggende Waarde. Met dit certificaat zal de Emittent op de vervaldagvervaldag een
Contant Bedrag uitkeren waarvan de grootte afhangt van het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde op de vervaldagvervaldag. Het Contant Bedrag is gelijk aan het
Uiteindelijke Referentieniveau vermenigvuldigd met de Vermenigvuldigingsfactor.]

[Indien het Effect een Certificate 100% (product nr. C5) is, voeg dan het volgende in:
Het Certificate 100% biedt beleggers de mogelijkheid te delen in het rendement van de
Onderliggende Waarde.
Met dit certificaat zal de Emittent een Contant Bedrag uitkeren na uitoefening door de
belegger of na beëindiging door de Emittent, waarvan de grootte afhangt van het
Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op de desbetreffende Waarderingsdatum.
Ingeval van uitoefening door de belegger of na beëindiging door de Emittent, in elk geval
op een Beëindigingsdatum, is het Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke
Referentieniveau vermenigvuldigd met de Vermenigvuldiger.]

[Indien het Effect een Perpetual Certificate (product nr. C6) is, voeg dan het volgende in:
Het Perpetual Certificate biedt beleggers de mogelijkheid te delen in het rendement van de
Onderliggende Waarde, [rekening houdend met een Beheersvergoeding].
Met dit certificaat zal de Emittent een Contant Bedrag uitkeren na uitoefening door de
belegger of na beëindiging door de Emittent, waarvan de grootte afhangt van de waarde,
de prijs of, in voorkomend geval, het niveau van de Onderliggende Waarde op de
desbetreffende Waarderingsdatum. In geval van uitoefening door de belegger of na
beëindiging door de Emittent, in elk geval op een Beëindigingsdatum, is het Contant
Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau vermenigvuldigd met de
Vermenigvuldiger.]

[Indien het Effect een Index Certificate (product nr. C7) is, voeg dan het volgende in:
Het Index Certificate biedt beleggers de mogelijkheid te delen in het rendement van de
Onderliggende Waarde, [rekening houdend met een Beheersvergoeding]. Met dit certificaat
zal de Emittent een Contant Bedrag uitkeren op de vervaldagvervaldag, waarvan de
grootte afhangt van het niveau van de index op de vervaldagvervaldag. Het Contant
Bedrag is gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau vermenigvuldigd met de
Vermenigvuldiger.[De
Vermenigvuldiger
is
neerwaarts
bijgesteld
op
elke
[driemaandelijkse/periodieke] Aanpassingsdatum van de Vermenigvuldiger om rekening te
houden met de Beheervergoeding.]]
[voeg tabel in indien nodig]
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Uiteindelijk Referentieniveau

[]

Referentieniveau

[]

Beheervergoeding

[]

Vermenigvuldiger

[voeg in met betrekking tot elke
Aanpassingsdatum
van
de
Vermenigvuldiger] [] [Een getal dat
bepaald zal worden door de Emittent
op de [Initiële Waarderingsdatum][]
en die niet minder zal zijn dan [voeg
getal in] noch meer dan [voeg getal
in].]

Aanpassingsdatum
Vermenigvuldiger

van

de

[]

[Indien het Effect een Performance Certificate (product nr. C8) is, voeg dan het
volgende in:
Het Performance Certificate biedt beleggers de mogelijkheid te delen in het rendement van
de Onderliggende Waarde terwijl gedeeltelijk wordt geprofiteerd van de cashdividenden die
uitgekeerd worden door de emittent van de Onderliggende Waarde.
Met dit certificaat betaalt de Emittent een Contant Bedrag op de vervaldagvervaldag,
waarvan de grootte afhangt van het niveau van de Onderliggende Waarde op de
vervaldagvervaldag. Het Contant Bedrag is gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
vermenigvuldigd met de Vermenigvuldiger die op dat ogenblik van toepassing is in elk
geval.
De Vermenigvuldiger wordt verhoogd gedurende de looptijd van het Performance
Certificate wanneer een cashdividend wordt uitgekeerd teneinde gedeeltelijk rekening te
houden met de uitgekeerde cashdividenden (min taksen, heffingen, bronbelastingen,
afhoudingen of andere vergoedingen) wanneer het Contant Bedrag wordt berekend. De
aanpassing van de Vermenigvuldiger wordt in elk geval van kracht vanaf de datum waarop
de Onderliggende Waarde voor het eerst wordt verhandeld op de Referentiebron na de
uitkering van het dividend (ex-dividend).]

[Indien het Effect een Discount Certificate (Physical Delivery) (product nr. C9) is, voeg
dan het volgende in:
Met het Discount Certificate delen beleggers in het rendement van de Onderliggende
Waarde gedurende de looptijd. De initiële Uitgifteprijs of de huidige verkoopprijs van het
Certificaat is evenwel lager dan de huidige marktprijs van de Onderliggende Waarde
(korting) rekening houdend met de Vermenigvuldiger.
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers, afhankelijk van het Uiteindelijke
Referentieniveau, ofwel een Contant Bedrag ofwel de Onderliggende Waarde gebaseerd
op de Vermenigvuldiger of, in voorkomend geval, het actief gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag afhankelijk van het Uiteindelijke Referentieniveau.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan]
de Cap, is het Contant Bedrag gelijk aan het Maximumbedrag.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Cap, ontvangen beleggers de Onderliggende Waarde gebaseerd op de
Vermenigvuldiger of, in voorkomend geval, activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. Deelbedragen worden niet uitgekeerd, maar betaald onder de vorm
van een overeenkomstige betaling in contanten in de Betalingsmunt voor elk
kortingcertificaat.
In ruil voor de korting delen beleggers enkel in een stijging van de Onderliggende Waarde
tot maximaal de Cap.]

[Indien het Effect een Discount Certificate (Cash Settlement) (product nr. C10) is, voeg
dan het volgende in:
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Met dit Discount Certificate delen beleggers in het rendement van de Onderliggende
Waarde gedurende de looptijd. De initiële Uitgifteprijs of de huidige verkoopprijs van het
Certificaat is evenwel lager dan de huidige marktprijs van de Onderliggende Waarde
(korting) rekening houdend met de Vermenigvuldiger.
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat berekend wordt op
basis van het Uiteindelijke Referentieniveau.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan]
de Cap, is het Contant Bedrag gelijk aan het Maximumbedrag.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau lager is dan de Cap, ontvangen beleggers
een Contant Bedrag ten belope van het Uiteindelijke Referentieniveau rekening
houdend met de Vermenigvuldiger.
In ruil voor de korting delen beleggers enkel in een stijging van de Onderliggende Waarde
tot maximaal de Cap.]

[Indien het Effect een Bonus Certificate (product nr. C11) is, voeg dan het volgende in:
Met dit Certificaat ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de Betalingsdatum
waarvan de grootte afhangt van het rendement van de Onderliggende Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
rekening houdend met de Vermenigvuldiger, maar minstens gelijk aan het
Bonusbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag niet langer gelijk aan minstens het
Bonusbedrag, maar in plaats daarvan gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau
rekening houdend met de Vermenigvuldiger (verhoudingsgewijze deelname in het
rendement van de Onderliggende Waarde).
Recht om betaling te ontvangen van het Bonusbedrag vereist van beleggers dat ze afstand
doen van hun vorderingen die gekoppeld zijn aan de Onderliggende Waarde (bijv.
stemrechten, dividenden).]

[Indien het Effect een Bonus Certificate with Cap (product nr. C12) is, voeg dan het
volgende in:
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Met dit Bonus Certificate with Cap ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Betalingsdatum, waarvan de grootte afhangt van het rendement van de Onderliggende
Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
rekening houdend met de Vermenigvuldiger, maar minstens gelijk aan het
Bonusbedrag en maximum gelijk aan het Maximumbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag niet langer gelijk aan minstens het
Bonusbedrag, maar in plaats daarvan gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau
rekening houdend met de Vermenigvuldiger en onderhevig aan een maximum van het
Maximumbedrag (verhoudingsgewijze deelname in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde).
Recht om betaling te ontvangen van het Bonusbedrag vereist van beleggers dat ze afstand
doen van hun vorderingen die gekoppeld zijn aan de Onderliggende Waarde (bijv.,
stemrechten, dividenden).]

[Indien het Effect een BonusPro Certificate (product nr. C13) is, voeg dan het volgende
in:
Met dit Certificaat ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de Betalingsdatum,
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waarvan de grootte afhangt van het rendement van de Onderliggende Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
rekening houdend met de Vermenigvuldiger, maar minstens gelijk aan het
Bonusbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag niet langer gelijk aan minstens het
Bonusbedrag, maar in plaats daarvan gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau
rekening houdend met de Vermenigvuldiger (verhoudingsgewijze deelname in het
negatieve rendement van de Onderliggende Waarde).
Recht om betaling te ontvangen van het Bonusbedrag vereist van beleggers dat ze afstand
doen van hun vorderingen die gekoppeld zijn aan de Onderliggende Waarde (bijv.,
stemrechten, dividenden).]

[Indien het Effect een BonusPro Certificate with Cap (product nr. C14) is, voeg dan het
volgende in:
Met dit BonusPro Certificate with Cap ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Betalingsdatum, waarvan de grootte afhangt van het rendement van de Onderliggende
Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
rekening houdend met de Vermenigvuldiger, maar minstens gelijk aan het
Bonusbedrag en maximum gelijk aan het Maximumbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde op [elk moment] [enig moment] gedurende de
Waarnemingsperiode [hoger dan de Grens] [lager dan de Grens] [gelijk aan de Grens]
[is] [is geweest], is het Contant Bedrag niet langer gelijk aan minstens het
Bonusbedrag, maar in plaats daarvan gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau
rekening houdend met de Vermenigvuldiger en tot een maximum van het
Maximumbedrag (verhoudingsgewijze deelname in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde).
Recht om betaling te ontvangen van het Bonusbedrag vereist van beleggers dat ze afstand
doen van hun vorderingen die gekoppeld zijn aan de Onderliggende Waarde (bijv.,
stemrechten, dividenden).]

[Indien het Effect een Easy Bonus Certificate (product nr. C15) is, voeg dan het
volgende in:
Met dit Easy Bonus Certificate ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Betalingsdatum, waarvan de grootte afhangt van het rendement van de Onderliggende
Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde [hoger is dan] [gelijk is aan] [lager ligt dan] de
Grens op de Waarderingsdatum, zal het Contant Bedrag gelijk zijn aan het
Uiteindelijke Referentieniveau, rekening houdend met de Vermenigvuldiger, maar
minstens gelijk aan het Bonusbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde [hoger is dan] [gelijk is aan] [lager ligt dan] de
Grens op de Waarderingsdatum, is het Contant Bedrag niet langer gelijk aan minstens
het Bonusbedrag, maar in plaats daarvan gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
rekening houdend met de Vermenigvuldiger (verhoudingsgewijze deelname in het
negatieve rendement van de Onderliggende Waarde).
Recht om betaling te ontvangen van het Bonusbedrag vereist van beleggers dat ze afstand
doen van hun vorderingen die gekoppeld zijn aan de Onderliggende Waarde (bijv.,
stemrechten, dividenden).]

[Indien het Effect een Easy Bonus Certificate with Cap (product nr. C16) is, voeg dan
het volgende in:
Met dit Easy Bonus Certificate wit Cap ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Betalingsdatum, waarvan de grootte afhangt van het rendement van de Onderliggende
Waarde.
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a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [boven,]
[onder] de Grens ligt [of gelijk is aan de Grens] op de Waarderingsdatum, zal het
Contant Bedrag gelijk zijn aan het Uiteindelijke Referentieniveau, rekening houdend
met de Vermenigvuldiger, maar minstens gelijk aan het Bonusbedrag en maximum
gelijk aan het Maximumbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde [boven,] [onder] de Grens ligt [of gelijk is aan de
Grens] op de Waarderingsdatum, is het Contant Bedrag niet langer gelijk aan minstens
het Bonusbedrag, maar in plaats daarvan gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
rekening houdend met de Vermenigvuldiger (verhoudingsgewijze deelname in het
negatieve rendement van de Onderliggende Waarde).
[Recht om betaling te ontvangen van het Bonusbedrag vereist van beleggers dat ze
afstand doen van hun vorderingen die gekoppeld zijn aan de Onderliggende Waarde (bijv.,
stemrechten, dividenden).]

[Indien het Effect een Reverse Bonus Certificate (product nr. C17) is, voeg dan het
volgende in:
Met dit Reverse Bonus Certificate ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een
Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het rendement van de Onderliggende
Waarde. Een ander bijzonder kenmerk van het certificaat is dat beleggers delen in het
omgekeerde rendement van de Onderliggende Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde de Grens gedurende de Waarnemingsperiode op
geen enkel ogenblik [heeft bereikt of overschreden] [heeft overschreden], is het
Contant Bedrag gelijk aan twee keer het Initiële Referentieniveau minus het
Uiteindelijke Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger en met het
Bonusbedrag als minimum.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde gedurende de Waarnemingsperiode bij minstens
één gelegenheid de Grens [heeft bereikt of overschreden] [heeft overschreden], is het
Contant Bedrag niet langer gelijk aan minstens het Bonusbedrag. In plaats daarvan is
het gelijk aan twee keer het Initiële Referentieniveau minus het Uiteindelijke
Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger (verhoudingsgewijze
deelname in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde), maar niet lager
dan nul.
Om recht te hebben op de betaling van het Bonusbedrag, moeten beleggers afstand doen
van hun vorderingen die voortvloeien uit de Onderliggende Waarde (bijv., stemrechten en
dividenden).]

[Indien het Effect een Reverse Bonus Certificate with Cap (product nr. C18) is, voeg
dan het volgende in:
Met dit Reverse Bonus Certificate with Cap ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het rendement
van de Onderliggende Waarde. Een ander bijzonder kenmerk van het certificaat is dat
beleggers delen in het omgekeerde rendement van de Onderliggende Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde de Grens gedurende de Waarnemingsperiode op
geen enkel ogenblik [heeft bereikt of overschreden] [heeft overschreden], [is het
Contant Bedrag gelijk aan het Bonusbedrag] is het Contant Bedrag gelijk aan twee
keer het Initiële Referentieniveau minus het Uiteindelijke Referentieniveau, met
inachtneming van de Vermenigvuldiger. Daarbij gelden het Bonusbedrag als minimum
en het Maximumbedrag als maximum].
b) Ingeval de Onderliggende Waarde de Grens gedurende de Waarnemingsperiode bij
minstens één gelegenheid [heeft bereikt of overschreden] [heeft overschreden], [is het
Contant Bedrag gelijk aan twee keer het Initiële Referentieniveau verminderd met het
Uiteindelijke Referentieniveau rekening houdend met de Vermenigvuldiger, onderhevig
aan een maximum van het Bonusbedrag] [is het Contant Bedrag niet langer gelijk aan
minstens het Bonusbedrag. In plaats daarvan is het gelijk aan twee keer het Initiële
Referentieniveau minus het Uiteindelijke Referentieniveau, met inachtneming van de
Vermenigvuldiger.
Daarbij
geldt
het
Maximumbedrag
als
maximum]
(verhoudingsgewijze deelname in het negatieve rendement van de Onderliggende
Waarde) en is nul het minimum.
Om recht te hebben op de betaling van het Bonusbedrag, moeten beleggers afstand doen
van hun vorderingen die voortvloeien uit de Onderliggende Waarde (bijv., stemrechten en
dividenden).]
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[Indien het Effect een Flex Bonus Certificate (product nr. C19) is, voeg dan het volgende
in:
Met dit Flex Bonus Certificate ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Terugbetalingsdatum waarvan de grootte afhangt van het rendement van de
Onderliggende Waarde.
a) Ingeval de Onderliggende Waarde de Bovengrens niet [heeft bereikt of eronder is
gedaald] [eronder is gedaald], [op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode]
[op enige Waarnemingsdatum] [of] [op de Waarderingsdatum], is het Contant Bedrag
gelijk aan het grootste van het Eerste Bonusbedrag of het Uiteindelijke
Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger (verhoudingsgewijze
deelname in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde).
b) Ingeval de Onderliggende Waarde de Bovengrens [heeft bereikt of eronder de is
gedaald] [eronder is gedaald], maar niet de Ondergrens [heeft bereikt of eronder is
gedaald]
[eronder
is
gedaald],
[minstens
één
keer
gedurende
de
Waarnemingsperiode], [op een Waarnemingsdatum] [of] [op de Waarderingsdatum], is
het Contant Bedrag gelijk aan het grootste van het Tweede Bonusbedrag of het
Uiteindelijke Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger
(verhoudingsgewijze deelname in het negatieve rendement van de Onderliggende
Waarde).
c) Ingeval de Onderliggende Waarde de Ondergrens [heeft bereikt of eronder is gedaald]
[eronder is gedaald], [minstens één keer gedurende de Waarnemingsperiode] [op één
Waarnemingsdatum] [of] [op de Waarderingsdatum], is het Contant Bedrag gelijk aan
het Uiteindelijke Referentieniveau, rekening houdend met de Vermenigvuldiger
(verhoudingsgewijze deelname in het negatieve rendement van de Onderliggende
Waarde).
Om recht te hebben op de betaling van het Bonusbedrag, moeten beleggers afstand doen
van hun vorderingen die voortvloeien uit de Onderliggende Waarde (bijv., stemrechten en
dividenden).]

[Indien het Effect een Express Certificate with European Barrier Observation (product
nr. C20) is, voeg dan het volgende in:
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing]
Voor dit Express Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum [(verschillend dan de
Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd of [de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Aflossingsdrempel [voor dergelijke Waarnemingsdatum]] [elke Korfcomponent op
dergelijke datum [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel voor
dergelijke Korfcomponent [en dergelijke Waarnemingsdatum]]. Zo ja, zal het Certificaat
vroegtijdig worden afgelost tegen het [desbetreffende Contant Bedrag] [, dat een bedrag is
gelijk aan het Nominaal Bedrag [vermeerderd met [voeg relevant gespecificeerd
percentage in] [de relevante gespecificeerde percentage van] het Nominaal Bedrag
[overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum]].
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat afhangt van de Onderliggende Waarde en van het bedrag van de
Grens in vergelijking met de uiteindelijke Aflossingsdrempel, en wel als volgt:
[Voeg in als de Grens lager is dan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
[a) als het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [gelijk is aan of hoger
is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel, zullen beleggers op de
Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag ontvangen;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Aflossingsdrempel, maar het Uiteindelijke
Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ten
belope van het Gespecificeerde Referentieniveau;
c) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op
1 in het negatieve rendement van [de Onderliggende Waarde] [het slechtst
presterende Korfcomponent], op basis van het Initiële Referentieniveau.]
[Voeg in als de Grens gelijk is aan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
[a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [gelijk is aan of
hoger is dan] [hoger is dan] de Grens, ontvangen beleggers op de
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Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op
1 in het negatieve rendement van [de Onderliggende Waarde] [de slechtst presterende
Korfcomponent] op basis van het Initiële Referentieniveau.]
Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot de Contant Bedragen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Express Certificate with American Barrier Observation (product
nr. C21) is, voeg dan het volgende in:
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing]
Voor dit Express Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of [de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Aflossingsdrempel]] [elke Korfcomponent op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger is dan]
[hoger is dan] de Aflossingsdrempel voor dergelijke Korfcomponent]. Zo ja, wordt het
Certificaat vroegtijdig worden afgelost tegen [het desbetreffende Contant Bedrag] [, dat
een bedrag is gelijk aan het Nominaal Bedrag [vermeerderd met [voeg relevant
gespecificeerd percentage in] [het relevante gespecificeerde percentage van] het
Nominaal Bedrag [overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum]].
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat afhangt van de Onderliggende Waarde en van het bedrag van de
Grens in vergelijking met de uiteindelijke Aflossingsdrempel, en wel als volgt:
[Voeg in als de Grens lager is dan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
[a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [gelijk is aan of
hoger is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Aflossingsdrempel, maar [de Onderliggende Waarde
[heeft de relevante Grens niet bereikt of is er niet onder gedaald] [is niet onder de
relevante Grens gedaald] gedurende de Waarnemingsperiode, ontvangen beleggers
op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ten belope van het Gespecificeerde
Referentieniveau;
c) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Aflossingsdrempel en [de Onderliggende Waarde
minstens één keer gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of
eronder is gedaald] [onder de Grens is gedaald] [een of meer Korfcomponenten
minstens één keer gedurende de Waarnemingsperiode [de relevante Grens hebben
bereikt of eronder zijn gedaald] [onder de relevante Grens zijn gedaald]], deelt het
Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het negatieve rendement van [de
Onderliggende Waarde] [de slechtst presterende Korfcomponent] op basis van het
Initiële Referentieniveau.]
[Voeg in als de Grens gelijk is aan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
[a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [gelijk is aan of
hoger is dan] [hoger is dan] de Grens, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van elke Korfcomponent] [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Grens, deelt het Certificaat verhoudingsgewijs in het
negatieve rendement van [de Onderliggende Waarde] [de slechtst presterende
Korfcomponent] op basis van het Initiële Referentieniveau.
Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot de Contant Bedragen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.

[Indien het Effect een PerformancePlus Certificate (product nr. C22) is, voeg dan het
volgende in:
Voor dit PerformancePlus Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of
de Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de respectieve Aflossingsdrempel. Indien dit het geval is, wordt het PerformancePlus
Certificaat vroegtijdig worden afgelost. In dergelijk geval hangt het Contant Bedrag af van
het rendement van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau.
Beleggers delen in een verhouding van 1 op 1 in het positieve rendement van de
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Onderliggende Waarde, maar ontvangen minstens het voor
Waarnemingsdatum gespecificeerde Minimumaflossingsbedrag.

de

desbetreffende

Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het Uiteindelijke Referentieniveau,
en wel als volgt:
a)

ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op de
Waarderingsdatum (die dezelfde is als de uiteindelijke Waarnemingsdatum) [gelijk is
aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel, is het Contant Bedrag gelijk
aan het Uiteindelijke Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger en
met het Minimumaflossingbedrag als minimum;

b)

ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Aflossingsdrempel, maar [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Grens,
ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum het Gespecificeerde
Referentieniveau;

c)

ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Grens, is het Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau, met
inachtneming van de Vermenigvuldiger (verhoudingsgewijze deelname in het
negatieve rendement van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële
Referentieniveau).]

[Indien het Effect een Reverse Express Certificate (product nr. C23) is, voeg dan het
volgende in:
Voor dit Reverse Express Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum [(verschillend van
de Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd of de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
respectieve Aflossingsdrempel. Indien dit het geval is, wordt het Certificaat vroegtijdig
worden afgelost tegen het [desbetreffende Contant Bedrag] [, dat een bedrag is gelijk aan
het Nominaal Bedrag [vermeerderd met [voeg relevant gespecificeerd percentage in] [de
relevante gespecificeerde percentage van] het Nominaal Bedrag [dat overeenstemt met
dergelijke Waarnemingsdatum]].
Een ander bijzonder kenmerk van het Certificaat is dat beleggers delen in het omgekeerde
rendement van de Onderliggende Waarde.
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat afhangt van de Onderliggende Waarde en het bedrag van de
Grens in vergelijking met de uiteindelijke Aflossingsdrempel, en wel als volgt:
[Voeg in als de Grens lager is dan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
[a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
Aflossingsdrempel, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum het
gespecificeerde Contant Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan]
de Aflossingsdrempel, maar [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens,
ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ten belope van
het Gespecificeerde Referentieniveau;
c) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan]
de Grens, deelt het Certificaat negatief in een verhouding van 1 op 1 in het positieve
rendement van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau.]
[Voeg in als de Grens lager is gelijk aan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
[a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [lager is dan]
de Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum het gespecificeerde
Contant Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [gelijk is aan of hoger is dan]
de Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het positieve rendement
van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau. [voeg het
volgende in als het Contant Bedrag capped is]][,
in elk geval onderworpen aan een maximum van het Maximumbedrag].
Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot de Contant Bedragen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Currency Express Certificate (product nr. C24) is, voeg dan het
volgende in:
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Voor dit Currency Express Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum [(verschillend van
de Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd of de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of] [lager is dan] [hoger is dan] de
respectieve Aflossingsdrempel. Indien dit het geval is, wordt het Certificaat vroegtijdig
worden afgelost tegen het [desbetreffende Contant Bedrag] [, dat een bedrag is gelijk aan
het Nominaal Bedrag [vermeerderd met [voeg relevant gespecificeerd percentage in] [de
relevante gespecificeerde percentage van] het Nominaal Bedrag [dat overeenstemt met
dergelijke Waarnemingsdatum]].
Volgens de gangbare marktpraktijk worden wisselkoersen weergegeven als het
omgekeerde van het rendement van de Vreemde Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend
Onderliggend Actief een waardevermindering voor de Vreemde Munt inhoudt en,
omgekeerd, dat een dalend Onderliggend Actief een stijging van de Vreemde Munt
tegenover de Basismunt inhoudt. Dienovereenkomstig delen beleggers in het omgekeerde
rendement van de Onderliggende Waarde.
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het Uiteindelijke Referentieniveau,
en wel als volgt:
a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum (die overeenstemt
met de uiteindelijke Waarnemingsdatum)[gelijk is aan of] [lager is dan] [hoger is dan] de
Aflossingsdrempel op de Waarderingsdatum (die overeenstemt met de uiteindelijke
Waarnemingsdatum) (d.i. de Vreemde Munt blijft stabiel tegenover de Basismunt of
stijgt in waarde tegenover de Basismunt), ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag.
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan] [of gelijk is aan]
de Aflossingsdrempel op de Waarderingsdatum, maar [gelijk is aan of] [hoger is dan]
[lager is dan] de Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant
Bedrag ten belope van het Gespecificeerde Referentieniveau] [het gespecificeerde
Contant Bedrag];
c) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan][of gelijk is aan]
de Grens op de Waarderingsdatum, deelt het Certificaat in een [negatieve] verhouding
van 1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Waarde (daling van de Vreemde
Munt tegenover de Basismunt) op basis van het Initiële Referentieniveau.
Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot de Contant Bedragen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Certificate (product nr. C25) is, voeg dan
het volgende in:
Voor dit Express Autocallable Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum [(verschillend
van de Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd of de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger ligt dan] [hoger ligt dan]
de Aflossingsdrempel. Indien dit het geval is, wordt het Certificaat vroegtijdig afgelost tegen
het Contant Bedrag dat overeenkomt met de Waarnemingsdatum] [, dat een bedrag is
gelijk aan het Nominaal Bedrag [vermeerderd met [voeg relevant gespecificeerd
percentage in] [de relevante gespecificeerde percentage van] het Nominaal Bedrag [dat
overeenstemt met dergelijke Waarnemingsdatum]].
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het Uiteindelijke Referentieniveau,
en wel als volgt:
(a) indien het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger ligt dan] [hoger ligt dan]
de Strike, zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant
Bedrag ontvangen dat een bedrag zal zijn gelijk aan het Nominaal Bedrag (van EUR
[bedrag invoegen]) plus het Bijkomend Bedrag (van EUR [bedrag invoegen]);
(b) indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Strike en het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger ligt dan] [gelijk is aan of hoger ligt dan]
de Grens, zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ontvangen dat
een bedrag zal zijn gelijk aan het Nominaal Bedrag (van EUR [bedrag invoegen]); of
(c) indien het Uiteindelijk Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
Grens, een bedrag gelijk aan het product van (i) de Vermenigvuldiger en (ii) het Uiteindelijk
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Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Worst of Express Autocallable Certificate (product nr. C26) is,
voeg dan het volgende in:
Voor dit Worst of Express Autocallable Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum
[(verschillend van de Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd
of elke Korfcomponent op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger ligt dan] [hoger ligt dan]
de Aflossingsdrempel voor dergelijke Korfcomponent. Indien dit het geval is, wordt het
Certificaat vroegtijdig afgelost tegen het Contant Bedrag dat overeenkomt met de
Waarnemingsdatum] [, dat een bedrag is gelijk aan het Nominaal Bedrag [vermeerderd met
[voeg relevant gespecificeerd percentage in] [de relevante gespecificeerde percentage van]
het Nominaal Bedrag [dat overeenstemt met dergelijke Waarnemingsdatum]].
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het Uiteindelijke Referentieniveau,
en wel als volgt:
(a) indien het Uiteindelijk Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk is aan of hoger
ligt dan] [hoger ligt dan] de respectieve [Strike] [Grens] van dergelijke Korfcomponent,
zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag
ontvangen dat een bedrag zal zijn gelijk aan het Nominaal Bedrag (van EUR [bedrag
invoegen]) plus het Bijkomend Bedrag (van EUR [bedrag invoegen]); [of]
(b) [indien het Uiteindelijk Referentieniveau van enige Korfcomponent [lager is dan] [lager
is dan of gelijk is aan] de Strike en het Uiteindelijke Referentieniveau van elke
Korfcomponent [hoger ligt dan] [gelijk is aan of hoger ligt dan] de respectieve Grens van
dergelijke Korfcomponent, zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum het Contant
Bedrag ontvangen dat een bedrag zal zijn gelijk aan het Nominaal Bedrag (van EUR
[bedrag invoegen]); of]
[(c)] indien het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [gelijk is aan of
lager is dan] [lager is dan] de [Grens], een bedrag gelijk aan het product van (i) het
Nominaal Bedrag (van EUR [bedrag invoegen]) en (ii) het grootste van het
Beschermingsniveau en het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau van de slechtst
presterende Korfcomponent gedeeld door zijn Initiële Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Outperformance Certificate (product nr. C27) is, voeg dan het
volgende in:
Met dit Outperformance Certificate ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een
Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het Uiteindelijke Referentieniveau. Ze
delen op onevenredige wijze in de koerswinsten van de Onderliggende Waarde boven de
Strike, maar in een verhouding van 1 op 1 in koersverliezen onder de Strike.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [gelijk is aan of hoger is dan]
de Strike, delen beleggers op de vervaldagvervaldag als gevolg van de
Participatiefactor, en in onbeperkte mate, op onevenredige wijze in het positieve
rendement van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager ligt dan]
de Strike, ontvangen beleggers een Contant Bedrag ten belope van het Uiteindelijke
Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger. Bijgevolg delen ze in
het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike.
Beleggers mogen met betrekking tot de Onderliggende Waarde geen verdere rechten doen
gelden (bijv. stemrechten en dividenden) in ruil voor een grotere kans om te delen in het
rendement van de Onderliggende Waarde.]

[Indien het Effect een Reverse Outperformance Certificate (product nr. C28) is, voeg
dan het volgende in:
Met dit Reverse Outperformance Certificate ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het Uiteindelijke
Referentieniveau. Een bijzonder kenmerk van het Certificaat is dat beleggers delen in het
omgekeerde rendement van de Onderliggende Waarde.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentie [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Strike,
delen beleggers op de vervaldagvervaldag als gevolg van de Participatiefactor op
onevenredige wijze in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde op
basis van de Strike.
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b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de Strike, ontvangen beleggers de Strike, gebaseerd op de Vermenigvuldiger,
verminderd met het bedrag dat het Uiteindelijke Referentieniveau meer bedraagt dan
de Strike. Bijgevolg delen ze omgekeerd in het positieve rendement van de
Onderliggende Waarde op basis van de Strike.
Beleggers mogen met betrekking tot de Onderliggende Waarde geen verdere rechten doen
gelden (bijv. stemrechten en dividenden) in ruil voor een grotere kans om te delen in het
rendement van de Onderliggende Waarde.]

[Indien het Effect een Fixed Rate of Interest Certificate with European Barrier
Observation (product nr. C29) is, voeg dan het volgende in:
Het Fixed Rate of Interest Certificate is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De werking van het Certificaat berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Uit hoofde van het Certificaat ontvangen beleggers het Couponbedrag op de
Betaaldat(um)(a) van de Coupon.
2. Aflossing op de vervaldagvervaldag
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau niet [lager is dan] [lager of gelijk is aan] de
Grens, ontvangen beleggers voor elk Certificaat het Gespecificeerde Referentieniveau.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager of gelijk is aan] de
Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het negatieve rendement
van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetalingen lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Fixed Rate of Interest Certificate with American Barrier
Observation (product nr. C30) is, voeg dan het volgende in:
Het Fixed Rate of Interest Certificate is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De werking van het Certificaat berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Uit hoofde van het Certificaat ontvangen beleggers het Couponbedrag op de
Betaaldat(um)(a) van de Coupon.
2. Aflossing op de vervaldagvervaldag
a) Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens niet bereikt of er niet onder zakt] [niet onder de Grens
zakt], ontvangen beleggers voor elk Certificaat het Gespecificeerde Referentieniveau.
b) Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of eronder zakt] [onder de Grens zakt], deelt
het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetalingen lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate (product nr.
C31) is, voeg dan het volgende in:
Het Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate is gekoppeld aan het rendement van
de Onderliggende Waarde en aan het jaarlijkse inflatiepercentage. De werking van het
Certificaat berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
Uit hoofde van het Certificaat wordt op de Betaaldata van de Coupon [een Couponbedrag
uitbetaald, bestaande uit een vast Couponbedrag (vaste rentevoet) en een variabel
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Couponbedrag dat afhangt van de evolutie van het jaarlijkse inflatiepercentage.] [een
Couponbedrag uitbetaald dat afhangt van de evolutie van het jaarlijkse inflatiepercentage,
waarbij het Minimumcouponpercentage evenwel als minimum geldt.]
2. Aflossing op de vervaldagvervaldag
a)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [niet lager is dan] [niet lager is dan of
gelijk is aan] de Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum voor
elk Certificaat het Gespecificeerde Referentieniveau.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is
aan] de Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het
negatieve rendement van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële
Referentieniveau.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Currency Fixed Rate of Interest Certificate (product nr. C32) is,
voeg dan het volgende in:
Het Currency Fixed Rate of Interest Certificate is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De werking van het Certificaat berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
[Uit hoofde van het Certificaat ontvangen beleggers het Couponbedrag op de
Betaaldat(um)(a) van de Coupon.]
2. Aflossing op de vervaldagvervaldag
Beleggers ontvangen op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte
afhangt van het rendement van de Onderliggende Waarde. Volgens de gangbare
marktpraktijk worden wisselkoersen weergegeven als het omgekeerde van het rendement
van de Vreemde Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend Onderliggend Actief een daling van
de Vreemde Munt inhoudt en, omgekeerd, dat een dalend Onderliggend Actief een stijging
van de Vreemde Munt tegenover de Basismunt inhoudt. Dienovereenkomstig delen
beleggers in het omgekeerde rendement van de Onderliggende Waarde.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan]
de Grens (de Vreemde Munt blijft met andere woorden ongewijzigd tegenover de
Basismunt of stijgt in waarde tegenover de Basismunt), ontvangen beleggers per
Certificaat het Gespecificeerde Referentieniveau.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan]
de Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van de
Onderliggende Waarde (daling van de Vreemde Munt tegenover de Basismunt) op
basis van het Initiële Referentieniveau.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetalingen, lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Coupon Certificate with European Barrier Observation (product
nr. C33) is, voeg dan het volgende in:
Het Coupon Certificate is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Waarde. De
werking van het product berust op drie sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
[De couponbetaling is voorwaardelijk [met betrekking tot de volgende Waarnemingsdata
van de Coupon [voeg data in]] en indien
a) het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] [op of
boven] [boven] de Coupondrempel afsluit [voor de Waarnemingsdata van de Coupon]
[op elke dag gedurende de respectievelijke Waarnemingsperiode van de Coupon] [op
minstens één dag gedurende de respectieve Waarnemingsperiode van de Coupon]
[op één van de Waarnemingsdata van de Coupon], ontvangen beleggers [voor
dergelijke Waarnemingsdatum van de Coupon] op de volgende Terugbetalingsdatum
van de Coupon het Couponbedrag, [, onderhevig aan paragraaf (b) hieronder].
b) het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] niet [op of
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boven] [boven] de Coupondrempel afsluit [voor de Waarnemingsdata van de Coupon]
[op elke dag gedurende de respectievelijke Waarnemingsperiode van de Coupon] [op
minstens één dag gedurende de respectieve Waarnemingsperiode van de Coupon]
[op één van de Waarnemingsdata van de Coupon], zal er geen couponbetaling
gedaan worden [op enige volgende Betalingsdatum van de Coupon, niettegenstaande
paragraaf (a) hierboven][op de volgende Terugbetalingsdatum van de Coupon. In dit
geval zal de couponbetaling op een andere datum verricht worden of een andere
Betalingsdatum van de Coupon als [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent]
[op een Waarnemingsdatum van de Coupon] [op elke dag in een verdere
Waarnemingsperiode van de Coupon] [op minstens één dag gedurende een latere
Waarnemingsperiode van de Coupon] [op één van de volgende Waarnemingsdata van
de Coupon] [op of boven] [boven] de Coupondrempel afsluit.]]
Ingeval de couponbetaling onvoorwaardelijk is [met betrekking tot de volgende
Betalingsdata van de Coupon [voeg data in]], en uit hoofde van het Coupon Certificate op
de Betalingsdata van de Coupon het Couponbedrag betaald wordt.]
2. [Vroegtijdige aflossing
Ingeval het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] [op één
van de Waarnemingsdata] [gedurende de Waarnemingsperiode] [op of boven] [boven] de
Aflossingsdrempel ligt, wordt het product vroegtijdig afgelost tegen het [relevante Contant
Bedrag], dat een bedrag is gelijk aan [het Nominaal Bedrag [plus, [voeg relevante
gespecificeerd percentage in] van het Nominaal Bedrag]] [Gespecificeerde
Referentieniveau] [min het relevante Couponbedrag onderhevig aan een minimum van
nul]. [Verschuldigde couponbetalingen zullen in aanvulling verricht worden.] [Alle
couponbetalingen zullen in aanvulling verricht worden, wanneer aan de
couponvoorwaarden is voldaan.]
3.] Aflossing op de vervaldagvervaldag
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat afhangt van de Onderliggende Waarde, en wel als volgt:
a) [Als het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent] [gelijk is aan of hoger ligt dan] [hoger ligt dan] de Grens,] [Als het
Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] [gelijk is aan
of hoger ligt dan] [hoger ligt dan] de [respectieve] Grens] [op enige
Waarnemingsdatum] [[op elk moment] gedurende de Waarnemingsperiode,] zullen
beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau verkrijgen.
b) [ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent] niet [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Grens] [Als het
Gespecificeerde Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elke
Korfcomponent] niet [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de [respectieve]
Grens] op [enige Waarnemingsdatum] [[op elk moment] gedurende de
Waarnemingsperiode,], deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het
[negatieve] rendement [(dat negatief of positief kan zijn)] van [de Onderliggende
Waarde] [de slechtst presterende Korfcomponent] op basis van het
[overeenkomstige] Initiële Referentieniveau].
[Verschuldigde
couponbetalingen
zullen
aanvullend
worden
verricht.][Enige
couponbetalingen zullen bijkomend verricht worden wanneer aan de couponvoorwaarden
is voldaan.]
Beleggers beperken hun rendement tot het Gespecificeerde Referentieniveau en
couponbetalingen in ruil voor de mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Coupon Certificate with American Barrier Observation (product
nr. C34) is, voeg dan het volgende in:
Het Coupon Certificate is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Waarde. De
werking van het product berust op drie sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
[De couponbetaling is voorwaardelijk [met betrekking tot de volgende Waarnemingsdata
van de Coupon [voeg data in]] en indien
a) het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent], [op of
boven] [boven] de Coupondrempel afsluit [voor de Waarnemingsdata van de Coupon]
[op elke dag gedurende de respectievelijke Waarnemingsperiode van de Coupon] [op
minstens één dag gedurende de respectieve Waarnemingsperiode van de Coupon]
[op één van de Waarnemingsdata van de Coupon], ontvangen beleggers [voor
dergelijke Waarnemingsdatum van de Coupon] op de volgende Terugbetalingsdatum
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van de Coupon het Couponbedrag, [, onderhevig aan paragraaf (b) hieronder].
b) het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent], niet [op of
boven] [boven] de Coupondrempel afsluit [voor de Waarnemingsdata van de Coupon]
[op elke dag gedurende de respectievelijke Waarnemingsperiode van de Coupon] [op
minstens één dag gedurende de respectieve Waarnemingsperiode van de Coupon]
[op één van de Waarnemingsdata van de Coupon], zal er geen couponbetaling
gedaan worden [op elke volgende Betalingsdatum van de Coupon, niettegenstaande
paragraaf (a) hierboven][op de volgende Terugbetalingsdatum van de Coupon. In dit
geval zal de couponbetaling op een andere datum verricht worden of een andere
Betalingsdatum van de Coupon als [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent]
[voor een Waarnemingsdatum van de Coupon] [op elke dag in een verdere
Waarnemingsperiode van de Coupon] [op minstens één dag gedurende een latere
Waarnemingsperiode van de Coupon] [op één van de volgende Waarnemingsdata van
de Coupon] [op of boven] [boven] de Coupondrempel afsluit.]
[De couponbetaling is onvoorwaardelijk [met betrekking tot de volgende Betalingsdatum
van de Coupon [voeg data in]], en uit hoofde van het Coupon Certificate wordt op de
Betalingsdata van de Coupon het Couponbedrag betaald.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Ingeval het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] [op één
van de Waarnemingsdata] [gedurende de Waarnemingsperiode] [op of boven] [boven] de
Aflossingsdrempel ligt, wordt het product vroegtijdig afgelost tegen het [relevante Contant
Bedrag], dat een bedrag is gelijk aan [het Nominaal Bedrag[ plus [voeg relevant
gespecificeerd
percentage
in]
van
het
Nominaal
Bedrag]][Gespecificeerde
Referentieniveau. [Verschuldigde couponbetalingen zullen in aanvulling verricht worden.]
[Enige couponbetalingen zullen in aanvulling verricht worden, wanneer aan de
couponvoorwaarden is voldaan.]
3.] Aflossing op de vervaldagvervaldag
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat afhangt van de Onderliggende Waarde, en wel als volgt:
a) [Als het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent], [gelijk is aan of hoger ligt dan] [hoger ligt dan] de Grens,] [Als het
Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent], [gelijk is aan
of hoger ligt dan] [hoger ligt dan] de [respectieve] Grens] [op elke
Waarnemingsdatum] [[op elk moment] gedurende de Waarnemingsperiode] zullen
beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau verkrijgen.
b) [ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van[de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent], niet [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Grens,] [Ingeval
het Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent], niet
[gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan de [respectieve] Grens] [op elke
Waarnemingsdatum] [[op elk moment] gedurende de Waarnemingsperiode], deelt het
Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het [negatieve] rendement [(dat negatief of
positief kan zijn)] van
[de Onderliggende Waarde] [de slechtst presterende
Korfcomponent] op basis van het [overeenkomstige] Initiële Referentieniveau.]
[Verschuldigde couponbetalingen zullen aanvullend worden verricht.] [Enige
couponbetalingen zullen bijkomend verricht worden wanneer aan de couponvoorwaarden
is voldaan.]
Beleggers beperken hun rendement tot het Gespecificeerde Referentieniveau en
couponbetalingen in ruil voor de mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Currency Certificate with Fixed Coupon (product nr. C35) is,
voeg dan het volgende in:
Het Currency Certificate with Fixed Coupon is gekoppeld aan het rendement van [de
Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten]. Volgens de gangbare marktpraktijk worden
wisselkoersen weergegeven als het omgekeerde van het rendement van de Vreemde
Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend Onderliggend Actief een daling voor de Vreemde
Munt tegenover de Basismunt inhoudt en, omgekeerd, dat een dalend Onderliggend Actief
stijging van de Vreemde Munt tegenover de Basismunt inhoudt. Dienovereenkomstig delen
beleggers in het omgekeerde rendement van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent].
1. Couponbetalingen
[[Voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Uit hoofde van het Certificaat ontvangen beleggers het Couponbedrag op de
Betaaldat(um)(a) van de Coupon.]
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2. Vroegtijdige aflossing
Voor dit Currency Certificate with Fixed Coupon wordt op elke Waarnemingsdatum
gecontroleerd of [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] op dergelijke datum
[gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de respectieve Aflossingsdrempel. Indien dit het
geval is, wordt het Certificaat vroegtijdig afgelost tegen [het desbetreffende Contant
Bedrag] dat een bedrag is gelijk aan [het Nominaal Bedrag[ plus [voeg relevant
gespecificeerd percentage in] van het Nominaal Bedrag]]
3. Aflossing op de vervaldagvervaldag
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat afhangt van het Uiteindelijke Referentieniveau, en wel als volgt:
a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent] op de Waarderingsdatum [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan]
de Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ten
belope van het Gespecificeerde Referentieniveau;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent] [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens op de
Waarderingsdatum, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het rendement
van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] (daling van de Vreemde Munt
tegenover de Basismunt) op basis van het Initiële Referentieniveau.
Beleggers beperken hun mogelijk rendement tot de Couponbedragen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Extra Coupon Certificate (Cash Settlement) (product nr. C36) is,
voeg dan het volgende in:
Het Extra Coupon Certificate is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende
Waarde. De werking van het Certificaat berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
a) Ingeval de Onderliggende Waarde op een Waarnemingsdatum van de Coupon [op of
boven] [boven] de Coupondrempel afsluit, ontvangen beleggers op de volgende
Terugbetalingsdatum van de Coupon een gespecificeerd Couponbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde op een Waarnemingsdatum van de Coupon [onder]
[op of onder] de Coupondrempel afsluit, ontvangen beleggers op de volgende
Terugbetalingsdatum van de Coupon een bedrag dat gelijk is aan de Minimumcoupon.]
2. Aflossing op de vervaldagvervaldag
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de Grens, ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het negatieve rendement
van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau.
In ruil voor de mogelijkheid van bovenstaande gemiddelde couponbetalingen, lopen
beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Extra Coupon Certificate (Physical Delivery) (product nr. C37) is,
voeg dan het volgende in:
Het Extra Coupon Certificate is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende
Waarde. De werking van het Certificaat berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
a) Ingeval de Onderliggende Waarde op een Waarnemingsdatum van de Coupon [op of
boven] [boven] de Coupondrempel afsluit, ontvangen beleggers op de volgende
Terugbetalingsdatum van de Coupon een gespecificeerd Couponbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde op een Waarnemingsdatum van de Coupon [onder]
[op of onder] de Coupondrempel afsluit, ontvangen beleggers op de volgende
Terugbetalingsdatum van de Coupon een bedrag dat gelijk is aan de Minimumcoupon.]
2. Aflossing op de vervaldagvervaldag
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a)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de Grens, ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Grens, ontvangen beleggers het gedeelte van de Onderliggende Waarde op basis
van de Vermenigvuldiger of, in voorkomend geval, de als het Fysieke
Leveringsbedrag gespecificeerde activa en delen ze bijgevolg in een verhouding van
1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike.
Deelbedragen worden niet geleverd, maar voor elk Extra Coupon Certificate
uitgekeerd onder de vorm van een overeenkomstige cashbetaling in de
Betalingsmunt.

In ruil voor de mogelijkheid van bovenstaande gemiddelde couponbetalingen, lopen
beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Reverse Participation Corridor Certificate (product nr. C38) is,
voeg dan het volgende in:
Met het Reverse Participation Corridor Certificate ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het rendement
van de Onderliggende Waarde. Een ander bijzonder kenmerk van het Certificaat is dat
beleggers delen in het omgekeerde en niet-lineaire rendement van de Onderliggende
Waarde. Door de niet-lineaire certificaatstructuur stijgt of daalt de waarde van het
Certificaat zeer snel wanneer zich kleine wijzigingen in de waarde van de Onderliggende
Waarde voordoen. De mate waarin de waarde van het Certificaat wijzigt, verkleint
naarmate de waarde van de Onderliggende Waarde steeds meer wijzigt. De werking van
het product berust op twee sleutelkenmerken:
1)

Bonusbetalingen

a) Ingeval de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum [gelijk aan of lager dan]
[lager dan] de Bovengrens en [gelijk aan of hoger dan] [hoger dan] de Ondergrens (=
vooraf gedefinieerd bereik) afsluit, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
het Eerste Bonusbedrag.
b) Ingeval de Onderliggende Waarde op de Uitoefeningsdatum [gelijk aan of lager dan]
[lager dan] de Bovengrens en [gelijk aan of hoger dan] [hoger dan] de Ondergrens (=
vooraf gedefinieerd bereik) afsluit, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
het Tweede Bonusbedrag.
c) Ingeval de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum alsook op de
Uitoefeningsdatum buiten het vooraf gedefinieerde bereik afsluit, vindt er geen
bonusbetaling plaats.
2)

Aflossing op de vervaldag

a) Ingeval het Interim Referentieniveau op de Waarderingsdatum hoger is dan het Initiële
Referentieniveau, delen beleggers op de vervaldag, met inachtneming van de NietLineaire Factor (NLF), omgekeerd in het positieve rendement van de Onderliggende
Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau, waarbij het Minimumbedrag als
minimum geldt.
b) Ingeval het Interimreferentieniveau lager is dan het Initiële Referentieniveau op de
Waarderingsdatum, delen beleggers op de vervaldag, met inachtneming van de NietLineaire Factor (NLF), omgekeerd in het negatieve rendement van de Onderliggende
Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau, waarbij het Maximumbedrag als
maximum geldt.
Om recht te hebben op de betaling van de Bonusbedragen, moeten beleggers afstand
doen van hun vorderingen die voortvloeien uit de Onderliggende Waarde (bijv. stemrechten
en dividenden).]

[Indien het Effect een Sprinter Certificate (product nr. C39) is, voeg dan het volgende in:
Dit Certificaat biedt beleggers de mogelijkheid op de vervaldag te delen in een veelvoud
van de koerswinsten van de Onderliggende Waarde tegen een Participatiefactor binnen
een welbepaald bereik (tussen de Strike en de Cap); het veelvoud is [voer getal in] en de
Participatiefactor is [voer getal in].
a) Ingeval het Eerste Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Strike maar [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan] de Cap, ontvangen beleggers
de Strike plus het veelvoud van het bedrag dat het Uiteindelijke Referentieniveau meer
bedraagt dan de Strike.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
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de Cap, ontvangen beleggers het Maximumbedrag.
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan] de
Strike, ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het Uiteindelijke
Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger, en delen ze bijgevolg in
een verhouding van 1 op 1 in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde
op basis van het Initiële Referentieniveau.
Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot het Maximumbedrag in ruil voor de
mogelijkheid om te delen in een veelvoud van het positieve rendement van de
Onderliggende Waarde.]

[Indien het Effect een OneStep Certificate (product nr. C40) is, voeg dan het volgende in:
Met dit OneStep Certificate ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant
Bedrag waarvan de grootte afhangt van het Uiteindelijke Referentieniveau:
a) Ingeval de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Drempel op de Waarderingsdatum, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
het Gespecificeerde Referentieniveau.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [lager is dan]
[gelijk is aan of lager is dan] de Drempel, deelt het Certificaat in een verhouding van 1
op 1 in het rendement van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële
Referentieniveau [,onderworpen aan een Maximumbedrag].]

[Indien het Effect een Certificate with Redemption Threshold and Barrier without
Possibility of Early Redemption (product nr. C41) is, voeg dan het volgende in:
Met dit Certificate with Redemption Threshold and Barrier without Possibility of Early
Redemption ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag
waarvan de grootte als volgt afhangt van het Uiteindelijke Referentieniveau:
[voer in als de Grens lager is dan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
[a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de Aflossingsdrempel, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum het
gespecificeerde Contant Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Aflossingsdrempel, maar [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Grens,
ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ten belope van
het Gespecificeerde Referentieniveau;
c) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het negatieve rendement
van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau.]
[Voer in als de Grens gelijk is aan de uiteindelijke Aflossingsdrempel]
a) het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant
Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Grens, deelt het Certificaat in een verhouding van 1 op 1 in het negatieve rendement
van de Onderliggende Waarde gebaseerd op het Initiële Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Parachute Certificate (product nr. C42) is, voeg dan het volgende
in:
Het Parachute Certificate is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Waarde.
Beleggers delen in de koerswinsten van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike,
met inachtneming van de Participatiefactor. Indien de Participatiefactor groter is dan 100%,
wordt op deze participatie een hefboomwerking uitgeoefend. Onder de Parachutedrempel
delen beleggers in de koersverliezen van de Onderliggende Waarde.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de Strike, ontvangen beleggers het Initiële Uitgiftebedrag vermenigvuldigd met de
verhouding van het Uiteindelijke Referentieniveau en het Initiële Referentieniveau, met
inachtneming van de Participatiefactor.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
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de Parachutedrempel, ontvangen beleggers de Initiële Uitgifteprijs.
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Parachutedrempel, ontvangen beleggers de Initiële Uitgifteprijs vermenigvuldigd met
de verhouding van het Uiteindelijke Referentieniveau tot de Parachutedrempel.
Bijgevolg delen beleggers in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde
op basis van de Parachutedrempel.
Beleggers mogen met betrekking tot de Onderliggende Waarde geen verdere rechten doen
gelden (bijv. stemrechten en dividenden) in ruil voor bescherming tegen beperkte
koersverliezen.]
[Indien het Effect een Equity Protection Certificate (product nr. C43) is], voeg dan in:
De Equity Protection Certificate heeft een beschermingsniveau van het geïnvesteerde
kapitaal tot de vervaldag. Deze bescherming betekent dat, op de vervaldag, in ieder geval
het beschermde bedrag betaald zal worden. Dit bedrag wordt niet gegarandeerd door een
derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de Emittent en is dus afhankelijk van het
vermogen van de Emittent om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.
De Equity Protection Certificate is gekoppeld aan het rendement van [de Onderliggende
Waarde] [de Korfcomponenten]. Onder voorbehoud van het beschermde bedrag [en het
Maximale Bedrag], delen beleggers [1:1] in het negatieve van [het rendement van de
Onderliggende Waarde] [het gemiddelde rendement van de Korfcomponenten] [, met de
Participatiefactor].]
[Indien het Effect een Twin Win Certificate met European Barrier Observation is
(product nr. C44), voeg dan in:
Met dit Twin Win Certificate, ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Terugbetalingsdatum, dit bedrag is afhankelijk van het rendement van de Onderliggende
Waarde:
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau, een bedrag gelijk aan het product van de Initiële Prijs en [het
quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer)] [(de som van (i) een en (ii) het product van
ParticipationUp vermenigvuldigd met het verschil tussen (A) het quotiënt van het
Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer),
min (B) een];

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en [groter dan] [groter dan of gelijk aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan [de Initiële Uitgifteprijs][ het product van (i) de Initiële Uitgifteprijs en
(ii) het bedrag gelijk aan [twee min het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau
(als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)] [de som van één en het
product van (I) ParticipationDown en (II) het verschil tussen één min het quotiënt van
het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als
noemer)]]; of

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Grens, een bedrag gelijk aan de participatie in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde berekend als het product van de Initiële Uitgifteprijs en het
quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer) (1:1 participatie in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde).

[Indien het Effect een Twin Win Certificate with European Barrier Observation with
Cap is (product nr. C45), voeg dan in:
Met dit Twin Win Certificate, krijgen beleggers een Contant Bedrag op de
Terugbetalingsdatum, dit bedrag is afhankelijk van de prestatie van de Onderliggende
Waarde, onderworpen aan een cap.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau, een bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs
en [het laagste van (i) de Cap en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)] [één plus
het laagste van (i) de Cap en (ii) het product van ParticipationUp en het verschil
tussen (A) het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer), min (B) een];

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en [groter dan] [groter dan of gelijk aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan [de Initiële Uitgifteprijs][ het product van (i) de Initiële Uitgifteprijs en
(ii) het bedrag gelijk aan [twee min het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau
(als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)] [de som van één en het
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product van (I) ParticipationDown en (II) het verschil tussen één min het quotiënt van
het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als
noemer)]]; of
c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Grens, een bedrag gelijk aan de participatie in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde berekend als het product van de Initiële Uitgifteprijs en het
quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer) [vermenigvuldigd met één gedeeld door de Gearing]
[(1:1 participatie in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde)].

[Indien het Effect een Twin Win Certificate with American Barrier Observation is
(product nr. C46), voeg dan in:
Met dit Twin Win Certificate, ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Terugbetalingsdatum, dit bedrag is afhankelijk van het rendement van de Onderliggende
Waarde.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau, een bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs
en [het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer)] [(de som van (i) een en (ii) het product van
ParticipationUp vermenigvuldigd met het verschil tussen (A) het quotiënt van het
Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer),
min (B) een];

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en op elke Waarnemingsdatum het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde [groter is dan] [groter is dan of gelijk is aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan [het product van (i) de Initiële Uitgifteprijs en (ii) het bedrag gelijk
aan twee min het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het
Initiële Referentieniveau (als noemer)] [de som van één en het product van (I)
ParticipationDown en (II) het verschil tussen één min het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)]; of

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en op elke Waarnemingsdatum het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs en het quotiënt van het
Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)
(1:1 participatie in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde).

[Indien het Effect een Twin Win Certificate with American Barrier Observation with
Cap is (product nr. C47), voeg dan in:
Met dit Twin Win Certificate, ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Terugbetalingsdatum, dit bedrag is afhankelijk van het rendement van de Onderliggende
Waarde, onderworpen aan een cap.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau, een bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs
en [het laagste van (i) de Cap en (ii) [het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)] [één plus
het laagste van (i) de Cap en (ii) het product van ParticipationUp en het verschil
tussen (A) het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer), min (B) een];

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en op elke Waarnemingsdatum het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde [groter is dan] [groter is dan of gelijk is aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan [de Initiële Uitgifteprijs] [het product van (i) de Initiële Uitgifteprijs en
(ii) het bedrag gelijk aan [twee min het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau
(als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)] [de som van één en het
product van (I) ParticipationDown en (II) het verschil tussen één min het quotiënt van
het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als
noemer)]]; of

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en op elke Waarnemingsdatum het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs en het quotiënt van het
Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële Referentieniveau (als noemer)
(1:1 participatie in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde).

[Indien het Effect een Autocallable Twin Win Certificate with European Barrier
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Observation is (product nr. C48), voeg dan in:
Een controle zal worden uitgevoerd voor dit Autocallable Twin Win Certificate with
European Barrier Observation op elke Waarnemingsdatum, betreffende de vraag of de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Aflossingsdrempel. Zo ja, zal het Certificaat vroegtijdig worden afgelost voor [het
desbetreffende Contant Bedrag overeenstemmend met dergelijke Waarnemingsdatum] [,
dat een bedrag is gelijk aan [het Nominaal Bedrag[ plus [voeg relevant gespecificeerd
percentage in] [het relevante gespecificeerd percentage van] het Nominaal Bedrag
[overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum]].
Indien er geen vervroegde aflossing is, zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen op
de Terugbetalingsdatum dat wordt bepaald afhankelijk van het Uiteindelijke
Referentieniveau als volgt:
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau, een bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs
en het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer);

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan het product van (i) de Initiële Uitgifteprijs en (ii) het bedrag dat gelijk
is aan twee min het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het
Initiële Referentieniveau (als noemer), of

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Grens, een bedrag gelijk aan de participatie in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde berekend als het product van de Initiële Uitgifteprijs en het
quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
referentieniveau (als noemer) (1:1 participatie in het negatieve rendement van de
Onderliggende Waarde).

[Indien het Effect een Autocallable Twin Win Certificate with American Barrier
Observation is (product nr. C49), voeg dan in:
Een controle zal worden uitgevoerd voor deze Autocallable Twin Win Certificate with
American Barrier Observation op elke Waarnemingsdatum, betreffende de vraag of de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Aflossingsdrempel. Zo ja, zal het Certificaat vroegtijdig worden afgelost aan [het
desbetreffende Contant Bedrag overeenstemmend met dergelijke Waarnemingsdatum] [,
dat een bedrag is gelijk aan [het Nominaal Bedrag[ plus [voeg relevant gespecificeerd
percentage in] [het relevante gespecificeerd percentage van] het Nominaal Bedrag
[overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum]].
Als er geen vroegtijdige aflossing is, zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen op
de Terugbetalingsdatum dat wordt bepaald afhankelijk van het Uiteindelijke
Referentieniveau als volgt:
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau, een bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs
en het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële
Referentieniveau (als noemer);

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en op elke Waarnemingsdatum het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan het product van (i) de Initiële Uitgifteprijs en (ii) het bedrag dat gelijk
is aan twee min het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het
Initiële Referentieniveau (als noemer), en

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] het
Initiële Referentieniveau en op elke Waarnemingsdatum het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Grens, een
bedrag gelijk aan het product van de Initiële Uitgifteprijs en het quotiënt van het
Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Initiële referentieniveau (als noemer)
(1:1 participatie in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde).

[Indien het Effect een Bonus Worst Of Certificate with European Barrier Observation
(product nr. C50), voeg dan in:
Met dit Certificaat ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de Betalingsdatum,
waarvan het bedrag afhankelijk is van het rendement van de Korfcomponenten.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent niet [onder] [op of
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onder] de Grens ligt, is het Contant Bedrag gelijk aan het Bonusbedrag, of
b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van een of meer Korfcomponenten [onder]
[op of onder] de Grens van het betreffende Korfcomponent ligt, is het Contant Bedrag
gelijk aan het product van (i) [de Initiële Uitgifteprijs] [het Nominaal Bedrag] en (ii) het
quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau van de slechtst presterende
Korfcomponent gedeeld door zijn Initiële Referentieniveau.

[Indien het Effect een Bonus Worst Of Certificate with American Observation is
(product nr. C51), voeg dan in:
Met dit certificaat ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de Betalingsdatum,
waarvan het bedrag afhankelijk is van het rendement van de Korfcomponenten.
a)

Als het Grens Bepalingsbedrag van elke Korfcomponent op elke Waarnemingsdatum
niet [onder] [op of onder] de Grens van het betreffende Korfcomponent ligt, is het
Contant Bedrag gelijk aan het Bonusbedrag, of

b)

Als het Grens Bepalingsbedrag van elke Korfcomponent op elke Waarnemingsdatum
[onder] [op of onder] de Grens van het betrokken Korfcomponent ligt, is het Contant
Bedrag gelijk aan het product van (i) [de Initiële Uitgifteprijs] [het Nominaal Bedrag] en
(ii) het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau van de slechtst presterende
Korfcomponent gedeeld door zijn Initiële Referentieniveau.

[Indien het Effect een Autocallable Certificate (met aflossing in instalments) is (product
nr. C52), voeg dan het volgende in:
Het Autocallable Certificate (met aflossing in instalments) wordt gekoppeld aan het
rendement van Korfcomponenten. De manier waarop dit certificaat werkt resulteert uit twee
essentiële eigenschappen:
1. Aflossing in instalments
Het Certificaat zal gedeeltelijk worden afgelost door betaling van het Instalment Contant
Bedrag op de Instalment Betalingsdatum. Daarnaast zullen beleggers een Couponbedrag
berekend op basis van het Instalment Contant Bedrag verschuldigd op deze datum
ontvangen.
Als er geen vervroegde aflossing is, zoals hieronder aangegeven, zullen beleggers een
Uiteindelijk Contant Bedrag ontvangen op de Betalingsdatum, dat als volgt wordt bepaald:
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau van alle Korfcomponenten [groter is dan] [gelijk
is aan of groter is dan] de relevante Strike, zullen beleggers de som van het
Restbedrag plus het product van het Restbedrag en het Uiteindelijke Contant Bedrag
Percentage ontvangen;

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau van een of meer Korfcomponenten [kleiner is
dan] [gelijk is aan of kleiner is dan] de relevante Strike maar het Uiteindelijke
Referentieniveau van alle Korfcomponenten is [groter dan] of [gelijk aan of groter dan]
de relevante Grens, zullen beleggers het Restbedrag ontvangen; of

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [kleiner is dan]
[kleiner is dan of gelijk is aan] de relevante Grens, zullen beleggers een bedrag
ontvangen gelijk aan het product van het Restbedrag en het rendement van de
Korfcomponenten met het laagste rendement.

2 . Vervroegde Aflossing
Een controle zal worden uitgevoerd voor dit Autocallable Certificate (met aflossing in
instalments) op elke Waarnemingsdatum, betreffende de vraag of het Referentieniveau van
elk van de Korfcomponenten [op of boven] [boven] de respectieve Aflossingsdrempel ligt.
Als het Referentieniveau van alle Korfcomponenten op een Waarnemingsdatum [op of
boven] [boven] de respectieve Aflossingsdrempel op een Waarnemingsdatum, zal het
Certificaat vervroegd worden afgelost door betaling van het Uiteindelijke Contant Bedrag
dat de som zal zijn van het Restbedrag plus het product van het Restbedrag en het
Vroegtijdige Contant Bedrag Percentage voor dergelijke Waarnemingsdatum.

[Indien het Effect een Autocallable Outperformance Certificate (met aflossing in
instalments) is (product nr. C53), voeg dan het volgende in:
Een controle zal worden uitgevoerd voor dit Autocallable Outperformance Certificate op
elke Waarnemingsdatum betreffende de vraag of de Outperformance (zijnde het bedrag
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dat het rendement van het Lang Onderliggend Actief, het rendement van het Korte
Onderliggende Actief overschrijdt) op dergelijke datum [groter is dan] [groter is dan of gelijk
is aan] het Outperformance Strike Niveau op dergelijke Waarnemingsdatum. Zo ja, dan zal
het Certificaat vroegtijdig worden afgelost aan [het relevante Contant Bedrag
overeenstemmend met dergelijk Waarnemingsdatum] [, dat een bedrag is gelijk aan [het
Nominaal Bedrag[ plus [voeg relevant gespecificeerd percentage in] [het relevante
gespecificeerd percentage van] het Nominaal Bedrag [overeenkomstig dergelijke
Waarnemingsdatum]].
Als er geen vroegtijdige aflossing is, zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen op
de Betalingsdatum dat wordt bepaald afhankelijk van de Overperformance op de
Waarderingsdatum als volgt :
a)

Als de Outperformance op de Waarderingsdatum [groter is dan ] [gelijk is aan of
groter is dan ] het Drempelpercentage, het Outperformance Bedrag ;

b)

Als de Outperformance op de Waarderingsdatum [minder is dan] [minder is dan of
gelijk is aan] het Drempelpercentage en [meer is dan] [gelijk is aan of groter is dan] de
Beschermingsgrens, de Initiële Uitgifteprijs; of

c)

Als de Outperformance op de Waarderingsdatum [minder is dan] [minder is dan of
gelijk is aan] de Beschermingsgrens, een bedrag dat de participatie in de
Outperformance weergeeft, berekend als het product van (i) de Initiële Uitgifteprijs en
(ii) één plus de Outperformance, met een minimum van nul.

Het rendement van het Long Onderliggende Actief voor elke relevante dag is het
Referentieniveau van het Long Onderliggende Actief voor deze dag gedeeld door het
Initiële Referentieniveau van het Long Onderliggende Actief. Het rendement van het Short
Onderliggende Actief voor alle relevante dagen is het Referentieniveau van het Short
Onderliggende Actief voor deze dag gedeeld door het Initiële Referentieniveau van het
Short Onderliggende Actief.

[Indien het Effect een Range Certificate is (product nr. C54), voeg dan in:
Met dit Range Certificate, ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de Betalingsdatum
waarvan het bedrag afhankelijk is van het rendement van de Onderliggende Waarde.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau binnen een of meer van de Ranges ligt, zal het
Contant Bedrag datgene zijn dat overeenstemt met de laagste Range in de
onderstaande tabel.

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau niet binnen een of meer van de Ranges ligt, zal
het Contant Bedrag het Beschermingsbedrag zijn.

Beleggers beperken
kapitaalverlies.

hun

potentieel

rendement

in

Range

Contant Bedrag

Vanaf [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [voeg bedrag
in] tot [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [voeg bedrag
in]

[voeg bedrag in]

Vanaf [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [voeg bedrag
in] tot [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [voeg bedrag
in]

[voeg bedrag in]

Vanaf [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [voeg bedrag
in] tot [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [voeg bedrag
in]

[voeg bedrag in]

ruil

voor

beperkt

potentieel

[Indien het Effect een Autocollable Bonus Certificate is (product nr. C55), voeg dan in:
[[Voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
[Couponbetaling is voorwaardelijk
Waarnemingsdata [voeg data in]] en:
a)

[ten

aanzien

van

de

volgende

Coupon

de Onderliggende Waarde sluit [op of boven] [boven] de Coupondrempel op een
Coupon Waarnemingsdatum, beleggers zullen het Couponbedrag ontvangen op de
volgende Terugbetalingsdatum van de Coupon.
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b)

de Onderliggende Waarde sluit [onder] [op of onder] de Coupondrempel op een
Coupon Waarnemingsdatum, geen couponbetaling zal verricht worden bij de
volgende Terugbetalingsdatum van de Coupon.]

[Couponbetaling is onvoorwaardelijk [ten aanzien van de volgende Coupon Betaaldata
[voeg data in]] en het Coupon Certificaat keert het Couponbedrag uit op de Betaaldata van
de Coupon.]
Een controle zal worden uitgevoerd voor dit Certificaat [op elke Waarnemingsdatum]
[gedurende de respectievelijke Waarnemingsperiode],, betreffende de vraag of de
Onderliggende Waarde [op dergelijke datum] [op ieder moment] [op iedere dag] gedurende
de respectievelijke Waarnemingsperiode] [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Aflossingsdrempel. Indien dit het geval is, zal het Certificaat vroegtijdig worden afgelost
aan [het relevante Contant Bedrag overeenstemmend met dergelijke Waarnemingsdatum]
[, dat een bedrag is gelijk aan [het Nominaal Bedrag[ plus [voeg relevant gespecificeerd
percentage in] [het relevante gespecificeerd percentage van] het Nominaal Bedrag
[overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum]].
Als er geen vroegtijdige aflossing gebeurt, zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen
op de Betalingsdatum dat wordt bepaald afhankelijk van het Uiteindelijke Referentieniveau
als volgt :
a)

indien het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan of gelijk is aan] [hoger is dan]
de Grens, zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant
Bedrag ontvangen, dit bedrag is gelijk aan het grootste van (i) [bedrag invoegen] [plus
het Aanvullende Bedrag ([bedrag invoegen])] en (ii) het product van de
[Vermenigvuldiger] [voeg bedrag in] en het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde; of

b)

indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan] de
Grens, zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ontvangen,
dit bedrag is gelijk aan het [Gespecificeerde Referentieniveau] [het product van de
Vermenigvuldiger en het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende
Waarde].]

[Indien het Effect een Delta One Certificate is (product nr. C56), voeg dan in:
[[Voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
[Couponbetaling is voorwaardelijk
Waarnemingsdata [voeg data in]] en

[ten

aanzien

van

de

volgende

Coupon

a)

de Onderliggende Waarde sluit [op of boven] [boven] de Coupondrempel op een
Coupon Waarnemingsdatum, beleggers zullen het Couponbedrag ontvangen op de
volgende Terugbetalingsdatum van de Coupon.

b)

de Onderliggende Waarde sluit [onder] [op of onder] de Coupondrempel op een
Coupon Waarnemingsdatum, geen couponbetaling zal verricht worden bij de
volgende Terugbetalingsdatum van de Coupon.]

[Couponbetaling is onvoorwaardelijk [ten aanzien van de volgende Coupon Betalingsdata
[voeg data in]] en het Coupon Certificaat keert het Couponbedrag uit op de Betalingsdata
van de Coupon.]
Beleggers zullen een Contant Bedrag ontvangen op de Terugbetalingsdatum, dat het
product zal zijn van het Nominaal Bedrag en het Uiteindelijke Referentieniveau gedeeld
door het Initiële Referentieniveau.]
[Indien het Effect een Dual Fixed Rate Certificate (met aflossing in instalments) is
(product nr. C57), voeg dan in:
Het Dual Fixed Rate Certificate (met aflossing in instalments) wordt gekoppeld aan het
rendement van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten]. De manier waarop dit
Certificaat werkt, resulteert uit [een] [twee] essentiële kenmerk[en]:
1[.Coupons
Couponbetalingen zijn van toepassing en het Certificaat zal het betreffende Coupon
Bedrag (zijnde [voer bedrag in]) uitkeren op de Betalingsdata van de Coupon.
2.]Aflossing in instalments
Het Certificaat zal gedeeltelijk worden afgelost door betaling van het Instalment Contant
Bedrag op de Instalment Betalingsdatum. Daarnaast zullen beleggers een Couponbedrag
ontvangen berekend op basis van het Instalment Contant Bedrag verschuldigd op deze
datum.

I. SAMENVATTING

Beleggers zullen een Uiteindelijk Contant Bedrag ontvangen op de Betalingsdatum, dat als
volgt wordt bepaald:
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [alle
Korfcomponenten] [groter is dan] [gelijk is aan of groter is dan ] de [relevante ] Grens,
zullen beleggers het Restbedrag ontvangen;

b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [enige
Korfcomponenten] [minder is dan] [minder is dan of gelijk is aan] de relevante Grens,
zullen beleggers een bedrag ontvangen gelijk aan het product van het Restbedrag en
het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponent met het laagste
Rendement].

[Indien het Effect een Currency Chooser Basket Certificate is (product nr. C58), voeg
dan in:
[Dit Currency Chooser Basket Certificate is 100% kapitaalbeschermd op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag beloofd is ten
belope van het Nominaal Bedrag. De aflossing, die niet zal plaatsvinden voor de
vervaldag, is niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt enkel verzekerd
door de Emittent en is derhalve afhankelijk van het vermogen van de Emittent om
aan haar betalingsverplichtingen te voldoen.]
De Currency Chooser Basket Certificate is gelinkt aan de prestatie van de
Korfcomponenten.
Volgens de gangbare marktpraktijk worden wisselkoersen weergegeven als het
omgekeerde van het rendement van de Tweede Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend
Korfcomponent een waardevermindering voor de Tweede Munt ten opzichte van de Eerste
Munt inhoudt en omgekeerd, een dalende Korfcomponent betekent een waardeverhoging
van de Tweede Munt ten opzichte van de Eerste Munt. Bijgevolg nemen beleggers deel in
de omgekeerde prestatie van een Korfcomponent.
Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het
product van (a) de Vermenigvuldiger, vermenigvuldigd met (b) de som van (i) [100] [voeg
getal in] procent plus (ii) het product van (A) de Participatiefactor vermenigvuldigd met (B)
de Referentie Korfprestatie. Het Contant Bedrag is onderhevig aan een minimum bedrag
gelijk aan het Nominaal Bedrag.
Individuele Wisselkoers Rendement: met betrekking tot een Korfcomponent, het verschil
tussen (a) één, min (b) het quotiënt van (i) het Uiteindelijke Referentieniveau, gedeeld door
(ii) het Initiële Referentieniveau.
Referentie Korfprestatie: het grootste van (a) nul en (b) het aritmetische gemiddelde van
het hoogste Individuele Munteenheid Rendement en het tweede hoogste individuele
Munteenheid Rendement.]

[Indien het Effect een Certificate linked to a Basket is (product nr. C59), voeg dan in:
De Certificaten zijn gelinkt aan de prestatie van de Korfcomponenten. De manier waarop
deze Certificaten werken volgt uit de volgende hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

[voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, of indien van toepassing ,voeg het volgende in:]
De Effecten betalen een Couponbedrag op elke Betalingsdatum van de Coupon, en
dergelijk Couponbedrag zal een vast bedrag zijn per [voeg bedrag in] voor elk Effect.
2.

Aflossing

Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een bedrag gelijk aan het product van
(a) het Nominaal Bedrag, vermenigvuldigd met (b) het grootste van (i) nul, en (ii) het
verschil tussen (A) één, min (B) het product van (I) Aantal Ondermaats Presterende
Korfcomponenten [min [voeg getal in]], vermenigvuldigd met (II) [voeg getal in] [het quotiënt
van [voeg getal in] (als teller) en [voeg getal in] (als deler). [Het bedrag zal onderhevig zijn
aan een maximum van [voeg bedrag in].]
Wanneer Aantal Ondermaats Presterende Korfcomponenten betekent het aantal
Korfcomponenten waarvoor het Rendement lager is dan [of gelijk is aan] de Grens, en het
Rendement van een Korfcomponent is bepaald als het quotiënt van (a) zijn Uiteindelijk
Referentieniveau, gedeeld door (b) zijn Initieel Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Rainbow Return Certificate is (product nr. C60), voeg dan in:
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De Rainbow Return Certificate is gelinkt aan de prestatie van de Korfcomponenten. Op de
Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat als volgt wordt
bepaald:
a)

Indien de Rainbow Return lager is dan [of gelijk is aan] [nul] [de Grens], het
[nominaal] [minimum] bedrag van [voeg bedrag in]; of

b)

Indien de Rainbow Return groter is dan [of gelijk is aan] [nul] [de Grens], een
bedrag gelijk aan de som van (i) [het Nominaal Bedrag] [voeg bedrag in], plus (ii)
het product van (A) de Vermenigvuldiger, vermenigvuldigd met (B) de
Participatiefactor, vermenigvuldigd met (C) de Rainbow Return.

De Rainbow Return is de som van:
a)

Het product van [voeg weging 1 in]% vermenigvuldigd met de hoogste
Rendement, plus

b)

Het product van [voeg weging 2 in]% vermenigvuldigd met de tweede hoogste
Rendement, plus
Het product van [voeg weging 3 in]% vermenigvuldigd met de laagste
Rendement, in lek geval bepaald door de Berekeningsagent

c)

De Rendement betekent met betrekking tot een Korfcomponent, het verschil tussen (a) het
quotiënt van (i) het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller), gedeeld door (ii) het Initiële
Referentieniveau (als deler), min (b) één.]

[Indien het Effect een Worst of Express Autocallable Certificate (no Protection Level)
is (product nr. C61), voeg dan in:
De Certificaten zijn gelinkt aan de prestatie van de Korfcomponenten. De manier waarop
deze Certificaten werken volgt uit de volgende hoofdkenmerken:
[voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, of indien van toepassing ,voeg het volgende in:]
Het Couponbedrag betaalbaar op een Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk van
het Referentieniveau van de Korfcomponenten op de onmiddellijk voorafgaande
Waarnemingsdatum.
Een controle zal worden uitgevoerd voor dit Worst of Express Autocallable Certificate op
elke Waarnemingsdatum [(anders dan de Waarnemingsdatum vallend op de
Waarderingsdatum)], om te achterhalen of elk Korfcomponent op dergelijke datum [gelijk is
aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel voor dergelijke Korfcomponent.
Desgevallend zal het Certificaat vervroegd worden afgelost op [het relevant Contant
Bedrag overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum] [, dat een bedrag is gelijk aan het
Nominaal Bedrag [plus [voeg relevant gespecificeerd percentage in] [het relevante
gespecificeerd percentage van] het Nominaal Bedrag [overeenkomstig dergelijke
Waarnemingsdatum]].
Indien er geen versnelling van de looptijd is, zullen beleggers een Contant Bedrag
ontvangen op de Terugbetalingsdatum die bepaald is naargelang het Uiteindelijk
Referentieniveau van de Korfcomponenten als volgt:
a)

b)

Indien het Uiteindelijk Referentieniveau van elk Korfcomponent [hoger is dan of
gelijk is aan] [hoger is dan] de respectievelijke Grens van dergelijk
Korfcomponent, zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum het gespecificeerd
Contant Bedrag ontvangen, dat een bedrag is gelijk aan [100] [voeg getal in]
procent van het Nominaal Bedrag; of
Indien het Uiteindelijk Referentieniveau van elk Korfcomponent [lager is dan of
gelijk is aan] [lager is dan] de Grens, een bedrag gelijk aan het product van (i)
het Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau
van de slechtst presterende Korfcomponenten gedeeld door zijn Initieel
Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Worst of Phoenix Autocallable Certificate is (product nr. C62),
voeg dan in:
[voeg de couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het
begin van element C.15 in, of indien van toepassing ,voeg het volgende in:]
couponbetaling is voorwaardelijk [met
Waarnemingsdata: [voeg data in]] en indien:
a)

betrekking

tot

de

volgende

Coupon

geen Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden op een Coupon
Waarnemingsdatum, zullen beleggers het Couponbedrag ontvangen op de
Betalingsdatum
van
de
Coupon
overeenkomstig
de
Coupon
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Waarnemingsdatum, die, voor elk nominaal bedrag, het Referentiebedrag zal zijn
vermenigvuldigd met de Couponwaarde vermenigvuldigd met het aantal Coupon
Waarnemingsdata voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de Coupon,
min de Couponbedragen vooraf betaald voor elk nominaal bedrag; of
b) een Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden op een Coupon
Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag nul zijn en geen couponbetaling zal
verricht worden op de Betalingsdatum van de Coupon overeenkomstig dergelijke
Coupon Waarnemingsdatum.
Een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden op een Coupon Waarnemingsdatum
indien het Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent op dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum [lager is dan of gelijk is aan] [lager is dan] de relevante
Coupondrempel voor dergelijke Coupon Waarnemingsdatum.]
Een controle zal worden uitgevoerd voor dit Worst of Phoenix Autocallable Certificate op
elke Waarnemingsdatum [(anders dan de Waarnemingsdatum vallend op de
Waarderingsdatum)], om te achterhalen of elk Korfcomponent op dergelijke datum [gelijk is
aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel voor dergelijke Korfcomponent.
Desgevallend zal het Certificate vervroegd worden afgelost op het relevant Contant Bedrag
overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum.
Indien er geen versnelling van de looptijd is, zullen beleggers een Contant Bedrag
ontvangen op de Terugbetalingsdatum dat bepaald is naargelang het Uiteindelijk
Referentieniveau van de Korfcomponenten als volgt:
a)

b)

Indien het Uiteindelijk Referentieniveau van elk Korfcomponent [hoger is dan of
gelijk is aan] [hoger is dan] de respectievelijke Grens van dergelijk
Korfcomponent, zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum het gespecificeerd
Contant Bedrag ontvangen, dat een bedrag is gelijk aan het Nominaal Bedrag
([voeg bedrag in]); of
Indien het Uiteindelijk Referentieniveau van elk Korfcomponent [lager is dan of
gelijk is aan] [lager is dan] de Grens, een bedrag gelijk aan het product van (i)
het Nominaal Bedrag ([voeg bedrag in]) en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau van de slechtst presterende Korfcomponent gedeeld door zijn
Initieel Referentieniveau[, op voorwaarde dat het Contant Bedrag onderhevig is
aan een maximum van ([voeg bedrag in]).

[Indien het Effect een Lookback Certificate (product nr. C63) is, voeg dan het volgende
in:
Dit Lookback Certificate is verbonden aan de prestatie van de Onderliggende Waarde. De
manier waarop het product werkt, is het resultaat van drie belangrijke kenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, of indien van toepassing ,voeg het volgende in:]
[De couponbetaling is voorwaardelijk [met betrekking tot de volgende Coupon
Waarnemingsdata [voeg data in]] en indien:
a)

het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [voor een Coupon
Waarnemingsdatum] [op één van de Coupon Waarnemingsdata] [gelijk is aan of
hoger is dan][hoger is dan] de Coupondrempel, ontvangen beleggers een
Couponbedrag op de volgende Betalingsdatum van de Coupon, of

b)

het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op een Coupon
Waarnemingsdatum [gelijk is aan of lager is dan][lager is dan] de
Coupondrempel, zal geen Couponbedrag betaald worden [op enige volgende
Betalingsdatum van de Coupon, niettegenstaande paragraaf (a) hierboven] [op
de volgende Betalingsdatum van de Coupon. In dit geval zal het Couponbedrag
op een latere datum of op de Betalingsdatum van de Coupon worden betaald
indien [het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde] [de Onderliggende
Waarde] [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Coupondrempel [voor
een Coupon Waarnemingsdatum] [op één van de daaropvolgende
Couponwaarnemingsdata].]

2. Vroegtijdige aflossing
Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op één van de
Waarnemingsdata [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel, wordt
het product vroegtijdig afgelost tegen het relevante Contant Bedrag, dat een bedrag is
gelijk aan het Gespecificeerde Referentieniveau. [Verschuldigde Couponbedragen zullen in
aanvulling betaald worden.] [Enige Couponbedragen zullen in aanvulling betaald worden,
indien de couponvoorwaarden zich voordoen.]
3. Aflossing op de vervaldag
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Indien er geen versnelling van de looptijd is, zullen beleggers een Contant Bedrag
ontvangen op de Terugbetalingsdatum dat bepaald is naargelang het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Onderliggende Waarde als volgt:
a)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [gelijk is
aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Grens op de Waarderingsdatum, zullen
beleggers een bedrag ontvangen gelijk aan het Gespecificeerde
Referentieniveau.

b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens op de Waarderingsdatum, zullen
beleggers een bedrag ontvangen gelijk aan het product van (i) het
Gespecificeerde Referentieniveau en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau (als teller) en het Minimum Referentieniveau (als noemer).

[Verschuldigde Couponbedragen zullen in aanvulling betaald worden.] [Enige
Couponbedragen zullen in aanvulling betaald worden, indien de couponvoorwaarden zich
voordoen.]
Beleggers beperken hun rendement tot het Gespecificeerde Referentieniveau en
Couponbedragen in ruil voor de mogelijkheid om vervroegd af te kunnen lossen.]

[Indien het Effect een Coupon Certificate with Minimum Reference Level (product nr.
C64) is, voeg dan het volgende in:
Dit Coupon Certificate with Minimum Reference Level is gekoppeld aan de prestatie van de
Onderliggende Waarde. De manier waarop het product werkt, is het resultaat van drie
belangrijke kenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, of indien van toepassing ,voeg het volgende in:]
[De couponbetaling is voorwaardelijk [met betrekking tot de volgende Coupon
Waarnemingsdata [voeg data in]] en indien:
a)

Het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [voor een Coupon
Waarnemingsdatum] [op één van de Couponwaarnemingsdata] [gelijk is aan of
hoger is dan] [hoger is dan] de Coupondrempel, ontvangen beleggers het
Couponbedrag [voor dergelijke Waarnemingsdatum] op de volgende
Betalingsdatum van de Coupon; of

b)

Het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [voor een Coupon
Waarnemingsdatum] [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
Coupondrempel, zal geen Couponbedrag betaald worden [op enige volgende
Betalingsdatum van de Coupon, niettegenstaande paragraaf (a) hierboven.] [op
de volgende Betalingsdatum van de Coupon. In dit geval zal het Couponbedrag
op een latere datum of op de Betalingsdatum van de Coupon worden betaald
indien het [Referentieniveau van de Onderliggende Waarde / de Onderliggende
Waarde] [gelijk aan of hoger dan] [hoger dan] de Coupondrempel afsluit [voor
een Coupon Waarnemingsdatum] [op één van de daaropvolgende Coupon
Waarnemingsdata].]

2. Vroegtijdige aflossing
Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op één van de
Waarnemingsdata [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Aflossingsdrempel, wordt
het product vroegtijdig afgelost tegen het Contant Bedrag, dat een bedrag is gelijk aan het
Gespecificeerde Referentieniveau. [Verschuldigde Couponbedragen zullen in aanvulling
betaald worden.] [Enige Couponbedragen zullen in aanvulling betaald worden, indien de
couponvoorwaarden zich voordoen.]
3. Aflossing op de vervaldag
Indien er geen versnelling van de looptijd is, zullen beleggers een Contant Bedrag
ontvangen op de Terugbetalingsdatum die bepaald is naargelang het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Onderliggende Waarde als volgt:
b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [gelijk is
aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Grens, zullen beleggers het
Gespecificeerde Referentieniveau ontvangen.

c)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens, zullen beleggers een bedrag
ontvangen gelijk aan het product van (i) het Gespecificeerde Referentieniveau en
(ii) het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) en het Minimum
Referentieniveau (als noemer).
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[Verschuldigde Couponbedragen zullen in aanvulling betaald worden.] [Enige
Couponbedragen zullen in aanvulling betaald worden, indien de couponvoorwaarden zich
voordoen.]
Beleggers beperken hun rendement tot het Gespecificeerde Referentieniveau en
Couponbedragen in ruil voor de mogelijkheid om vervroegd af te kunnen lossen.]

[Indien het Effect een Simplified Digital Variable Coupon Certificate (product nr. C65)
is, voeg dan het volgende in:
[Het Simplified Digital Variable Coupon Certificate is [100] [voeg percentage in indien hoger
dan 100] procent kapitaalbeschermd op de vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat
het Certificaat op de vervaldag zal aflossen tegen een bedrag gelijk aan [[100] [voeg
percentage in indien hoger dan 100] procent] van het Initiële Uitgifteprijs].] [Beleggers
zullen een Contant Bedrag ontvangen] ten minste ten belope van het Gespecificeerde
Referentieniveau bij aflossing op de vervaldag van het Simplified Digital Variable Coupon
Certificate [plus een Aanvullend Bedrag dat van het Uiteindelijke Referentieniveau van [de
Onderliggende Waarde][de Korf] afhangt en dat lager kan zijn dan de voorafgaande
Couponbedragen afhankelijk van de prestatie van [de Onderliggende Waarde] [de Korf] op
de Waarderingsdatum en van het aantal voorafgaande Couponwaarnemingsdata. [Het
Bijkomend Bedrag [zal niet lager zijn dan het Minimumbedrag] [en] [zal niet hoger zijn dan
het Maximumbedrag]]. De aflossing, die niet zal plaatsvinden tot de vervaldag, wordt niet
gegarandeerd door een derde partij, maar enkel verzekerd door de Emittent en is derhalve
afhankelijk van het vermogen van de Emittent om aan haar betalingsverplichtingen te
voldoen.
Met betrekking tot elke Coupon Waarnemingsdatum zal een Couponbedrag worden
betaald op de eerstvolgende Betalingsdatum van de Coupon (exclusief de
Terugbetalingsdatum).
Het verschuldigde Couponbedrag op een Betalingsdatum van de Coupon (exclusief de
Terugbetalingsdatum) is afhankelijk van [het Referentieniveau van de Korf] [de Relevante
Referentieniveauwaarde
van
de
Onderliggende
Waarde]
op
de
Coupon
Waarnemingsdatum die aan dergelijke Betalingsdatum van de Coupon onmiddellijk
voorafgaat en of die Coupon Waarnemingsdatum eerder of later valt in de looptijd van het
Certificaat.
Het verschuldigde Couponbedrag op een Betalingsdatum van de Coupon (exclusief de
Terugbetalingsdatum) wordt berekend als (i) het Gespecificeerde Referentieniveau,
vermenigvuldigd met (ii) de Participatiefactor, vermenigvuldigd met (iii) één gedeeld door
de Coupon Deler, en vervolgens vermenigvuldigd met (iv) [de Relevante
Referentieniveauwaarde van de Onderliggende Waarde] [het Referentieniveau van de
Korf] op de Coupon Waarnemingsdatum onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon, gedeeld door het Initiële Referentieniveau van [de
Onderliggende Waarde][de Korf], min één (het “Rendement van de Onderliggende
Waarde”). [Het Couponbedrag [zal niet lager zijn dan het Minimumbedrag] [en] [zal niet
hoger zijn dan het Maximumbedrag]].
De Coupon Deler kan verschillen voor elke Coupon Waarnemingsdatum en de Coupon
Deler kan hoger zijn voor latere Coupon Waarnemingsdata, wat zal resulteren in een
grotere proportionele vermindering van Couponbedragen voor Betalingsdata van de
Coupon die later in de tijd vallen.]

[Indien het Effect een Parachute Certificate with Cap (product nr. C66) is, voeg dan het
volgende in:
Het [Parachute Certificate with Cap] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam
toe] is gekoppeld aan de prestatie van de Onderliggende Waarde. Beleggers nemen deel
aan de positieve prestatie van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike, rekening
houdend met de Participatiefactor. Als de Participatiefactor boven de 100 procent ligt,
wordt deze participatie geleveraged. Onder de Parachutedrempel nemen beleggers deel
aan de negatieve prestatie van de Onderliggende Waarde op basis van de
Parachutedrempel.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Cap, ontvangen beleggers het Maximaal Bedrag.

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Cap en tegelijkertijd [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike,
ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau vermenigvuldigd met
het verschil van (i) de verhouding van het Uiteindelijke Referentieniveau en het
Initiële Referentieniveau en (ii) één, rekening houdend met de Participatie.

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Strike, maar [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Parachutedrempel,
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ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau.
d)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Parachutedrempel, ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau
vermenigvuldigd met de verhouding van het Uiteindelijke Referentieniveau tot de
Parachutedrempel. Beleggers nemen zo deel aan de negatieve prestatie van de
Onderliggende Waarde op basis van de Parachutedrempel.

Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot het Maximumbedrag en kunnen geen
verdere aanspraken doen gelden met betrekking tot de Onderliggende Waarde (bv.
stemrechten, dividenden) in ruil voor een afdekking tegen beperkte prijsverliezen.]
[Indien het Effect een Hybrid Express Certificate on Basket of Shares (product nr. C67)
is, voeg dan het volgende in:
Voor dit Hybrid Express Certificate zal op elke Waarnemingsdatum worden gecontroleerd
of elke Korfcomponent van Onderliggende Waarde A op dergelijke datum [hoger is] [gelijk
is aan of hoger is dan] de Aflossingsdrempel van die Korfcomponent
("Aflossingsgebeurtenis"). Als dat zo is, zal het Certificaat vervroegd worden afgelost
tegen het relevante Contant Bedrag.
Ingeval de eindvervaldatum niet wordt vervroegd, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag dat wordt bepaald in functie van de slotkoers
van elke Korfcomponent van Onderliggende Waarde A en het Uiteindelijke
Referentieniveau van Onderliggende Waarde B, als volgt:
a)

indien op de Waarderingsdatum elke Korfcomponent van Onderliggende Waarde
A [hoger dan] [gelijk aan of hoger dan] zijn Strike sluit, zullen beleggers op de
Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag, dat een bedrag is dat
gelijk is aan het Gespecificeerde Referentieniveau (van [ ] [ ] [EUR]) plus het
Aanvullende Bedrag (van [ ] [ ] [EUR]); of

b)

indien op de Waarderingsdatum ten minste één Korfcomponent van
Onderliggende Waarde A [lager dan] [gelijk aan of lager dan] zijn Strike sluit en
Onderliggende Waarde B [hoger dan] [gelijk aan of hoger dan] zijn Grens sluit,
zullen beleggers op de Terugbetalingsdatum het Contant Bedrag ontvangen, dat
een bedrag is dat gelijk is aan het Gespecificeerde Referentieniveau (van [ ] [ ]
[EUR]); of

c)

indien op de Waarderingsdatum niet voldaan is aan de bepalingen van (a) en (b)
en indien Onderliggende Waarde B [gelijk aan of lager dan] [lager dan] zijn
Grens sluit, een bedrag gelijk aan het product van (i) het Gespecificeerde
Referentieniveau (van [ ] [ ] [EUR]) en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau van Onderliggende Waarde B gedeeld door het Initiële
Referentieniveau van Onderliggende Waarde B.

[Indien het Effect een Call Warrant or a Discount Call Warrant (product nr. W1) is, voeg
dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Call Warrant op onevenredige wijze (met hefboomwerking)
delen in de positieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan]
de Strike. Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een bedrag dat gelijk is aan
het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Uiteindelijke Referentieniveau
meer bedraagt dan de Strike. Voor een Discount Call Warrant is het Contant Bedrag
beperkt tot het Maximumbedrag. Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of
minder is dan] [minder is dan] de Strike, ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Put Warrant or a Discount Put Warrant (product nr. W2) is, voeg
dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Put Warrant op onevenredige wijze (met hefboomwerking)
delen in de negatieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de positieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan]
de Strike. Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk
is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Uiteindelijke
Referentieniveau minder bedraagt dan de Strike. Voor een Discount Put Warrant is het
Contant Bedrag beperkt tot het Maximumbedrag. Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau
[gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike, ontvangen beleggers enkel het
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Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Call Warrant (product nr. W3) is, voeg dan het
volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Call Warrant op onevenredige wijze (met
hefboomwerking) delen in de positieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt]
(Grensgebeurtenis). Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag
dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Uiteindelijke
Referentieniveau meer bedraagt dan de Strike.
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode de Grens bereikt of onder de Grens daalt, worden de Turbo Call
Warrants onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index (product nr. W4) is, voeg dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Call Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index op onevenredige wijze (met hefboomwerking) delen in de positieve evolutie
van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de
Grens daalt] (Grensgebeurtenis). Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een
Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat
het Uiteindelijke Referentieniveau meer bedraagt dan de Strike.
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde of het niveau van de X-DAX® Index op enig
ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt]
[onder de Grens daalt], wordt de Turbo Call Warrant with Additional Barrier Determination
X-DAX® Index onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Put Warrant (product nr. W5) is, voeg dan het
volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Put Warrant op onevenredige wijze (met
hefboomwerking) delen in de negatieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de positieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of de Grens overschrijdt] [de Grens overschrijdt]
(Grensgebeurtenis). Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag
dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Uiteindelijke
Referentieniveau minder bedraagt dan de Strike.
Ingeval de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode de
Grens bereikt of de Grens overschrijdt, worden de Turbo Put Warrants onmiddellijk
beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index (product nr. W6) is, voeg dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Put Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index op onevenredige wijze (met hefboomwerking) delen in de negatieve evolutie
van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de positieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of de Grens overschrijdt] [de Grens
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overschrijdt] (Grensgebeurtenis). Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een
Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat
het Uiteindelijke Referentieniveau minder bedraagt dan de Strike.
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde of het niveau van de X-DAX® Index op enig
ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of de Grens overschrijdt]
[de Grens overschrijdt], wordt de Turbo Put Warrant with Additional Barrier Determination
X-DAX® Index onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant (product
nr. W7) is, voeg dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Infini BEST Call Warrant zonder vaste
Terugbetalingsdatum op onevenredige wijze (met hefboomwerking) delen in de positieve
evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt]
(Grensgebeurtenis).
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt],
worden de Turbo Infini BEST Call Warrants onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers
enkel het Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na
beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een Aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau meer bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
De Grens is uiteindelijk gelijkwaardig aan de Strike zoals die op een dergelijke dag van
toepassing is.]

[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index(product nr. W8) is, voeg dan het
volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Infini BEST Call Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index zonder vaste Terugbetalingsdatum op onevenredige wijze
(met hefboomwerking) delen in de positieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde of X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de
Grens daalt] (Grensgebeurtenis).
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde of het niveau van de X-DAX® Index op enig
ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode de Grens bereikt of onder de Grens daalt,
wordt de Turbo Infini BEST Call Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX®
Index onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na

I. SAMENVATTING

beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau meer bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
De Grens is uiteindelijk gelijkwaardig aan de Strike zoals die op een dergelijke dag van
toepassing is.]

[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant (product
nr. W9) is, voeg dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Infini BEST Put Warrant zonder vaste
Terugbetalingsdatum op onevenredige wijze (met hefboomwerking) delen in de negatieve
evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de positieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of de Grens overschrijdt] [de Grens overschrijdt]
(Grensgebeurtenis).
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode de Grens bereikt of de Grens overschrijdt, wordt de Turbo Infini
BEST Put Warrants onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het
Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na
beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau minder bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
De Grens is uiteindelijk gelijkwaardig aan de Strike zoals die op een dergelijke dag van
toepassing is.]

[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index(product nr. W10) is, voeg dan het
volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Infini BEST Put Warrant with Additional Barrier

I. SAMENVATTING
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(met hefboomwerking) delen in de negatieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de positieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat zij enkel het Minimumbedrag
ontvangen wanneer de Onderliggende Waarde of X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode de Grens bereikt of de Grens overschrijdt
(Grensgebeurtenis).
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde of het niveau van de X-DAX® Index op enig
ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of de Grens overschrijdt]
[de Grens overschrijdt], wordt de Turbo Infini BEST Put Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het
Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na
beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau minder bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
De Grens is uiteindelijk gelijkwaardig aan de Strike zoals die op een dergelijke dag van
toepassing is.]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant (product nr.
W11) is, voeg dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Infini Call Warrant zonder vaste Terugbetalingsdatum
op onevenredige wijze (met hefboomwerking) delen in de positieve evolutie van de
Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat de Turbo Infini Call Warrant
onmiddellijk vervalt (Grensgebeurtenis) wanneer de Onderliggende Waarde op enig
ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode de Grens bereikt of de Grens overschrijdt. In
dit geval ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van de
Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Stop Loss Referentieniveau zoals gespecificeerd
door de Emittent meer bedraagt dan de Strike. Ingeval de Onderliggende Waarde op het
desbetreffende tijdstip gelijk is aan of lager is dan de Strike, wat vooral het geval kan zijn
bij een sterke schommeling van de Onderliggende Waarde op het ogenblik van de
Grensgebeurtenis, ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na
beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau meer bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
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Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
Tot slot wordt de initieel toepasselijke Grens ook aangepast op elke volgende
Aanpassingsdatum, zodat deze in elk geval gelijk is aan de som van de desbetreffende
Strike en het Grensaanpassingsbedrag. Het Grensaanpassingsbedrag is gelijk aan het
product van de toepasselijke Strike en de Grensaanpassingsfactor, waarbij de Emittent
deze laatste naar eigen redelijk goeddunken op elke Aanpassingsdatum opnieuw kan
vaststellen ten opzichte van het niveau ervan op de Uitgiftedatum, teneinde te voorkomen
dat het effect vervalt zonder waarde en zonder enige betaling nadat zich een
Grensgebeurtenis heeft voorgedaan met dezelfde waarschijnlijkheid als op het ogenblik
van de uitgifte ervan (met inachtneming van de volatiliteit en liquiditeit van de
Onderliggende Waarde).]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index(product nr. W12) is, voeg dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Infini Call Warrant with Additional Barrier Determination
X-DAX® Index zonder vaste Terugbetalingsdatum op onevenredige wijze (met
hefboomwerking) delen in de positieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat de Turbo Infini Call Warrant with
additional barrier determination X-DAX® Index onmiddellijk vervalt (Grensgebeurtenis)
wanneer de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode de Grens bereikt of onder de Grens zakt. In dit geval ontvangen
beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en
het bedrag dat het Stop Loss Referentieniveau zoals gespecificeerd door de Emittent meer
bedraagt dan de Strike. Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op het
desbetreffende tijdstip gelijk is aan of lager is dan de Strike, wat vooral het geval kan zijn
bij een sterke schommeling van de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op het
ogenblik van de Grensgebeurtenis, ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na
beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau meer bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
Tot slot wordt de initieel toepasselijke Grens ook aangepast op elke volgende
Aanpassingsdatum, zodat deze in elk geval gelijk is aan de som van de desbetreffende
Strike en het Grensaanpassingsbedrag. Het Grensaanpassingsbedrag is gelijk aan het
product van de toepasselijke Strike en de Grensaanpassingsfactor, waarbij de Emittent
deze laatste naar eigen redelijk goeddunken op elke Aanpassingsdatum opnieuw kan
vaststellen ten opzichte van het niveau ervan op de Uitgiftedatum, teneinde te voorkomen
dat het effect vervalt zonder waarde en zonder enige betaling nadat zich een
Grensgebeurtenis heeft voorgedaan met dezelfde waarschijnlijkheid als op het ogenblik
van de uitgifte ervan (met inachtneming van de volatiliteit en liquiditeit van de
Onderliggende Waarde).]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant (product nr.
W13) is, voeg dan het volgende toe:

I. SAMENVATTING

Beleggers kunnen met deze Turbo Infini Put Warrant zonder vaste Terugbetalingsdatum op
onevenredige wijze (met hefboomwerking) delen in de negatieve evolutie van de
Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de positieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat de Turbo Infini Put Warrant
onmiddellijk vervalt (Grensgebeurtenis) wanneer de Onderliggende Waarde op enig
ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode de Grens bereikt of de Grens overschrijdt. In
dit geval ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van de
Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Stop Loss Referentieniveau zoals gespecificeerd
door de Emittent minder bedraagt dan de Strike. Ingeval de Onderliggende Waarde op het
desbetreffende tijdstip [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike, wat vooral het
geval kan zijn bij een sterke schommeling van de Onderliggende Waarde op het ogenblik
van de Grensgebeurtenis, ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na
beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau minder bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
Tot slot wordt de initieel toepasselijke Grens ook aangepast op elke volgende
Aanpassingsdatum, zodat deze in elk geval gelijk is aan de som van de desbetreffende
Strike en het Grensaanpassingsbedrag. Het Grensaanpassingsbedrag is gelijk aan het
product van de toepasselijke Strike en de Grensaanpassingsfactor, waarbij de Emittent
deze laatste naar eigen redelijk goeddunken op elke Aanpassingsdatum opnieuw kan
vaststellen ten opzichte van het niveau ervan op de Uitgiftedatum, teneinde te voorkomen
dat het effect vervalt zonder waarde en zonder enige betaling nadat zich een
Grensgebeurtenis heeft voorgedaan met dezelfde waarschijnlijkheid als op het ogenblik
van de uitgifte ervan (met inachtneming van de volatiliteit en liquiditeit van de
Onderliggende Waarde).
Beleggers ontvangen tijdens de looptijd geen inkomen zoals interesten. Zo ook kunnen
beleggers geen rechten doen gelden die voortvloeien uit de Onderliggende Waarde (bijv.
stemrechten en dividenden).]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index (product nr. W14) is, voeg dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Turbo Infini Put Warrant with Additional Barrier Determination
X-DAX® Index zonder vaste Terugbetalingsdatum op onevenredige wijze (met
hefboomwerking) delen in de negatieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de positieve evolutie van het
Onderliggende actief, met het bijkomende risico dat de Turbo Infini Put Warrant with
additional barrier determination X-DAX® Index onmiddellijk vervalt (Grensgebeurtenis)
wanneer de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode de Grens bereikt of de Grens overschrijdt. In dit geval ontvangen
beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en
het bedrag dat het Stop Loss Referentieniveau zoals gespecificeerd door de Emittent
minder bedraagt dan de Strike. Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op
het desbetreffende tijdstip [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike, wat vooral
het geval kan zijn bij een sterke schommeling van de Onderliggende Waarde op het
ogenblik van de Grensgebeurtenis, ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Ingeval er zich geen Grensgebeurtenis voordoet, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum, na uitoefening van het Effect op een Uitoefeningsdatum of na
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beëindiging door de Emittent, die van kracht wordt op een Aflossingsdatum, een Contant
Bedrag dat gelijk is aan het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het
Uiteindelijke Referentieniveau minder bedraagt dan de Strike.
Aangezien er geen vaste looptijd is, is het product zodanig ontworpen dat de initieel
toepasselijke Strike dagelijks wordt aangepast op basis van de respectieve
marktrentevoeten voor leningen om een Financieringscomponent weer te geven waaraan
de Emittent is blootgesteld.
Ingeval de Onderliggende Waarde een aandeel of een prijsindex is, is de
Dividendaanpassingsdatum op het ogenblik van betaling van een cashdividend door de
Emittent van de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, de Indexsponsor ervan,
bovendien een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike verminderd met de
respectieve Dividendfactor, die rekening houdt met de betaalde dividenden verminderd met
een aanpassingsbedrag voor taksen en gelijkaardige lasten die hieruit voortvloeien.
Ingeval de Onderliggende Waarde een future is, is elke dag waarop zich een
Vervangingsgebeurtenis voordoet een bijkomende Aanpassingsdatum en wordt de Strike
aangepast met het verschil tussen het uiteindelijke Referentieniveau van het te vervangen
Onderliggende Actief en de bepaalde Opvolgende Future, verminderd met de
Doorrolkosten indien Doorrolkosten worden aangerekend.
Tot slot wordt de initieel toepasselijke Grens ook aangepast op elke volgende
Aanpassingsdatum, zodat deze in elk geval gelijk is aan de som van de desbetreffende
Strike en het Grensaanpassingsbedrag. Het Grensaanpassingsbedrag is het product van
de toepasselijke Strike en de Grensaanpassingsfactor, waarbij de Emittent deze laatste
naar eigen redelijk goeddunken op elke Aanpassingsdatum opnieuw kan vaststellen ten
opzichte van het niveau ervan op de Uitgiftedatum, teneinde te voorkomen dat het effect
vervalt zonder waarde en zonder enige betaling nadat zich een Grensgebeurtenis heeft
voorgedaan met dezelfde waarschijnlijkheid als op het ogenblik van de uitgifte ervan (met
inachtneming van de volatiliteit en liquiditeit van de Onderliggende Waarde).]

[Indien het Effect een One Touch Single Barrier Call Warrant (product nr. W15) is, voeg
dan het volgende in:
Met deze One Touch Single Barrier Call Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald
Contant Bedrag dat afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de
looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen wanneer er zich
geen Knock-In-gebeurtenis voordoet.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
de Grens [bereikt of overschrijdt] [overschrijdt] (een dergelijke gebeurtenis wordt ook een
"Knock-In-gebeurtenis” genoemd), vervalt de One Touch Single Barrier Call Warrant
onmiddellijk en ontvangen beleggers het vooraf bepaalde One Touch Bedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag de Grens gedurende de Waarnemingsperiode geen
enkele keer [bereikt of overschreden heeft] [overschreden heeft], ontvangen beleggers
enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een One Touch Single Barrier Put Warrant (product nr. W16) is, voeg
dan het volgende in:
Met deze One Touch Single Barrier Put Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald
Contant Bedrag dat afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de
looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen wanneer er zich
geen Knock-In-gebeurtenis voordoet.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
[de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt] (een dergelijke
gebeurtenis wordt ook een "Knock-In-gebeurtenis” genoemd), vervalt de One Touch Single
Barrier Put Warrant onmiddellijk en ontvangen beleggers het vooraf bepaalde One Touch
Bedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag gedurende de Waarnemingsperiode geen enkele
keer [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de Grens is gedaald],
ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een One Touch Dual Barrier Warrant (product nr. W17) is, voeg dan
het volgende in:
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Met deze One Touch Dual Barrier Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald
Contant Bedrag dat afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de
looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen wanneer er zich
geen Knock-In-gebeurtenis voordoet.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
[de Ondergrens bereikt dan wel onder de Ondergrens daalt] [onder de Ondergrens daalt] of
de Bovengrens [bereikt of overschrijdt] [overschrijdt] (een dergelijke gebeurtenis wordt ook
een "Knock-In-gebeurtenis” genoemd), vervalt de One Touch Dual Barrier Warrant
onmiddellijk en ontvangen beleggers het vooraf bepaalde One Touch Bedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
de Ondergrens [niet bereikt of niet onder de Grens daalt] [niet onder de Grens daalt] dan
wel de Bovengrens [niet bereikt of overschrijdt] [niet overschrijdt], ontvangen beleggers
enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een No Touch Single Barrier Call Warrant (product nr. W18) is, voeg
dan het volgende in:
Met deze No Touch Single Barrier Call Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald
Contant Bedrag dat afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de
looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen wanneer de
Grensgebeurtenis zich voordoet.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op geen enkel ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt], is
het Contant Bedrag gelijk aan het vooraf bepaalde No Touch Bedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
[de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt] (een dergelijke
gebeurtenis wordt een “Grensgebeurtenis” genoemd), vervalt de No Touch Single Barrier
Call Warrant onmiddellijk en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het effect een No Touch Single Barrier Put Warrant (product nr. W19) is, voeg
dan het volgende in:
Met dit No Touch Single Barrier Put Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald
Contant Bedrag dat afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de
looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen wanneer er zich
een Grensgebeurtenis voordoet.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag gedurende de Waarnemingsperiode de Grens op
geen enkel ogenblik [bereikt of overschrijdt] [overschrijdt], is het Contant Bedrag gelijk aan
het vooraf bepaalde No Touch Bedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
de Grens [bereikt of overschrijdt] [overschrijdt] (een dergelijke gebeurtenis wordt ook
“Grensgebeurtenis” genoemd), vervalt de No Touch Single Barrier Put Warrant onmiddellijk
en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Inline Put Warrant (product nr. W20) is, voeg dan het volgende in:
Met deze Inline Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald Contant Bedrag dat
afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen wanneer er zich
een Grensgebeurtenis voordoet.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag van de Onderliggende Waarde gedurende de
Waarnemingsperiode op geen enkel ogenblik [de vooraf bepaalde Ondergrens bereikt of
eronder daalt] [onder de vooraf bepaalde Ondergrens daalt] of de vooraf bepaalde
Bovengrens [bereikt of overschrijdt] [overschrijdt], is het Contant Bedrag gelijk aan het
vooraf bepaalde No Touch Bedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsdatum
[de vooraf bepaalde Ondergrens bereikt of eronder daalt] [onder de vooraf bepaalde
Ondergrens daalt] of de vooraf bepaalde Bovengrens [bereikt dan wel overschrijdt]
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[overschrijdt] (een dergelijke gebeurtenis wordt ook "Grensgebeurtenis" genoemd), vervalt
de Inline Warrant onmiddellijk en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Digital Call Warrant (product nr. W21) is, voeg dan het volgende
in:
Met deze Digital Call Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald Contant Bedrag dat
afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen.
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Grens, is het Contant Bedrag gelijk aan het vooraf bepaalde Digitale Bedrag.
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan] de
Grens, ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[Indien het Effect een Digital Put Warrant (product nr. W22) is, voeg dan het volgende in:
Met deze Digital Put Warrant ontvangen beleggers een vooraf bepaald Contant Bedrag dat
afhangt van de evolutie van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd.
Omgekeerd lopen zij het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen.
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de
Grens, is het Contant Bedrag gelijk aan het vooraf bepaalde Digitale Bedrag.
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de
Grens, ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.]

[[Indien het Effect een Down and Out Put Barrier Warrant (product nr. W23) is, voeg
dan het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Down and Out Put Barrier Warrant op onevenredige wijze
(met hefboomwerking) delen in de negatieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd lopen beleggers het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen ingeval het
Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens
bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt] dan wel wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
[de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt], wordt de Down and Out
Put Barrier Warrant onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het
Minimumbedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op geen enkel ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt],
maar het Uiteindelijke Referentieniveau gelijk is aan of hoger is dan de Strike, ontvangen
beleggers eveneens enkel het Minimumbedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag daarentegen op geen enkel ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de Grens daalt] en
het Uiteindelijke Referentieniveau lager is dan de Strike, is het Contant Bedrag gelijk aan
het product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Uiteindelijke Referentieniveau
minder bedraagt dan de Strike.]

[Indien het Effect een Up and Out Call Barrier Warrant (product nr. W24) is, voeg dan
het volgende in:
Beleggers kunnen met deze Up and Out Call Barrier Warrant op onevenredige wijze (met
hefboomwerking) delen in de positieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd lopen beleggers het risico enkel het Minimumbedrag te ontvangen ingeval het
Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens
bereikt of overschrijdt] [de Grens overschrijdt] dan wel wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Strike.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de Waarnemingsperiode
[de Grens bereikt of overschrijdt] [de Grens overschrijdt], wordt de Up and Out Call Barrier
Warrant onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
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Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op geen enkel ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of overschrijdt] [de Grens overschrijdt], maar het
Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Strike,
ontvangen beleggers eveneens enkel het Minimumbedrag.
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag daarentegen op geen enkel ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of overschrijdt] [de Grens overschrijdt] en het
Uiteindelijke Referentieniveau hoger is dan de Strike, is het Contant Bedrag gelijk aan het
product van de Vermenigvuldiger en het bedrag dat het Uiteindelijke Referentieniveau
hoger is dan de Strike.]

[Indien het Effect een Lock-In Warrant (product nr. W25) is, voeg dan het volgende in:
De Lock-In Warrant is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Waarde. Het
product werkt als volgt:
Aflossing op de vervaldag
Beleggers kunnen met deze Lock-In Warrant op onevenredige wijze (met hefboomwerking)
delen in de positieve evolutie van de Onderliggende Waarde. Omgekeerd delen beleggers
ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van de Onderliggende Waarde en
dragen zij bovendien het risico van een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal indien
het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Strike.
Op elke Waarnemingsdatum wordt de prestatie sinds de Initiële Waarderingsdatum
bepaald. Positieve prestatie wordt in onbeperkte mate in aanmerking genomen en is
vastgelegd in stappen - de Locked Prestatie is de hoogste stap die wordt bereikt door de
hoogste Prestatiefactor die op alle Observatiedata is waargenomen.
Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers als Contant Bedrag het product van (a)
de Vermenigvuldiger, (b) het bedrag waarmee het Uiteindelijke referentieniveau (rekening
houdend met de Locked Prestatie) de Strike overschrijdt en (c) de Participatiefactor. Als
gevolg van de lock-in functie van deze Warrant kan het Uiteindelijke Referentieniveau
hoger zijn dan het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op de
Waarderingsdatum.]

[Indien het Effect een Top Rank Warrant (product nr. W26) is, voeg dan het volgende in:
[Deze Top Rank Warrant biedt [voeg percentage in] % kapitaalbescherming op de
vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag wordt beloofd
tegen [percentage][% van] het Gespecificeerd Referentieniveau. De aflossing, die pas op
de vervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt
uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het vermogen van de
Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen.]
De Top Rank Warrant is gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten. Het product
werkt als volgt:
Aflossing op de vervaldag
Beleggers kunnen met deze Top Rank Warrant op onevenredige wijze (met
hefboomwerking) delen in de positieve evolutie van de Onderliggende Waarde.
[Omgekeerd delen beleggers ook met hefboomwerking in de negatieve evolutie van de
Onderliggende Waarde en dragen zij bovendien het risico van een totaal verlies van het
geïnvesteerde kapitaal indien de Gemiddelde Prestatie [lager is dan] [gelijk is aan of lager
is dan] nul.
Beleggers ontvangen op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag dat afhankelijk is
van de prestatie van de Slechtst Presterende Korfcomponenten op de Waarderingsdata
(met of zonder kapitaalbescherming zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden
van het Product) en wel als volgt:
Beleggers ontvangen een bedrag dat gelijk is aan het product van (i) het Gespecificeerde
Referentieniveau; (ii) de Participatiefactor; en (iii) het hoogste van (a) de som van de
prestatie van een gespecificeerd aantal onderste gerangschikte Korfcomponenten plus een
Vaste Rentevoet vermenigvuldigd met een Vermenigvuldiger zoals gespecificeerd in de
Algemene Voorwaarden van het Product; en (b) [nul] [voeg percentage in] [% van] [het
Gespecificeerde Referentieniveau].

[Indien het Effect een Reverse Convertible Note (Physical Settlement) (product nr. N1)
is, voeg dan het volgende in:
De Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende
Waarde. De werking van deze Note berust op twee sleutelkenmerken:
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1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien toepasselijk, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon of op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum[a] van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]
2. Aflossing op de vervaldag
a)

Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag ingeval het
Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de
Strike.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is
aan] de Strike, ontvangen beleggers het gedeelte van de Onderliggende Waarde
op basis van de Vermenigvuldiger of, al naargelang het geval, de als het Fysieke
Leveringsbedrag gespecificeerde activa en delen zij bijgevolg in een verhouding
van 1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike.
Er worden geen fractionele bedragen uitgekeerd. Deze worden betaald onder de
vorm van een overeenkomstige cashbetaling in de Betalingsmunt van elke Reverse
Convertible Note.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Reverse Convertible Note (Cash Settlement) (product nr. N2) is,
voeg dan het volgende in:
De Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende
Waarde. De werking van deze Note berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
[Voeg in voor vaste-rente of variabele-rente: De Note biedt [een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op op de Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele
rente, in welk geval beleggers op elke van de Betalingsdatum[a] van de Coupon gedurende
de looptijd variabele couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze variabele
couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente [[vermeerderd]
[verminderd] met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage]].
[Voeg in voor vaste rente of variabele rente: Gedurende de hele looptijd ontvangen
beleggers couponbetalingen op de Betalingsdata van de Coupon. De Note betaalt een
vaste Coupon op de Betalingsdatum[-a] van de Coupon voor de volgende
Couponperiode[s]: [voeg relevante couponperiodes in]. In de daaropvolgende
Couponperiode[s] ontvangen beleggers [een] variabele couponbetaling[en] op de
Betalingsdatum[-a] van de Coupon. Het bedrag van deze variabele couponbetaling[en]
hangt af van de prestatie van een Referentierente [plus] [min] een Marge gelijk aan een
vooraf bepaald percentage].]
[Coupon:

[Met betrekking tot [elke] [de] Betalingsdatum van de Coupon [voor elke
Couponperiode die aanvangt op of na [voeg relevante Couponperiode
Einddatum of Uitgiftedatum in] maar die eindigt voor [voeg relevante
Couponperiode Einddatum in]], [[ ] procent per jaar] [ ]].
[Met betrekking tot [elke] [de] Betalingsdatum van de Coupon [voor elke
Couponperiode die aanvangt op of na [voeg relevante Couponperiode
Einddatum in], [[ ] procent per jaar]] [ ]* [[en vermenigvuldigd] met [ ]].]

De Coupon zal echter [een minimum van de Minimumcoupon] [en] [een maximum van de
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Maximumcoupon] bedragen.]]
2. Aflossing op de vervaldag
a)
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag ingeval het
Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike.
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike, ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke
Referentieniveau rekening houdend met de Vermenigvuldiger, en een 1/1 participatie in de
prestatie van de Onderliggende Activa op basis van de Strike.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Note (Physical Settlement) (product
nr. N3) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De werking van deze Note berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen]. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of het Referentieniveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen[de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag, [behoudens vroegtijdige aflossing]
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike of
indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Strike, maar de Onderliggende Waarde op geen enkel ogenblik gedurende de looptijd [de
Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de Grens is gedaald].
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike en de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de looptijd [de Grens
heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de Grens is gedaald], ontvangen
beleggers de Onderliggende Waarde op basis van de Vermenigvuldiger of, al naargelang
het geval, de als het Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde activa en delen zij bijgevolg
in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Waarde op basis
van de Strike. Er worden geen fractionele bedragen uitgekeerd. Deze worden betaald in de
vorm van een overeenkomstige cashbetaling in de Betalingsmunt van elke Barrier Reverse
Convertible Note.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Note (Cash Settlement) (product nr.
N4) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de
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Onderliggende Waarde. De werking van deze Note berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of het Referentieniveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag,[behoudens vroegtijdige aflossing]
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike of
indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Strike, maar de Onderliggende Waarde op geen enkel ogenblik gedurende de looptijd [de
Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de Grens is gedaald].
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike en de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de looptijd [de Grens
heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de Grens is gedaald], ontvangen
beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau, rekening
houdend met de vermenigvuldiger, en delen zij bijgevolg in een verhouding van 1 op 1 in
het rendement van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical
Delivery) (product nr. N5) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note is gekoppeld aan het rendement van
de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of het Referentieniveau
van het Korfcomponent [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike. Indien dit het
geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen de Nominale Waarde] [vermeerderd met
[voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag [,behoudens vroegtijdige aflossing,]
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a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger
is dan] de Strike of indien het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één
Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Strike, maar geen
Korfcomponent op geen enkel ogenblik gedurende de looptijd [de Grens heeft bereikt of
onder de Grens is gedaald] [onder de Grens is gedaald].
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [lager
is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike en minstens één Korfcomponent
minstens één keer gedurende de looptijd werd verhandeld [tegen of onder] [onder] de
respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, de
Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op de vervaldag van de Note, van
alle Korfcomponenten het slechtst heeft gepresteerd of ontvangen ze de als het Fysieke
Leveringsbedrag gespecificeerde activa. Beleggers delen bijgevolg in een verhouding van
1 op 1 in het rendement van deze Korfcomponent op basis van de Strike van deze
Korfcomponent. Er worden geen fractionele bedragen uitgekeerd. Deze worden betaald in
de vorm van een overeenkomstige cashbetaling in de Betalingsmunt van elke Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash
Settlement) (product nr. N6) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note is gekoppeld aan het rendement van
de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of het Referentieniveau
van het Korfcomponent [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike. Indien dit het
geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen de Nominale Waarde] [vermeerderd met
[voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk is aan of lager is dan] [lager
is dan] de Strike of indien het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één
Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Strike, maar geen
Korfcomponent op geen enkel ogenblik gedurende de looptijd [de Grens heeft bereikt of
onder de Grens is gedaald] [onder de Grens is gedaald].
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent
[lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike en minstens één
Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd werd verhandeld [tegen of onder]
[onder] de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger,
een Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau van het Korfcomponent
dat, op basis van de respectieve Strike op de vervaldag van de Note, van alle
Korfcomponenten het slechtst heeft gepresteerd en delen bijgevolg in een verhouding van
1 op 1 in het rendement van deze Korfcomponent.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with
Participation (Physical Delivery) (product nr. N7) is, voeg dan het volgende in
De Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation is gekoppeld aan
het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende
sleutelkenmerken:
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1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]

2. Aflossing op de vervaldag
a) Ingeval geen van de Korfcomponenten gedurende de looptijd werd verhandeld [tegen
of onder] [onder] de respectieve Grens, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het
gemiddelde rendement van de Korfcomponenten (1:1-deelname). Beleggers ontvangen
evenwel minstens het Nominaal Bedrag.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [hoger is dan]
[hoger is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike, maar minstens één Korfcomponent
gedurende de looptijd [tegen of onder] [onder] de respectieve Grens werd verhandeld,
ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag.
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike en minstens één
Korfcomponent gedurende de looptijd minstens één keer [tegen of onder] [onder] de
respectieve Grens werd verhandeld, ontvangen beleggers, op basis van de
Vermenigvuldiger, ofwel de Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op
de vervaldag van de Note, van alle Korfcomponenten het slechtst heeft gepresteerd,
ofwel de als het Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde activa. Bijgevolg delen
beleggers in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van deze Korfcomponent op
basis van de Strike van deze Korfcomponent. Er worden geen fractionele bedragen
uitgekeerd. Deze worden betaald in de vorm van een overeenkomstige cashbetaling in
de Betalingsmunt van elke Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with
Participation.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with
Participation (Cash Settlement) (product nr. N8) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation is gekoppeld aan
het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende
sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. Aflossing op de vervaldag
a) Ingeval geen van de Korfcomponenten gedurende de looptijd verhandeld werd [tegen
of onder] [onder] de respectieve Grens, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het
gemiddelde rendement van de Korfcomponenten (1:1-deelname). Beleggers ontvangen
evenwel minstens het Nominaal Bedrag.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [hoger is dan]
[hoger is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike, maar minstens één Korfcomponent
gedurende de looptijd [tegen of onder] [onder] de respectieve Grens werd verhandeld,
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ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag.
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike en minstens één
Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd verhandeld werd [tegen of
onder] [onder] de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de
Vermenigvuldiger, een Contant Bedrag dat gelijk is aan het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op de
vervaldag van de Note, van alle Korfcomponenten het slechtst heeft gepresteerd.
Bijgevolg delen beleggers in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van deze
Korfcomponent.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Note (Physical Settlement)
(product nr. N9) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Pro Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De werking van deze Note berust op de volgende
sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing]
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan[ [hoger is dan] de Strike of
indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Strike maar de Onderliggende Waarde op geen enkel ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald]. [onder de
Grens is gedaald].
b)
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike en de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de
Grens is gedaald], ontvangen beleggers de Onderliggende Waarde op basis van de
Vermenigvuldiger of, naargelang het geval, de als het Fysieke Leveringsbedrag
gespecificeerde activa en delen zij bijgevolg in een verhouding van 1 op 1 in het rendement
van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike. Er worden geen fractionele
bedragen uitgekeerd. Deze worden betaald in de vorm van een overeenkomstige
cashbetaling in de Betalingsmunt van elke Barrier Pro Reverse Convertible Note .
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Note (Cash Settlement)
(product nr. N10) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Pro Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De werking van deze Note berust op de volgende
sleutelkenmerken:
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1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike of
indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Strike maar de Onderliggende Waarde op geen enkel ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de
Grens is gedaald].
b)
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike en de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald] [onder de
Grens is gedaald], ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het
Uiteindelijke Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger, en delen zij
bijgevolg in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Waarde op
basis van de Strike.
In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical
Delivery) (product nr. N11) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note is gekoppeld aan het rendement
van de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende
sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon of op elke van de Betalingsdata van de Coupon gedurende
de looptijd variabele couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze variabele
couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente [[vermeerderd]
[verminderd] met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing]
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
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Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk is aan of hoger is dan]
[hoger is dan] de respectieve Strike of indien het Uiteindelijke Referentieniveau van
minstens één Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
respectieve Strike, maar geen enkele Korfcomponent op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de respectieve Grens heeft bereikt of onder de respectieve
Grens is gedaald.] [onder de respectieve Grens is gedaald.]
b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike en minstens één
Korfcomponent minstens één keer gedurende de Waarnemingsperiode [tegen of
onder] [onder] de respectieve Grens werd verhandeld, ontvangen beleggers, op basis
van de Vermenigvuldiger, ofwel de Korfcomponent die, op basis van de respectieve
Strike op de vervaldag van de Note, van alle Korfcomponenten het slechtst
gepresteerd heeft, ofwel de als het Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde activa.
Bijgevolg delen beleggers in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van deze
Korfcomponent op basis van de Strike van deze Korfcomponent. Er worden geen
fractionele bedragen uitgekeerd. Deze worden betaald in de vorm van een
overeenkomstige cashbetaling in de Betalingsmunt van elke Barrier Pro Reverse
Convertible Worst of Basket Note.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash
Settlement) (product nr. N12) is, voeg dan het volgende in:
De Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note is gekoppeld aan het rendement
van de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende
sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike (een
Aflossingsgebeurtenis). Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de
Nominale Waarde] [vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in]
van het Nominaal Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk is aan of hoger is dan]
[hoger is dan] de respectieve Strike of indien het Uiteindelijke Referentieniveau van
minstens één Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
respectieve Strike, maar geen enkele Korfcomponent [op enig ogenblik] [gedurende
de Waarnemingsperiode] [op de Waarderingsdatum] [de respectieve Grens heeft
bereikt of onder de respectieve Grens is gedaald.] [onder de respectieve Grens is
gedaald].

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Strike en minstens één
Korfcomponent [minstens één keer] [gedurende de Waarnemingsperiode] [op de
Waarderingsdatum] [tegen of onder] [onder] de respectieve Grens werd verhandeld,
ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, een Contant Bedrag dat
gelijk is aan het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent die, op basis
van de respectieve Strike op de vervaldag van de Note, van alle Korfcomponenten
het slechtst heeft gepresteerd en delen beleggers in een verhouding van 1 op 1 in het
rendement van deze Korfcomponent.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Note (Physical Settlement) (product
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nr. N13) is, voeg dan het volgende in:
De Easy Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende
Waarde. De werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon of op elke van de Betalingsdata van de Coupon gedurende
de looptijd variabele couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze variabele
couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente [[vermeerderd]
[verminderd] met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2.] Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk aan] de Grens.

b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan]
de Grens, ontvangen beleggers de Onderliggende Waarde op basis van de
Vermenigvuldiger of, naargelang het geval, de als het Fysieke Leveringsbedrag
gespecificeerde activa en delen zij bijgevolg in een verhouding van 1 op 1 in het
rendement van de Onderliggende Waarde op basis van de Strike. Er worden geen
fractionele bedragen uitgekeerd. Deze worden betaald in de vorm van een
overeenkomstige cashbetaling in de Betalingsmunt van elke Easy Reverse
Convertible Note.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Note (Cash Settlement) (product nr.
N14) is, voeg dan het volgende in:
De Easy Reverse Convertible Note is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende
Waarde. De werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing]
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a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan]
de Grens, ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het Uiteindelijke
Referentieniveau, met inachtneming van de Vermenigvuldiger, en delen zij in een
verhouding van 1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Waarde op basis van
de Strike.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical
Delivery) (product nr. N15) is, voeg dan het volgende in:
De Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note is gekoppeld aan het rendement van
de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [hoger is dan] [hoger is dan of
gelijk is aan] de respectieve Grens.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op
basis van de Vermenigvuldiger, de Korfcomponent die, op basis van de respectieve
Strike op de vervaldag van de Note, van alle Korfcomponenten het slechtst heeft
gepresteerd, of ontvangen ze de als het Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde
activa. Bijgevolg delen beleggers in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van
deze Korfcomponent op basis van de Strike van deze Korfcomponent. Er worden
geen fractionele bedragen uitgekeerd. Deze worden betaald in de vorm van een
overeenkomstige cashbetaling in de Betalingsmunt van elke Easy Reverse
Convertible Worst of Basket Note.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash
Settlement) (product nr. N16) is, voeg dan het volgende in:
De Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note is gekoppeld aan het rendement van
de Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
De Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
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ontvangen. Het bedrag van deze variabele couponbetalingen hangt af van het rendement
van een Referentierente [[vermeerderd] [verminderd] met een Marge die gelijk is aan een
vooraf bepaald percentage].]
[De Coupon bedraagt evenwel minstens de Minimumcoupon.]]
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau
van elke Korfcomponent [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de respectieve Strike.
Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [de Nominale Waarde]
[vermeerderd met [voeg het relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal
Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [hoger is dan] [hoger is dan of
gelijk aan] de respectieve Grens.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op
basis van de Vermenigvuldiger, een Contant Bedrag dat gelijk is aan het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op
de vervaldag van de Note, van alle Korfcomponenten het slechtst heeft gepresteerd
en delen beleggers in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van deze
Korfcomponent.

In ruil voor de bovenstaande gemiddelde couponbetaling lopen beleggers het risico
kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Autocallable Note (product nr. N17) is, voeg het
volgende in:
De Worst of Basket Autocallable Note is gekoppeld aan de prestatie van de
Korfcomponenten. De werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
Het Couponbedrag te betalen op een Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk het
Referentieniveau van de Korfcomponenten op de daaraan voorafgaande
Waarnemingsdatum van de Coupon.
a)

Indien zich geen Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enige
Korfcomponent] heeft voorgedaan op een Waarnemingsdatum van een Coupon,
zullen beleggers het Couponbedrag ontvangen gelijk aan [voeg het volgende in als
het Couponbedrag hetzelfde is voor elke Betalingsdatum van de Coupon][[] procent
van het Nominaal Bedrag (Coupon Betaling) op de volgende Betalingsdatum van de
Coupon] [als het Couponbedrag niet hetzelfde is voor elke Betalingsdatum van de
Coupon, beschrijf dan het bedrag voor elke Betalingsdatum van de Coupon]],

b)

Indien zich een Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enig Korfcomponent]
heeft voorgedaan op een Waarnemingsdatum van een Coupon, [zal het
Couponbedrag nul zijn en zal er geen couponbetaling gebeuren op de volgende
Betalingsdatum van de Coupon] [beleggers zullen een Couponbedrag verkrijgen
gelijk aan [voeg het volgende in als het Couponbedrag hetzelfde is voor elke
Betalingsdatum van de Coupon][[] procent van het Nominaal Bedrag (Lagere
couponbetaling) voor de volgende Betalingsdatum van de Coupon] [als het
Couponbedrag niet hetzelfde is voor elke Betalingsdatum van de Coupon, beschrijf
dan het bedrag voor elke Betalingsdatum van de Coupon]]].

Een Coupon Grensgebeurtenis zal zich voordoen op een Waarnemingsdatum van een
Coupon indien het Referentieniveau van ten minste één Korfcomponent op dergelijke
Waarnemingsdatum van een Coupon [lager is dan] [lager of gelijk is aan] de
Coupondrempel van dergelijke Korfcomponent [voor dergelijke Waarnemingsdatum van
de Coupon].
2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of het Referentieniveau
van elke Korfcomponent [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Aflossingsdrempel
van de respectieve Korfcomponent. Indien dit het geval is, worden de Notes vroegtijdig
afgelost tegen [[] percent. van [de Nominale Waarde] [vermeerderd met [voeg relevant
gespecificeerd percentage in] van het Nominaal Bedrag]].
3]. Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
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a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk is aan of hoger is dan]
[hoger is dan] de Grens van de respectieve Korfcomponent, of

b)

ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Grens, ontvangen beleggers een
Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het
quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau van de slechtst presterende
Korfcomponent gedeeld door het Initiële Referentieniveau. De prestatie van een
Korfcomponent wordt bepaald als het quotiënt van (A) het verschil tussen het
Uiteindelijke Referentieniveau en het Initieel Referentieniveau, en (B) het Initieel
Referentieniveau.]

[[Indien het Effect een Worst of Basket Callable Note (product nr. N18) is, voeg het
volgende in:

De Worst of Basket Callable Note is gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten.
De werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of het volgende:]
Het Couponbedrag te betalen op de Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk van
de/het [waarde] [of] [prijs] [of] [niveau] van de Korfcomponenten gedurende de
Waarnemingsperiode van de Coupon en op de Referentiedatum van de Couponperiode
overeenkomstig met dergelijke Waarnemingsperiode van een Coupon.
Met betrekking tot een Waarnemingsperiode van een Coupon en de Referentiedatum van
een Couponperiode overeenkomstig met dergelijke Waarnemingsperiode van een Coupon
(zoals uiteengezet in de tabel hieronder):
a)

Indien zich geen Coupon Grensgebeurtenis heeft voorgedaan, zullen beleggers het
Couponbedrag ontvangen gelijk aan [] procent van het Nominaal Bedrag op de
volgende Betalingsdatum van de Coupon,

b)

Indien zich een Coupon Grensgebeurtenis heeft voorgedaan, zal het Couponbedrag
nul zijn en zal er geen couponbetaling gebeuren op de volgende Betalingsdatum
van de Coupon.

Met betrekking tot een Korfcomponent zal, op elke Waarnemingsdatum van een Coupon
die valt binnen de Waarnemingsperiode van de Coupon en de Referentiedatum van de
Couponperiode overeenkomstig met dergelijke Waarnemingsperiode van een Coupon,
een Coupon Grensgebeurtenis zich voordoen indien het Grens Bepalingsbedrag van
dergelijke Korfcomponent op enig moment op dergelijke Waarnemingsdatum van een
Coupon of [op enig moment] op dergelijke Referentiedatum van de Couponperiode [gelijk
is aan of lager is dan] [lager is dan] de Coupondrempel met betrekking tot dergelijke
Korfcomponent.
Coupondrempel: met betrekking tot [elke Korfcomponent [aan te vullen*]]
[vul naam van Korfcomponent aan], [aan te vullen*]; [en]
[vul naam van Korfcomponent aan], [aan te vullen*]; [herhaal indien nodig]
Waarnemingsperiode
Coupon

van

een

Referentiedatum
Couponperiode

van

de

Vanaf [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [vul datum aan]
tot [en met inbegrip van] [maar met
uitzondering van] [vul datum aan]

[vul datum aan]

Vanaf [en met inbegrip van] [maar
met uitzondering van] [vul datum aan]
tot [en met inbegrip van] [maar met
uitzondering van] [vul datum aan]
[herhaal indien nodig]

[vul datum aan] [herhaal indien nodig]

2. [Recht tot Vroegtijdige Aflossing van de Emittent
De Emittent kan, door het geven van een kennisgeving aan de houders, de Notes
vervroegd aflossen op elke Coupon Betalingsdatum. Indien de Emittent dit recht om dit te
doen uitoefent, worden de Notes vroegtijdig afgelost tegen [voeg getal in] % van het
Nominaal Bedrag op de relevante Betalingsdatum van de Coupon (Aflossingsdatum)
hetgeen zal betaald worden tezamen met het Couponbedrag (indien toepasselijk).
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Indien de Effecten worden wederingekocht krachtens de uitoefening van het Recht tot
Vroegtijdige Aflossing van de Emittent, zal het Couponbedrag betaalbaar zijn op de
Betalingsdatum van de Coupon vallend op de Aflossingsdatum (en zal er verder geen
Couponbedrag betaalbaar zijn voor enige Coupon Betalingsdata vallend na dergelijke
Aflossingsdatum).
3.][ Aflossing op de vervaldag[, behoudens Recht tot Vroegtijdige Aflossing voor de
Emittent],
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het Grens
Bepalingsbedrag van elke Korfcomponent op elke Waarnemingsdatum gedurende de
Waarnemingsperiode en op de Waarderingsdatum [gelijk is aan of hoger ligt dan]
[hoger ligt dan] de Grens, of

b)

ingeval het Grens Bepalingsbedrag van minstens één Korfcomponent op enige
Waarnemingsdatum gedurende de Waarnemingsperiode of op de Waarderingsdatum
[lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de respectieve Grens, ontvangen
beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van (i) het Nominaal
Bedrag en (ii) het laagste van (A) één en (B) het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau van de slechtst presterende Korfcomponent gedeeld door het
Initiële Referentieniveau.]

[De Prestatie van een Korfcomponent wordt bepaald als het quotiënt van (i) het verschil
tussen het Uiteindelijke Referentieniveau en het Initieel Referentieniveau, en (ii) het Initieel
Referentieniveau.]]

[Indien het Effect een Rolling Lock In plus Note (product nr. N29) is, voeg dan het
volgende in:
De Rolling Lock In plus Note biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van het Nominaal Bedrag op de vervaldag
wordt beloofd. De aflossing, die pas op de vervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd
door een derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af
van het vermogen van de Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Met de Rolling Lock In plus Note kunnen beleggers delen in het maandelijks rendement
van de Onderliggende Waarde. Op elke maandelijkse Waarderingsdatum wordt het
rendement sinds de onmiddellijk voorafgaande Waarderingsdatum bepaald. Met het
negatieve rendement wordt altijd in onbeperkte mate rekening gehouden. Met het positieve
rendement wordt rekening gehouden tot maximaal een [voeg getal in] percent indien het
Referentieniveau op de onmiddellijk voorafgaande Waarderingsdatum [hoger dan] [hoger
dan of gelijk aan] het Initiële Referentieniveau was. Zo niet wordt met het positieve
rendement in onbeperkte mate rekening gehouden.
Het aldus bepaalde rendement wordt vermenigvuldigd met het rendement op alle
voorafgaande Waarderingsdata. Indien het Relevante Rendement dat zo voor een
Waarderingsdatum wordt bepaald, hoger is dan de volgende Lock In Step in de serie Lock
In Steps, is het Minimumbedrag op de vervaldag gelijk aan deze Lock In Step die werd
bereikt.
Het Contant Bedrag op de vervaldag is gelijk aan:
a)

het Nominaal Bedrag of, indien dit hoger is,

b)

het Minimumbedrag zoals bepaald op basis van de bereikte Lock In Step, of, indien
dit hoger is,

c)

het bedrag bepaald op basis van het product van het rendement zoals bepaald op
de maandelijkse Waarderingsdata.]

[Indien het Effect een Currency Note (product nr. N31) is, voeg dan het volgende in:
De Currency Note is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Waarde. De
werking van deze note berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De Currency Note biedt [een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de
Betalingsdatum[a] van de Coupon.] [een variabele rente, in welk geval beleggers op elke
Betalingsdatum van de Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen
ontvangen. Het bedrag van deze couponbetalingen hangt af van het rendement van de
Onderliggende Waarde. Het niveau van de Rentevoet wordt bepaald op een
Waarnemingsdatum van de Coupon door een vooraf bepaalde Rentevoet aan te passen
aan het rendement van de Onderliggende Waarde sinds het ogenblik waarop de Currency
Note was uitgegeven. Indien het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op een
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Waarnemingsdatum van de Coupon lager is dan het Initiële Referentieniveau, is de
Rentevoet voor de desbetreffende Couponperiode groter dan de vooraf bepaalde
Rentevoet. Daarentegen, indien het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde lager
is dan het Initiële Referentieniveau op een Waarnemingsdatum van de Coupon, is de
Rentevoet voor de desbetreffende Couponperiode lager dan de vooraf gespecificeerde
Rentevoet. Indien het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op een
Waarnemingsdatum van de Coupon gelijk is aan het Initiële Referentieniveau is de
Rentevoet voor de desbetreffende Couponperiode gelijk aan de vooraf bepaalde
Rentevoet.
2. Aflossing op de vervaldag
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte
afhangt van het rendement van de Onderliggende Waarde. Indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Onderliggende Waarde lager is dan het Initiële Referentieniveau
ontvangen beleggers voor elke Currency Note een Contant Bedrag dat groter is dan het
Nominaal Bedrag. Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde
evenwel hoger is dan het Initiële Referentieniveau is het Contant Bedrag lager dan het
Nominaal Bedrag. Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde
gelijk is aan het Initiële Referentieniveau is het Contant Bedrag gelijk aan het Nominaal
Bedrag.]
[Beleggers ontvangen tijdens de looptijd geen inkomen zoals interesten.] [Zo ook kunnen
beleggers] [Beleggers kunnen] geen rechten doen gelden die voortvloeien uit de
Onderliggende Waarde (bijv. stemrechten en dividenden).]

[Indien het Effect een Autocallable Note (with instalment redemption) (product nr.
N32) is, voeg dan het volgende in:
De Autocallable Note (with instalment redemption) is gekoppeld aan het rendement van de
Korfcomponenten. De werking van deze note berust op twee sleutelkenmerken:
1. Aflossing in termijnen
De Note wordt gedeeltelijk afgelost met betrekking tot een deel van het Nominaal Bedrag
via de betaling van het Termijn Contant Bedrag op de Termijnbetalingsdatum. Daarnaast
ontvangen beleggers een Couponbedrag dat wordt berekend op basis van het deel van het
Nominaal Bedrag dat op deze datum verschuldigd is.
Behoudens vroegtijdige aflossing, worden de Notes op de vervaldag afgelost:
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van een Korfcomponent lager is dan de
desbetreffende Grens ontvangen beleggers een bedrag dat gelijk is aan het product van
het deel van het Nominaal Bedrag dat nog niet was afgelost op de Termijnbetalingsdatum
en het Rendement van de Korfcomponent met het laagste Rendement. Indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van alle Korfcomponenten [gelijk is aan of hoger is dan]
[hoger is dan] de desbetreffende Grens ontvangen beleggers het deel van het Nominaal
Bedrag dat nog niet was afgelost op de Termijnbetalingsdatum.
2. Vroegtijdige aflossing
Voor deze Autocallable Note (with instalment redemption) wordt op elke
Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau van elke van de
Korfcomponenten [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de respectieve Strike [voor
dergelijke Waarnemingsdatum] [dergelijke gebeurtenis een "Knock Out Gebeurtenis").
Als de prijs of het niveau van alle Korfcomponenten [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is
dan] de respectievelijke Strike, wordt de Note vroegtijdige afgelost tegen het Uiteindelijke
Contant Bedrag [voor dergelijke Waarnemingsdatum].

[Indien het Effect een Stability Note (product nr. N33) is, voeg dan het volgende in:
De Stability Note is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Waarde. De
werking van deze note berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De Note biedt een variabele rente en beleggers ontvangen op elke Betalingsdatum van de
Coupon gedurende de looptijd variabele couponbetalingen. Het bedrag van deze variabele
couponbetalingen hangt af van het rendement van de Referentierente[, [vermeerderd]
[verminderd] met een Marge die gelijk is aan [voeg getal in] percent]. Indien het Dagelijkse
Prestatieniveau van de Onderliggende Waarde op een Waarnemingsdatum gedurende
een Couponperiode evenwel lager is dan [voeg getal in] percent, zal dergelijke
Couponperiode eindigen op dergelijke Waarnemingsdatum (deze datum niet inbegrepen)
en zal dergelijke Couponperiode de Uiteindelijke Couponperiode zijn en zullen er geen
Couponperiodes meer zijn.
2. Aflossing op de vervaldag
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Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte
afhangt van het rendement van de Onderliggende Waarde gedurende de looptijd van de
Notes. Indien het Dagelijkse Prestatieniveau van de Onderliggende Waarde op een
Waarnemingsdatum gedurende de looptijd van de Notes lager is dan [voeg getal in]
percent, ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat berekend wordt als het product van
(a) het Nominaal Bedrag en (b) de som van (i) 100% en (ii) het product van (A) [voeg getal
in] vermenigvuldigd met (B) de som van [voeg getal in] en het dagelijkse rendement van de
Onderliggende Waarde, met een minimum van nul en een maximum van het Nominaal
Bedrag. Zo niet ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan het Nominaal
Bedrag.

[Indien het Effect een Digital Variable Coupon Note (product nr. N34) is, voeg dan het
volgende in:
[De Digital Variable Coupon Note is [100] [voeg getal in]% kapitaalbeschermd bij verval.
Kapitaalbescherming betekent dat op de vervaldag aflossing wordt beloofd tegen [[voeg
getal in]% van] het Nominaal Bedrag]. [Beleggers zullen een Contant Bedrag ontvangen
als een bedrag van het Gespecificeerde Referentieniveau bij aflossing op de vervaldag van
de Digital Variable Coupon Notes.] De aflossing, die niet zal plaatsvinden voor de
vervaldag, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt enkel verzekerd door
de Emittent en is daarom afhankelijk van de mogelijkheid van de Emittent om zijn
betalingsverplichtingen na te komen.
Of een coupon wordt betaald op een Betalingsdatum van de Coupon, en wat het bedrag is
van dergelijke coupon, hangt af van het [Referentieniveau van de Korf] [de Relevante
Referentieniveau Waarde van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent] op de
Waarnemingsdatum van de Coupon onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon.
a)

Indien de [Relevante Referentieniveau Waarde van [de Onderliggende Waarde]
[elk Korfcomponent] [het Referentieniveau van de Korf] [[hoger] [lager] is/zijn
dan] [of gelijk is/zijn aan] de Coupondrempel op een Waarnemingsdatum van de
Coupon, wordt een couponbetaling verricht op de volgende Betalingsdatum van
de Coupon.

b)

Indien de [Relevante Referentieniveau Waarde van [de Onderliggende Waarde]
[elk Korfcomponent] [het Referentieniveau van de Korf] niet [[hoger] [lager] is/zijn
dan] [of gelijk is/zijn aan] de Coupondrempel, wordt geen couponbetaling verricht
op de volgende Betalingsdatum van de Coupon.

Indien een couponbetaling dient te gebeuren op een Betalingsdatum van de Coupon, zal
het bedrag van dergelijke couponbetaling afhangen van de prestatie van [de
Onderliggende Waarde] [de Korf] op de Waarnemingsdatum van de Coupon onmiddellijk
voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de Coupon en of dergelijke
Waarnemingsdatum van de Coupon vroeg of laat valt binnen de looptijd van de Digital
Variable Coupon Note. Het bedrag van de couponbetaling op een Betalingsdatum van de
Coupon zal berekend worden als (a) het Nominaal Bedrag, vermenigvuldigd met (b) de
Participatiefactor, vermenigvuldigd met (c) één gedeeld door de Coupon Deler, en verder
vermenigvuldigd met (d) het verschil tussen (x) de [Relevante Referentieniveau Waarde
van de Onderliggende Waarde] [het Referentieniveau van de Korf] op de
Waarnemingsdatum van de Coupon onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon gedeeld door het Initieel Referentieniveau van [de
Onderliggende Waarde] [de Korf], min (y) één.
[De couponbetaling zal onderworpen zijn aan [een maximum van [voeg getal in]] [en] [een
minimum van [voeg getal in]].]De couponbetaling op de Betalingsdatum van de Coupon zal
dus geen nulbedrag zijn indien de [Relevante Referentieniveau Waarde van de
Onderliggende Waarde] [Referentieniveau van de Korf] op de Waarnemingsdatum van de
Coupon onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke Betalingsdatum van de Coupon hoger is
dan het Initiële Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [de Korf], en zal nul zijn
indien dit niet het geval is. Bijkomend kan de Coupon Deler verschillend zijn voor elke
Waarnemingsdatum van de Coupon, en de Coupon Deler kan hoger zijn voor latere
Waarnemingsdata van de Coupon, wat zal resulteren in een grotere proportionele
vermindering van de couponbetalingen voor Betalingsdata van de Coupon die later vallen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------[Als het Effect een Individual Cap Note is (product nr. N38), voeg dan het volgende in:
[Het Couponbedrag voor elke Betalingsdatum van de Coupon zal het product zijn van het
Nominale en [rekenkundige] [gewogen] gemiddelde van het Aangepaste Rendement voor
dergelijke Betalingsdatum van de Coupon voor elke Korfcomponent. Het maximale
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Couponbedrag voor elke Betalingsdatum van de Coupon is het product van het Nominale
en het Vaste Rendement, maar het kan lager zijn met als minimum nul. In het slechtste
geval, zal er geen Couponbedrag betaald kunnen worden gedurende de looptijd van de
Individual Cap Note. Als dit gebeurt zal een belegger, hoewel een belegger het Nominaal
Bedrag van elke Individual Cap Note ontvangt, geen enkel bedrag dat dit te boven gaat
ontvangen.]
[Het Aangepaste Rendement voor een Betalingsdatum van een Coupon van een
Korfcomponent is, als het Rendement van dergelijke Korfcomponent [kleiner is dan]
[kleiner is dan of gelijk is aan] de Coupondrempel, een bedrag gelijk aan het gemiddelde
van het Referentieniveau van dergelijke Korfcomponent voor alle Waarnemingsdata van de
Coupon voor dergelijke Betalingsdatum van de Coupon, of als het Rendement van
dergelijk Korfcomponent [groter is dan] [groter is dan of gelijk is aan] de Coupondrempel,
het Vaste Rendement.]
[Het Contant Bedrag zal berekend worden als het product van de Nominale en het grootste
van [voeg percentage in] en de som van één vermeerderd met het Capped
Korfrendement.]
[Het Capped Korfrendement zal de som zijn van, voor elke Korfcomponent, het
Aangepaste Aflossingsrendement voor dergelijke Korfcomponent vermenigvuldigd met de
weging van dergelijke Korfcomponent. Het Aangepaste Aflossingsrendement voor
dergelijke Korfcomponent is, als het Aflossingsrendement van dergelijke Korfcomponent
[kleiner is dan] [kleiner is dan of gelijk is aan] het Vaste Aflossingsrendement, het
Aflossingsrendement van dergelijke Korfcomponent, of als het Rendement van dergelijke
Korfcomponent [groter is dan] [groter is dan of gelijk is aan] het Vaste
Aflossingsrendement, het Vaste Aflossingsrendement. Het Aflossingsrendement van
dergelijke Korfcomponent is (a) het Referentieniveau van dergelijke Korfcomponent op de
Waarderingsdatum gedeeld door het Referentieniveau van dergelijke Korfcomponent op de
Initiële Waarderingsdatum, verminderd met (b) één.]
Vast Rendement:

[in te voegen*]]

Referentiedatum van de Coupon:

[in te voegen*]]

Waarnemingsdata van de Coupon:
van de Coupon [in te voegen*]]

Voor elke

Betalingsdata van de Coupon:

[in te voegen*]]

Vast Aflossingsrendement:

[in te voegen*]]

Referentiedatum

[Indien het Effect een Autocallable Note with Memory Coupon is (product nr. N39),
voeg dan het volgende in:
De Autocallable Note with Memory Coupon is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De manier waarop deze Note werkt resulteert uit de volgende
essentiële eigenschappen:
1 . Couponbetalingen
Het Couponbedrag verschuldigd op een Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk van
de [waarde] [prijs] [niveau] van [de Onderliggende Waarde] [ten minste een
Korfcomponent] op de onmiddellijk voorafgaande Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Als er geen Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enig Korfcomponent] heeft
plaatsgevonden op een Coupon Waarnemingsdatum, zullen beleggers het
Couponbedrag ontvangen gelijk aan het Referentiebedrag vermenigvuldigd met de
Waarde van het Coupon vermenigvuldigd met het aantal Coupon Waarnemingsdata
voorafgaand aan de Terugbetalingsdatum van de Coupon, min de eventueel
voorafgaandelijk betaalde Couponbedragen;

b)

Indien een Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enig Korfcomponent] heeft
plaatsgevonden op een Coupon Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag nul zijn
en zal er geen couponbetaling plaatsvinden op de volgende Terugbetalingsdatum van
de Coupon .
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Een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden op een Coupon Waarnemingsdatum als bij
de officiële sluiting [de waarde] [de prijs] [het niveau] van [de Onderliggende Waarde] [ten
minste één Korfcomponent] op dergelijke Coupon Waarnemingsdatum [lager is dan] [lager
is dan of gelijk is aan] de Coupondrempel van [de Onderliggende Waarde] [dergelijke
Korfcomponent].
2 .[Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of bij de officiële sluiting
[de waarde] [de prijs] [het niveau] van [de Onderliggende Waarde] [ten minste één
Korfcomponent] [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Aflossingsdrempel van [de
Onderliggende Waarde] [de respectieve Korfcomponent] (een Aflossingsgebeurtenis).
Indien een Aflossingsgebeurtenis plaatsvindt, worden de Notes vroegtijdig afgelost tegen
[[voeg bedrag in] percent van het Nominaal bedrag][ vermeerderd met [voeg relevant
gespecificeerd percentage in] van het Nominaal Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag[, behoudens vroegtijdige aflossing],
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [van elke Korfcomponent]
[gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de Grens van [de Onderliggende Waarde] [de
respectieve Korfcomponent]; of
b)
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [ten
minste één Korfcomponent] [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] zijn Grens,
ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat gelijk is aan de grootste van nul en het
product van [i] het Nominaal Bedrag en (ii) één min de grootste van (I) nul en (II) de Put
Strike verminderd met het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [de slechtst
presterende Korfcomponent].
Het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [een Korfcomponent] wordt bepaald door
het quotiënt van (A) het Uiteindelijke Referentieniveau, en (B) zijn Initiële
Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Knock Out Barrier of Down and In Put is
(product nr. N40), voeg dan het volgende in:
De Autocallable Note with Knock Out Barrier of Down and In Put is gekoppeld aan het
rendement van de Korfcomponenten. De manier waarop deze Note werkt resulteert uit de
volgende essentiële eigenschappen:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:
Tenzij een Knock Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden op of voorafgaand aan de
desbetreffende Waarnemingsdatum, genereert elke Note een couponbedrag gelijk aan
[voeg het volgende in als het Couponbedrag hetzelfde is voor elke Betalingsdatum van de
Coupon] [[] procent van het Nominaal Bedrag op de volgende Betalingsdatum van de
Coupon] [als het Couponbedrag niet hetzelfde is voor elke Betalingsdatum van de Coupon,
beschrijf dan het bedrag voor elke Betalingsdatum van de Coupon]. [Ten einde twijfel te
voorkomen, als een Knock Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden op een
Waarnemingsdatum, zal een couponbedrag voor de Waarnemingsdatum waarop deze
Knock Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden niet worden betaald op de eerstvolgende
Terugbetalingsdatum van de Coupon en geen verdere couponbedragen zullen daarna
betaald worden.]]
[2. Vroegtijdige aflossing
Een controle zal uitgevoerd worden voor de Notes op elke Waarnemingsdatum
(verschillend van de Waarnemingsdatum die gepland is te vallen op de
Waarderingsdatum), over de vraag of het Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk
is aan of groter is dan] [groter is dan] de Aflossingsdrempel van de respectieve
Korfcomponenten (een Knock Out gebeurtenis). Als een Knock Out gebeurtenis
plaatsvindt, zullen de Notes vroegtijdig worden afgelost tegen [het desbetreffende Contant
Bedrag][, dat een bedrag is gelijk aan het Nominaal Bedrag [plus [voeg relevant
gespecificeerd percentage in] [het relevant gespecificeerd percentage van] het Nominaal
Bedrag [overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum]]]
3. Aflossing op de vervaldag , [onder voorbehoud van vroegtijdige aflossing,]
a)

Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers [voeg bedrag in] van het Nominaal
Bedrag als het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [groter is dan
of gelijk is aan] [groter is dan] de Strike van de respectieve Korfcomponent, of

b)

Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers [100%][voeg bedrag in] van het Nominaal
Bedrag als het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [lager ligt dan
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of gelijk is aan] [lager ligt dan] de Strike en het Uiteindelijke Referentieniveau van alle
Korfcomponenten [op of boven] [boven] de Grens van de respectieve Korfcomponent,
of
c)

als het Uiteindelijke Referentieniveau van ten minste één Korfcomponent [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] zijn Grens :
i.

indien op elke beursdag voor alle Korfcomponenten gedurende de
Waarnemingsperiode het Referentieniveau van alle Korfcomponenten [op of
boven] [boven] [voeg percentage in] van zijn respectieve Initiële
Referentieniveau ligt (een Kapitaalbeschermingsgebeurtenis), dan zullen de
relevante Effectenhouders op de Betalingsdatum [100 percent] [voeg percentage
in] van het Nominaal Bedrag ontvangen, of

ii.

indien geen Kapitaalbeschermingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden, dan zal de
desbetreffende Effectenhouder op de Betalingsdatum een bedrag ontvangen
gelijk aan het product van (I) het Nominaal Bedrag en (II) het quotiënt van het
Uiteindelijke Referentieniveau van de slechtst presterende Korfcomponenten
gedeeld door zijn Initiële Referentieniveau. Het rendement van een
Korfcomponent wordt bepaald door het quotiënt van (A) zijn Uiteindelijke
Referentieniveau gedeeld door (B) zijn Initiële Referentieniveau.

[Indien het Effect een Recovery Note is (product nr. N41) is, voeg dan het volgende in:
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
De Recovery Note is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten.
a)

Op de Betalingsdatum zullen beleggers [voer bedrag in] percent ontvangen van het
Nominaal Bedrag als het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent
[hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens van de respectieve
Korfcomponent, of

b)

als het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] zijn Grens, dan zullen Beleggers een Contant Bedrag
ontvangen gelijk aan het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van
het Uiteindelijke Referentieniveau van de slechts presterende Korfcomponent gedeeld
door zijn Initiële Referentieniveau. Het rendement van een Korfcomponent wordt
bepaald door het quotiënt van (A) zijn Uiteindelijke Referentieniveau gedeeld door (B)
zijn Initiële Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Single Underlying Autocallable Note is (product nr. N42), voeg
dan het volgende in:
De Single Underlying Autocallable Note is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De manier waarop deze Note werkt resulteert uit de volgende
twee essentiële eigenschappen:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Het Couponbedrag verschuldigd op een Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk van
de het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op de onmiddellijk
voorafgaandelijke Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Als het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op dergelijke
Waarnemingsdatum van de Coupon [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] [groter
is dan] [groter is dan of gelijk is aan] de Coupondrempel, zullen beleggers een
Couponbedrag ontvangen gelijk aan [voeg het volgende in als het Couponbedrag
hetzelfde is voor elke Betalingsdatum van de Coupon][[] procent van het Nominaal
Bedrag op de volgende Betalingsdatum van de Coupon] [als het Couponbedrag niet
hetzelfde is voor elke Betalingsdatum van de Coupon, beschrijf dan het bedrag voor
elke Betalingsdatum van de Coupon]],

b)

Als het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op dergelijke
Waarnemingsdatum van de Coupon [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] [groter
is dan] [groter is dan of gelijk is aan] de Coupondrempel, zal het Couponbedrag nul
zijn en zal er geen couponbetaling gedaan worden op de volgende Betalingsdatum
van de Coupon.

2. [Vroegtijdige aflossing
Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of het Referentieniveau
van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is dan] [groter is dan] de
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Aflossingsdrempel Indien dit het geval is, wordt de Note vroegtijdig afgelost tegen [[]
percent van de Nominale Waarde vermeerderd met [voeg relevant gespecificeerd
percentage in] van het Nominaal Bedrag]].
3.] Aflossing op de vervaldag [, onder voorbehoud van vroegtijdige aflossing],
a)

beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominaal Bedrag indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of groter is
dan] [groter is dan] de Grens, of

b)

indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] zijn Grens, ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat
gelijk is aan het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het
Uiteindelijke Referentieniveau gedeeld door het Initiële Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Outperformance Note is (product nr. N43), voeg dan het volgende
in:
Met deze Outperformance Note, ontvangen beleggers een Contant Bedrag op de
Betalingsdatum, het bedrag is afhankelijk van het Uiteindelijke Referentieniveau. Ze delen
disproportioneel in de prijswinsten van de Onderliggende Waarde boven de Strike, maar
1:1 in de prijsverliezen onder de Strike.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de
Strike, zullen de beleggers disproportioneel delen op de vervaldag vanwege de
Participatiefactor, en in onbeperkte mate in het positieve rendement van de
Onderliggende Waarde gebaseerd op de Strike.

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Strike, zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen gelijk aan het bedrag van het
Uiteindelijke Referentieniveau rekening houdend met de Vermenigvuldiger. Ze delen
dus in het negatieve rendement van de Onderliggende Waarde gebaseerd op de
Strike.

Beleggers kunnen geen verdere aanspraken doen gelden in verband met de
Onderliggende Waarde (bijv., stemrechten, dividenden) in ruil voor de groeiende
mogelijkheid tot deelname in het rendement van de Onderliggende Waarde.]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------[Als het Effect een Switchable Note is (product nr. N44), voeg dan het volgende in:
Deze Switchable Note is [100] [voeg getal in] % kapitaalbeschermd op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag beloofd is aan [[voeg getal
in]% van] het Nominaal Bedrag. De aflossing, die niet zal plaatsvinden voor de vervaldag,
is niet gegarandeerd door een derde, maar uitsluitend wordt verzekerd door de Emittent en
is daardoor afhankelijk van het vermogen van de Emittent om aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.
Als een Switch Event niet plaatsvindt op een Switch Event Datum, zullen beleggers
deelnemen in het positieve rendement van de Onderliggende Waarde gebaseerd op de
Strike op de vervaldag. [Op de Aflossingsdatum zullen beleggers een Contant Bedrag
ontvangen gelijk aan de som van (a) [100] [voeg bedrag in] procent van het Nominaal
Bedrag plus (b) het product van (i) de Participatiefactor en (ii) het grootste van (A) [voeg
Ondergrens in] en (B) het verschil tussen (I) het quotiënt van het Uiteindelijk
Referentieniveau gedeeld door zijn Initieel Referentieniveau, min (II) [één] [Strike].]
Als een Switch Event plaatsvindt op een Switch Event Datum, zal een vaste coupon
betaald worden op elke Betalingsdatum van de Coupon na dergelijke Switch Event Datum
(waarbij het Couponbedrag ten aanzien van een eerdere datum betaald wordt op de
eerstvolgende Betalingsdatum van de Coupon) en zullen beleggers niet langer meer
deelnemen in het rendement van de Onderliggende Waarde op de vervaldag. Op de
Aflossingsdatum zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen gelijk aan [[voeg bedrag
in] procent van] het Nominaal Bedrag.
[In elk geval zal de Gewaarborgde Coupon betaald worden op elke Betalingsdatum van de
Coupon in aanvulling op elke andere couponbetaling, indien van toepassing.]
Een Switch Event vindt plaats [wanneer de Berekeningsagent bepaalt dat de billijke
waarde van een note, met dezelfde eigenschappen als de Switchable Note maar zonder
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deze switch mogelijkheid, groter is dan de billijke waarde van een obligatie gelijk aan de
Switchable Note waarvoor een Switch Event heeft plaatsgevonden en daardoor vaste
coupons uitkeert] [de Emittent, geheel naar eigen goeddunken, beslist de betalingen
onder de Notes te ontkoppelen van de prestatie van de Onderliggende Waarde, en bepaalt
een vast coupon te betalen op elke Betalingsdatum van de Coupon en om enkel [[voeg
getal in]% van] van het Nominaal Bedrag te betalen bij aflossing op de vervaldag. De
Switch gebeurtenis zal plaatsvinden op een Switch Gebeurtenisdatum wanneer de Emittent
kennisgeving geeft aan de houders van de Notes tenminste [voeg getal in] werkdagen voor
de relevante Switch Gebeurtenisdatum van de Emittent zijn beslissing om een Switch
Gebeurtenis te doen plaatsvinden].]

[Indien het Effect een Note gekoppeld aan een Korf is (product nr. N45), voeg dan het
volgende in:
De Notes zijn gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De wijze waarop
deze Notes werken resulteert uit de volgende essentiële eigenschappen:
1. Couponbetalingen
[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:
De Effecten genereren een Couponbedrag op elke Betalingsdatum van de Coupon, en
dergelijk Couponbedrag zal een vast bedrag zijn of [voeg bedrag in] voor elk Effect.]
2. Aflossing
Op de Betalingsdatum, zullen de Notes afgelost worden en de relevante Effectenhouder
zal een bedrag ontvangen bepaald door de Emittent gelijk aan het product van (a) het
Nominaal Bedrag, vermenigvuldigd met (b) het grootste van (i) nul, en (ii) het verschil
tussen (A) een, min (B) het product van (I) Aantal Underperforming Korfcomponenten
[verminderd met [voeg getal in]], vermenigvuldigd met (II) [voeg getal in] [het quotiënt van
[voeg getal in] (als teller) en [voeg getal in] (als noemer). [Het bedrag zal onderworpen zijn
aan een maximum van [voeg bedrag in].]
Indien het Aantal Underperforming Korfcomponenten het aantal Korfcomponenten betekent
voor dewelke het Rendement minder is dan [of gelijk is aan] de Grens, en het Rendement
van een Korfcomponent is bepaald als het quotiënt van (a) zijn Uiteindelijk
Referentieniveau, gedeeld door (b) zijn Initieel Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Callable Note with performance-linked coupon
is (product nr. N46), voeg dan het volgende in:
De Worst of Basket Callable Note with performance-linked Coupon is gekoppeld aan het
rendement van de Korfcomponenten. De wijze waarop deze Note werken resulteert uit de
volgende essentiële eigenschappen:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Het Couponbedrag verschuldigd op de Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk van
[de waarde] [of] [de prijs] [of] het niveau] van de Korfcomponenten gedurende de Coupon
Waarnemingsperiode en de Referentiedatum van de Couponperiode overeenstemmend
met dergelijke Waarnemingsperiode van de Coupon.
Met betrekking tot de Waarnemingsperiode van de Coupon en de Referentiedatum van de
Couponperiode overeenstemmend met dergelijke Waarnemingsperiode van de Coupon
(zoals uiteengezet in de tabel hieronder):
a)

Als er geen Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enig Korfcomponent] heeft
plaatsgevonden, zullen beleggers op de volgende Betalingsdatum van de Coupon,
een Couponbedrag ontvangen gelijk aan [het Nominaal Bedrag] [voer bedrag in]
vermenigvuldigd met het verschil tussen [het rendement van de slechtst presterende
Korfcomponent] [het rekenkundige gemiddelde rendement van alle Korfcomponenten]
verminder met een [, voor zover dat dergelijk verschil niet minder is dan [of gelijk is
aan] [voer percentage in] [en] niet groter is dan [of gelijk is aan] [voer percentage in]],

b)

Als een Coupon Grensgebeurtenis [met betrekking tot enig Korfcomponent] heeft
plaatsgevonden, zal het Couponbedrag nul zijn en zal er geen couponbetaling verricht
worden bij de volgende Betalingsdatum van de Coupon.

Met betrekking tot de Korfcomponent, elke Waarnemingsdatum van de Coupon die valt in
de Coupon Waarnemingsperiode en de Referentiedatum van de Couponperiode
overeenstemmend met dergelijke Waarnemingsperiode van de Coupon, zal een Coupon
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Grensgebeurtenis plaatsvinden indien het Grensbepalingsbedrag van dergelijke
Korfcomponent [te allen tijde] op dergelijke Waarnemingsdatum van de Coupon of [te allen
tijde] op dergelijke Referentiedatum van de Couponperiode [gelijk is aan of lager is dan]
[lager is dan] de Coupondrempel met betrekking tot dergelijke Korfcomponent.
Coupondrempel: met betrekking tot [elke Korfcomponent, [in te voegen*]]
[voeg naam van Korfcomponent in], [in te voeren*]; [en]
[voeg naam van Korfcomponent in], [in te voegen*] [herhaal indien vereist];

Coupon Waarnemingsperiode

Referentiedatum
Couponperiode

Van [en met inbegrip van] [maar met
uitzondering van] [voeg datum in] tot
[en met inbegrip van] [maar met
uitzondering van] [voeg datum in]

[voeg datum in]

Van [en met inbegrip van] [maar met
uitzondering van] [voeg datum in] tot
[en met inbegrip van] [maar met
uitzondering van] [voeg datum in]

[voeg datum
vereist]

in]

van

[herhaal

de

indien

[voeg in als Emittent call van toepassing is]
[2. Aflossingsrecht van de Emittent
De Emittent kan, door kennisgeving te geven aan de houders, de Notes aflossen op elke
Betalingsdatum van de Coupon. Als de Emittent dit recht uitoefent, zullen de Notes
vroegtijdig worden afgelost aan [voeg bedrag in] % van het Nominaal Bedrag op de
relevante Betalingsdatum van de Coupon (Aflossingsdatum), dat verschuldigd zal zijn
samen met het Couponbedrag (indien van toepassing).
Als de Effecten afgelost worden ten gevolge van de uitoefening van het Aflossingsrecht
van de Emittent, zal het Couponbedrag verschuldigd zijn op de Betalingsdatum van de
Coupon die valt op de Aflossingsdatum (en geen verder Couponbedrag zal verschuldigd
zijn voor enige Betalingsdatum van de Coupon die valt na dergelijke Aflossingsdatum).]
[[2.][3.] Vroegtijdige aflossing
Een controle zal verricht worden voor deze Note op elke Waarnemingsdatum, met de
vraag of het Referentieniveau van elk Korfcomponent [gelijk is of hoger is dan] [hoger is
dan] de Aflossingsdrempel van de respectieve Korfcomponent. Indien dit het geval is,
zullen de Notes vroegtijdig afgelost worden aan [voeg bedrag in] % [voeg percentage voor
elke Waarnemingsdatum indien verschillend] van het Nominaal Bedrag] [plus [voeg
relevante gespecificeerd percentage in] van het Nominaal Bedrag]].
[2.][3.][4.] Aflossing bij vervaldag[, behoudens het Aflossingsrecht van de Emittent]:
a)

Bij de Betalingsdatum zullen de beleggers [het Nominaal Bedrag] [voeg bedrag in]
ontvangen als het Grensbepalingsbedrag van elke Korfcomponent bij elke
Waarnemingsdatum gedurende de Waarnemingsperiode en op de Waarderingsdatum
[gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de respectieve Grens,

b)

Als aan a) niet voldaan is, zullen de beleggers [het Nominaal Bedrag][voeg bedrag in]
[als het Grensbepalingsbedrag op elke Waarnemingsdatum gedurende de
Waarnemingsperiode van de Korfcomponent met het laagste Rendement [gelijk is aan
of] hoger is dan de Knock-Out Grens] [als het rekenkundige gemiddelde van het
rendement van alle Korfcomponenten op elke Waarnemingsdatum gedurende de
Waarnemingsperiode [gelijk is aan of] hoger is dan de Knock-Out Grens], of

c)

anders, zullen de beleggers een Contant Bedrag ontvangen gelijk aan het product van
(i) het Nominaal Bedrag en (ii) de som van (A) een en (B) het grootste van (I) negative
one en (II) het product van (x) [Participatiefactor][voeg bedrag in] and (y) het verschil
tussen het Rendement van de Korfcomponent met het laagste Rendement en 1.

Het Rendement van een Korfcomponent wordt bepaald door het quotiënt van (i) zijn
Uiteindelijke Referentieniveau en (ii) zijn Initiële Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Currency Chooser Basket Note is (product nr. N47), voeg dan in:
Deze Currency Chooser Basket Note is 100% kapitaalbeschermd op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag beloofd is ten
belope van het Nominaal Bedrag. De aflossing, die niet zal plaatsvinden voor de
vervaldag, is niet gegarandeerd door een derde, maar wordt enkel verzekerd door de
Emittent en is derhalve afhankelijk van het vermogen van de Emittent om haar
betalingsverplichtingen te voldoen.
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De Currency Chooser Basket Note is gelinkt aan de prestatie van de Korfcomponenten.
Volgens de gangbare marktpraktijk worden wisselkoersen weergegeven als het
omgekeerde van het rendement van de Tweede Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend
Korfcomponent een waardevermindering voor de Tweede Munt ten opzichte van de Eerste
Munt inhoudt en omgekeerd, een dalende Korfcomponent betekent een waardeverhoging
van de Tweede Munt ten opzichte van de Eerste Munt. Bijgevolg nemen beleggers deel in
de omgekeerde prestatie van een Korfcomponent.
Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het
product van (a) de Vermenigvuldiger, vermenigvuldigd met (b) de som van (i) [100] [voeg
getal in] procent plus (ii) het product van (A) de Participatiefactor vermenigvuldigd met (B)
de Referentie Korfprestatie. Het Contant Bedrag is onderhevig aan een minimum bedrag
gelijk aan het Nominaal Bedrag.
Individuele Wisselkoers Rendement: met betrekking tot een Korfcomponent, het verschil
tussen (a) één, min (b) het quotiënt van (i) het Uiteindelijke Referentieniveau, gedeeld door
(ii) het Initiële Referentieniveau.
Referentie Korfprestatie: het grootste van (a) nul en (b) het aritmetische gemiddelde van
het hoogste Individuele Munteenheid Rendement en het tweede hoogste individuele
Munteenheid Rendement.]

[Indien het Effect een Currency Express Note (product nr. N48) is, voeg dan het
volgende in:
Voor dit Currency Express Note wordt op elke Waarnemingsdatum [(verschillend dan de
Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd of de Onderliggende
Waarde op dergelijke datum [gelijk is aan of] [lager is dan] [hoger is dan] de respectieve
Aflossingsdrempel. Indien dit het geval is, wordt het Certificaat vroegtijdig worden afgelost
tegen het [desbetreffende Contant Bedrag] [, dat een bedrag is gelijk aan het Nominaal
Bedrag [vermeerderd met [voeg relevant gespecificeerd percentage in] [de relevante
gespecificeerde percentage van] het Nominaal Bedrag [overeenkomstig dergelijke
Waarnemingsdatum]].
Volgens de gangbare marktpraktijk worden wisselkoersen weergegeven als het
omgekeerde van het rendement van de Vreemde Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend
Onderliggend Actief een waardevermindering van de Vreemde Munt inhoudt en,
omgekeerd, dat een dalend Onderliggend Actief een stijging van de Vreemde Munt
tegenover de Basismunt inhoudt. Dienovereenkomstig delen beleggers in het omgekeerde
rendement van de Onderliggende Waarde.
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het Uiteindelijke Referentieniveau,
en wel als volgt:
a) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum (die overeenstemt
met de uiteindelijke Waarnemingsdatum)[gelijk is aan of] [hoger is dan] [lager is dan] de
Aflossingsdrempel op de Waarderingsdatum (die overeenstemt met de uiteindelijke
Waarnemingsdatum) (d.i. de Vreemde Munt [blijft stabiel tegenover de Basismunt of]
stijgt in waarde tegenover de Basismunt), ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum het gespecificeerde Contant Bedrag;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan] [of gelijk is aan]
de Aflossingsdrempel op de Waarderingsdatum, maar [gelijk is aan of] [hoger is dan]
[lager is dan] de Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een Contant
Bedrag ten belope van het Gespecificeerde Referentieniveau] [het gespecificeerde
Contant Bedrag];
c) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan] [of gelijk is aan]
de Grens op de Waarderingsdatum, deelt het Certificaat in een [negatieve] verhouding
van 1 op 1 in het [positieve] rendement van de Onderliggende Waarde ([daling]
[stijging] van de Vreemde Munt tegenover de Basis Munt) op basis van het Initiële
Referentieniveau.
Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot de Contant Bedragen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Rainbow Return Note is (product nr. N49), voeg dan in:
De Rainbow Return Note is gelinkt aan de prestatie van de Korfcomponenten. Op de
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Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag dat als volgt wordt
bepaald:
a)

Indien de Rainbow Return lager is dan [of gelijk is aan] [nul] [de Grens], het
[nominaal] [minimum] bedrag van [voeg bedrag in]; of

b)

Indien de Rainbow Return groter is dan [of gelijk is aan] [nul] [de Grens], een
bedrag gelijk aan de som van (i) [het Nominaal Bedrag] [voeg bedrag in], plus (ii)
het product van (A) de Vermenigvuldiger, vermenigvuldigd met (B) de
Participatiefactor, vermenigvuldigd met (C) de Rainbow Return.

De Rainbow Return is de som van:
a)

Het product van [voeg weging 1 in]% vermenigvuldigd met het hoogste
Rendement, plus

b)

Het product van [voeg weging 2 in]% vermenigvuldigd met het tweede hoogste
Rendement, plus
c) Het product van [voeg weging 3 in]% vermenigvuldigd met het laagste
Rendement,
in elk geval bepaald door de Berekeningsagent
Het Rendement betekent met betrekking tot een Korfcomponent, het verschil tussen (a) het
quotiënt van (i) het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller), gedeeld door (ii) het Initiële
Referentieniveau (als deler), min (b) één.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Knock Out Barrier is (product nr. N50),
voeg dan het volgende in:
De Autocallable Note with Knock Out Barrier is gekoppeld aan het rendement van de
Korfcomponenten. De manier waarop deze Note werkt volgt uit de volgende essentiële
eigenschappen:
1. Couponbetalingen
[[Voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Het Couponbedrag betaalbaar op een Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk van
het Referentieniveau van de Korfcomponenten op de onmiddellijk voorafgaande
Waarnemingsdatum.
Indien het Referentieniveau van elk Korfcomponent [gelijk is aan] of groter is dan de
Coupondrempel van de respectievelijke Korfcomponent, genereert elke Note een
couponbedrag gelijk aan [voeg het volgende in als het Couponbedrag hetzelfde is voor
elke Betalingsdatum van de Coupon] [[] procent van het Nominaal Bedrag op de volgende
Betalingsdatum van de Coupon] [als het Couponbedrag niet hetzelfde is voor elke
Betalingsdatum van de Coupon, beschrijf dan het bedrag voor elke Betalingsdatum van de
Coupon]. [voeg in indien Aflossingsdrempel groter is dan of gelijk is aan de
Coupondrempel: Ten einde twijfel te voorkomen, als een Knock Out Gebeurtenis heeft
plaatsgevonden op een Waarnemingsdatum, zal een couponbedrag voor de
Waarnemingsdatum waarop deze Knock Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden worden
betaald op de eerstvolgende Betalingsdatum van de Coupon en geen verdere
couponbedragen zullen daarna betaald worden].]
[2. Vroegtijdige aflossing
Een controle zal uitgevoerd worden voor de Notes op elke Waarnemingsdatum
(verschillend van de Waarnemingsdatum die gepland is te vallen op de
Waarderingsdatum), over de vraag of het Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk
is aan] of groter is dan de Aflossingsdrempel van de respectieve Korfcomponenten (een
Knock Out gebeurtenis). Als een Knock Out gebeurtenis plaatsvindt, zullen de Notes
vroegtijdig worden afgelost tegen [het desbetreffende Contant Bedrag][, dat een bedrag is
gelijk aan het Nominaal Bedrag [plus [voeg relevant gespecificeerd percentage in] [het
relevant gespecificeerd percentage van] het Nominaal Bedrag [overeenkomstig dergelijke
Waarnemingsdatum]]]
3. Aflossing op de vervaldag
[Onder voorbehoud van vroegtijdige aflossing], [Z][z]ullen beleggers een Contant Bedrag
ontvangen op de Terugbetalingsdatum, welk bedrag afhankelijk is van het Uiteindelijk
Referentieniveau van de Korfcomponenten:
a)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent [groter is dan
of gelijk is aan] [groter is dan] de Grens, [100%] [voeg bedrag in] van het
Nominaal Bedrag, of

b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent
[lager ligt dan of gelijk is aan] [lager ligt dan] zijn Grens, een bedrag gelijk aan
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het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Korfcomponent met de laagste prestatie, gedeeld door
zijn Initieel Referentieniveau. Het Rendement van een Korfcomponent is bepaald
als het quotiënt van (A) zijn Uiteindelijk Referentieniveau, gedeeld door (B) zijn
Initieel Referentieniveau.

[Indien het Effect een Single Underlying Callable Note is (product nr. N51), voeg dan
het volgende in:
De Single Underlying Autocallable Note is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De manier waarop deze Note werkt volgt uit de volgende
essentiële eigenschappen:
1. Couponbetalingen
Indien de Effecten afgelost worden krachtens een uitoefening van de Aflossingsrechten
van de Emittent, zullen beleggers een Couponbedrag van [voeg bedrag in]% van het
Nominaal Bedrag ontvangen op een Betalingsdatum van de Coupon vallend op een
Aflossingsdatum. Anders zal er geen couponbetaling verricht worden.
2. Aflossingsrecht van de Emittent
De Emittent mag door kennisgeving te geven aan de houders van Notes de Notes aflossen
op iedere Aflossingsdatum. Indien de Emittent dit recht uitoefent, zullen de Notes
vervroegd afgelost worden op [voeg bedrag in]% van het Nominaal Bedrag op de relevante
Aflossingsdatum, dat betaalbaar zal zijn samen met het Couponbedrag.
3. Aflossing op de vervaldag, onder voorbehoud van het Aflossingsrecht van de Emittent,
Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan de som
van (a) [100] [voeg bedrag in] procent van het Nominaal Bedrag plus (b) het product van (i)
[100] [voeg bedrag in] procent van het Nominaal Bedrag en (ii) de Participatiefactor en (iii)
het grootste van (A) nul en (B) het verschil tussen (I) het quotiënt van het Uiteindelijke
Referentieniveau gedeeld door zijn Initieel Referentieniveau, min (II) [één] [Strike].]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------[Als het Effect een Switchable Coupon Note is (product nr. N52), voeg dan het volgende
in:
[Deze Switchable Coupon Note is [100] [voeg getal in] % kapitaalbeschermd op de
vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag beloofd is aan
[[voeg getal in]% van] het Nominaal Bedrag. De aflossing, die niet zal plaatsvinden voor de
vervaldag, is niet gegarandeerd door een derde, maar uitsluitend verzekerd door de
Emittent en is derhalve afhankelijk van het vermogen van de Emittent om aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.]
Als een Switch Event niet plaatsvindt op een Coupon Waarnemingsdatum (een Switch
Event Datum), zullen beleggers deelnemen in het positieve rendement van de
Onderliggende Waarde gebaseerd op de Strike op de vervaldag. Op de
Terugbetalingsdatum zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen gelijk aan de som
van (a) [100] [voeg bedrag in] procent van het Nominaal Bedrag plus (b) het product van (i)
de Participatiefactor en (ii) het grootste van (A) [voeg Ondergrens in] en (B) het verschil
tussen (I) het quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau gedeeld door zijn Initieel
Referentieniveau, min (II) [één] [Strike].]
Als een Switch Event plaatsvindt op een Switch Event Datum, zal een vaste coupon
betaald worden op elke Betalingsdatum van de Coupon volgend op dergelijke Switch Event
Datum [(waarbij het Couponbedrag van een eerdere datum betaald wordt op de
eerstvolgende Betalingsdatum van de Coupon)] en zullen beleggers niet langer meer
deelnemen in het rendement van de Onderliggende Waarde op de vervaldag. Op de
Terugbetalingsdatum zullen beleggers een Contant Bedrag ontvangen gelijk aan [[voeg
bedrag in] procent van] het Nominaal Bedrag.
Een Switch Event komt voor op een Switch Event Datum indien de [Relevante
Referentieniveau Waarde][het Referentieniveau] van de Onderliggende Waarde op
dergelijke Switch Event Datum [hoger is dan] [lager is dan] [of gelijk is aan] de
Coupondrempel.]
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[Indien het Effect een Outperformance Note (Geared Put) (product nr. N53) is, voeg dan
het volgende in:
Met deze Outperformance Note (Geared Put) ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het Rendement
van de Onderliggende Waarde. Beleggers kunnen op onevenredige wijze delen in de
koerswinsten van de Onderliggende Waarde [op of] boven de Strike [1], maar kunnen ook
op onevenredige wijze deelnemen in de koersverliezen [op of] onder de Strike [2],
afhankelijk van de relevante participatiefactor.
a) Ingeval het Rendement van de Onderliggende Waarde [hoger is dan] [gelijk is aan of
hoger is dan] de Strike [1], ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het
product van (i) het Nominaal bedrag en (ii) de som van (A) de Vermenigvuldiger, en
(B) het product van (I) de participatiefactor van [voeg bedrag in]% (Participatiefactor 1),
en (II) het verschil tussen (x) het Rendement, min (y) de Strike [1], onderhevig aan een
minimum van nul [en een maximum van de Ondergrens].
b) [Indien het Rendement van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of lager is dan]
[lager is dan] de Strike 1 en [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Strike 2,
ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan 100% van het Nominaal Bedrag.
c)

Ingeval het Rendement van de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of lager is dan]
[lager ligt dan] de Strike [2], ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het
product van (i) het Nominaal bedrag en (ii) het verschil tussen (A) de
Vermenigvuldiger, en (B) het product van (I) de participatiefactor van [voeg bedrag
in]% (Participatiefactor 2), en (II) het verschil tussen (x) de Strike [2], min (y) het
Rendement[, onderhevig aan een minimum van de Ondergrens].

Het Rendement van de Onderliggende Waarde is bepaald als het quotiënt van zijn
Uiteindelijk Referentieniveau en zijn Initieel Referentieniveau.
Beleggers mogen met betrekking tot de Onderliggende Waarde geen verdere rechten doen
gelden (bijv. stemrechten en dividenden) in ruil voor een grotere kans om te delen in het
rendement van de Onderliggende Waarde.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note on a Basket (product nr. N54) is, voeg
dan het volgende in:
De Express Autocallable Note on a Basket is gelinkt aan de prestatie van de
Korfcomponenten. De werkwijze van deze Note vloeit voort uit de volgende twee
hoofdkenmerken:
1.

[Couponbetalingen

[[voeg couponbeschrijving uit de sectie getiteld “Algemene coupondefinities” aan het begin
van element C.15 in, indien van toepassing]
[
2.

] Vervroegde aflossing

Voor deze Notes wordt op elke Waarnemingsdatum [(verschillend van de
Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd of het
Referentieniveau van elke Korfcomponent [gelijk is aan of hoger ligt dan] [hoger ligt dan] de
Aflossingsdrempel
van
het
respectievelijke
Korfcomponent
[voor
dergelijke
Waarnemingsdatum (een Aflossingsgebeurtenis). Indien een Aflossingsgebeurtenis
plaatsvindt, zullen de Notes vervroegd worden afgelost tegen het relevante Contant Bedrag
[plus de relevante aflossingscoupon] [overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum].]
3.

Aflossing op de vervaldag

[Onder voorbehoud van vervroegde aflossing, [O][o]ntvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het
Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponenten, en wel als volgt:
(a) indien het Uiteindelijke Referentieniveau van elk Korfcomponent [gelijk is aan of hoger
ligt dan] [hoger ligt dan] de Strike van desbetreffende Korfcomponent, zullen beleggers
[[voeg bedrag in]% van] het Nominaal Bedrag] [, vermeerderd met een bijkomend bedrag
gelijk aan het product van [[voeg bedrag in]% van] het Nominaal Bedrag en [voeg bedrag
in]], of
(b) indien het Uiteindelijke Referentieniveau van elk Korfcomponent [lager is dan] [lager is
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dan of gelijk is aan] de Strike en het Uiteindelijke Referentieniveau van elk Korfcomponent
[hoger ligt dan] [gelijk is aan of hoger ligt dan] de Grens op de respectievelijke
Korfcomponent, zullen beleggers [[voeg bedrag in]% van] het Nominaal Bedrag ontvangen,
of
(c) indien het Uiteindelijk Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent [gelijk is aan
of lager is dan] [lager is dan] de Grens, een bedrag gelijk aan het product van (i) het
Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau van de slechtst
presterende Korfcomponent gedeeld door zijn Initieel Referentieniveau[, op voorwaarde dat
het Contant Bedrag niet [groter zal zijn dan het maximum van [voeg bedrag in]] [en niet]
[lager zal zijn dan het minimum van [voeg bedrag in]].]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note on a Share Basket with Put on an
Index (product nr. N55) is, voeg dan het volgende in:
De [Express Autocallable Note on a Share Basket with Put on an Index] is gelinkt aan de
prestatie van de [voeg Share Korfcomponenten in]. (de Share Korfcomponenten) en de
(voeg Index Korfcomponent in] (de Index Korfcomponent). De werkwijze van deze Note
vloeit voort uit de volgende hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Couponbetalingen zijn voorwaardelijk [met
Waarnemingsdata: [voeg data in]] en indien:

betrekking

tot de

volgende

Coupon

a)

een Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden [op een Coupon
Waarnemingsdatum], ontvangen beleggers het Couponbedrag op de Betalingsdatum
van de Coupon overeenkomstig de Coupon Waarnemingsdatum, die, voor elk
nominaal bedrag, het Nominaal Bedrag zal zijn vermenigvuldigd door de
Couponwaarde; of

b)

geen Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden [op een Coupon
Waarnemingsdatum], het Couponbedrag zal nul zijn en geen couponbetaling zal
verricht worden op de Betalingsdatum van de Coupon overeenkomstig de Coupon
Waarnemingsdatum.

Een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden op een Coupon Waarnemingsdatum
indien de aandeelprestatie van de slechtst presterende Share Korfcomponent op dergelijke
Coupon Waarnemingsdatum [ gelijk is aan] [lager is dan] [hoger is dan] de Relevante
Coupondrempel, waar de prestatie van een Share Korfcomponent bepaald is als het
quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau van dergelijk Share Korfcomponent en zijn
Initieel Referentieniveau.
2.

Vervroegde aflossing

Voor deze Notes wordt op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de share prestatie
van de slechtst presterende Share Korfcomponent op dergelijke Waarnemingsdatum [gelijk
is aan of groter is dan] [groter is dan] de relevante Aflossingsdrempel [voor dergelijke
Waarnemingsdatum] (een Aflossingsgebeurtenis). Indien een Aflossingsgebeurtenis
plaatsvindt, zullen de Notes vervroegd worden afgelost tegen het relevante Contant Bedrag
[plus de relevante aflossingscoupon] [overeenkomstig dergelijke Waarnemingsdatum].
3.

Aflossing op de vervaldag

Onder voorbehoud van vervroegde aflossing, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het
Uiteindelijke Referentieniveau van de Index Korfcomponent, en wel als volgt:
(a) indien het Index Rendement op [de Waarderingsdatum] [op elke Handelsdag
gedurende de Waarnemingsperiode en de Waarderingsdatum] groter is dan [of gelijk is
aan] de Grens, [[100] [voeg percentage in] procent van] het Nominaal Bedrag, of
(b) indien het Index Rendement op [de Waarderingsdatum] [op elke Handelsdag
gedurende de Waarnemingsperiode en de Waarderingsdatum] lager is dan [of gelijk is aan]
de Grens, [voeg in voor geared put] een bedrag gelijk aan het product van (i) het Nominaal
Bedrag en (ii) het verschil tussen (A) één en (B) een bedrag gelijk aan het verschil tussen
(I) de Strike, min (II) het Index Rendement, op voorwaarde dat dergelijk bedrag niet lager
zal zijn dan nul] [voeg in voor geared put: het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii)
het verschil tussen (A) één, en (B) een bedrag gelijk aan het quotiënt van (I) het verschil
tussen (x) de Strike min (y) de Index Prestatie, op voorwaarde dat dergelijk bedrag niet
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minder zal zijn dan nul (als teller) en (II) de Put Strike (als noemer)].
Het Index Rendement op enige relevante dag is bepaald als het quotiënt van [het
Referentieniveau] [de Relevante Referentieniveau Waarde] [Grens Bepalingsbedrag] van
de Index Korfcomponent op dergelijke dag, gedeeld door zijn Initiële Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Altiplano Coupon Lock In Note (product nr. N56) is, voeg dan het
volgende in:
De Altiplano Coupon Lock In Note is gelinkt aan de prestatie van [de Onderliggende
Waarde] [de Korfcomponenten]. De werkwijze van deze Note vloeit voort uit de volgende
hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Couponbetaling is voorwaardelijk [met
Waarnemingsdata: [voeg data in]] en indien:

betrekking

tot

de

volgende

Coupon

a)

Een Lock In Gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot een Coupon
Waarnemingsdatum , het Couponbedrag van [voeg getal in]% van het Nominaal
Bedrag zal betaalbaar zijn (couponbetaling) op elk Effect van het Nominaal
Bedrag op de eerste Betalingsdatum van de Coupon onmiddellijk volgend op
dergelijke Coupon Waarnemingsdatum, en op elke Betalingsdatum van de
Coupon volgend op dergelijke Betalingsdatum van de Coupon; of

b)

Geen Lock In Gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot een Coupon
Waarnemingsdatum, en indien:

2.

i.

het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [elk Korfcomponent]
met betrekking tot een Coupon Waarnemingsdatum is groter dan [of
gelijk aan] de Coupon Drempel, het Couponbedrag van [voeg getal
in]% van het Nominaal Bedrag zal betaalbaar zijn (couponbetaling) op
elk Effect van het Nominaal Bedrag op de eerste Betalingsdatum van
de
Coupon
onmiddellijk
volgend
op
dergelijke
Coupon
Waarnemingsdatum; of

ii.

het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [enig Korfcomponent]
met betrekking tot een Coupon Waarnemingsdatum is [gelijk aan of]
lager dan de Coupondrempel, het Couponbedrag zal nul zijn en geen
couponbetaling zal worden verricht.

Aflossing op de vervaldag

Beleggers zullen een Contant Bedrag ontvangen op de Terugbetalingsdatum dat bepaald
is afhankelijk van het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponenten]
zoals volgt:
a)

Indien een Lock In Gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot een
Coupon Waarnemingsdatum, [[voeg getal in] procent van] het Nominaal Bedrag;

b)

Indien geen Lock In Gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot enige
Coupon Waarnemingsdatum, en:
i.

Indien het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent] op [de Waarderingsdatum] [elke Handelsdag
gedurende de Waarnemingsperiode en de Waarderingsdatum] groter
is dan [of gelijk is aan] de Grens, [[voeg getal in] procent van] het
Nominaal Bedrag; of

ii.

Indien het Rendement van [de Onderliggende Waarde] [enig
Korfcomponent] op [de Waarderingsdatum] [elke Handelsdag
gedurende de Waarnemingsperiode of op de Waarderingsdatum] lager
is dan [of gelijk is aan] de Grens,
[voeg toe voor ungeared put: het product van (A) het Nominaal Bedrag
en (B) het verschil tussen (I) één, en (II) een bedrag gelijk aan het
verschil tussen (x) de Strike, min (y) het Rendement van [Onderliggend
Actief]
[de
slechtst
presterende
Korfcomponent]
op
de
Waarderingsdatum, op voorwaarde dat dergelijk bedrag niet kleiner zal
zijn dan nul]
[voeg toe voor geared put: het product van (A) het Nominaal Bedrag
en (B) het verschil tussen (I) één, en (II) een bedrag gelijk aan het
quotiënt van (x) het verschil tussen (1) de Strike, min (2) het
Rendement van [de Onderliggende Waarde] [slechtst presterend
Korfcomponent] op de Waarderingsdatum, op voorwaarde dat dergelijk
bedrag niet kleiner zal zijn dan nul (als teller), gedeeld door (y) de Put
Strike (als noemer).]
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Het Rendement met betrekking tot [een Korfcomponent en] elke relevante dag is het
quotiënt van (a) het [Referentieniveau] [Relevante Referentie Niveau Waarde] [Grens
Waarnemingsbedrag] van [de Onderliggende Waarde] [dergelijk Korfcomponent] op
dergelijke dag (als teller), en (b) zijn Initieel Referentieniveau (als noemer).]

[Indien het Effect een Outperformance Call Note (product nr. N57) is, voeg dan het
volgende in:
Met deze Outperformance Call Note ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een
Contant Bedrag waarvan de grootte afhangt van het bedrag dat [voeg Korfcomponent 1 in]
(Korfcomponent 1) beter presteert dan [voeg Korfcomponent 2 in] (Korfcomponent 2), min
de Strike. Ze nemen op onevenredige wijze deel aan de koerswinsten van Korfcomponent
1 ten opzichte van Korfcomponent 2 gebaseerd op de Strike.
Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het
product van (a) [100] [voeg bedrag in] procent van het Nominaal Bedrag en (b) de som van
(i) de Vermenigvuldiger plus (ii) het product van (A) de Participatiefactor en (B) een bedrag
gelijk aan het verschil tussen (I) het Outperformance Bedrag, min (II) [één] [Strike],
dergelijk bedrag onderhevig aan een minimum van nul.
Het Outperformance Bedrag is het verschil tussen het Rendement van Korfcomponent ,
min het Rendement van Korfcomponent 2, waar het Rendement van een Korfcomponent
bepaald is als het quotiënt van zijn Uiteindelijk Referentieniveau en zijn Initieel
Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Currency Autocallable Note (product nr. N58) is, voeg dan het
volgende in:
Voor dit Currency Express Certificate wordt op elke Waarnemingsdatum [(verschillend van
de Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum)] gecontroleerd of de
Onderliggende Waarde op dergelijke datum [hoger is dan [gelijk is aan] [lager is dan] de
respectieve Aflossingsdrempel. Indien dit het geval is, wordt het Certificaat vroegtijdig
afgelost tegen het [desbetreffende Contant Bedrag] [, dat een bedrag is gelijk aan het
Nominaal Bedrag [vermeerderd met [voeg relevant gespecificeerd percentage in] [de
relevante gespecificeerde percentage van] het Nominaal Bedrag [overeenkomstig
dergelijke Waarnemingsdatum]].
Volgens de gangbare marktpraktijk worden wisselkoersen weergegeven als het
omgekeerde van het rendement van de Vreemde Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend
Onderliggend Actief een waardevermindering voor de Vreemde Munt inhoudt met
betrekking tot de Basis Munt en, omgekeerd, dat een dalend Onderliggend Actief een
stijging van de Vreemde Munt tegenover de Basis Munt inhoudt. Dienovereenkomstig
delen beleggers in het omgekeerde rendement van de Onderliggende Waarde.
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
een Contant Bedrag dat wordt bepaald aan de hand van het Uiteindelijke Referentieniveau,
en wel als volgt:
a) ingeval het [Aflossings Bepalingsbedrag] [Uiteindelijke Referentieniveau] [hoger is dan]
[lager is dan] [gelijk is aan] de Aflossingsdrempel op de Waarderingsdatum [(dat
overeenstemt met de uiteindelijke Waarnemingsdatum)] (i.e., de Vreemde Munt [blijft
stabiel ten opzichte van de Basis Munt of] [stijgt] [daalt] ten opzichte van de Basis
Munt), ontvangen beleggers het gespecificeerd Contant Bedrag op de
Terugbetalingsdatum;
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan] [of gelijk is
de Aflossingsdrempel op de Waarderingsdatum, maar [gelijk is aan] [of lager is
[hoger is dan] de Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum
Contant Bedrag ten belope van het Gespecificeerde Referentieniveau]
gespecificeerde Contant Bedrag];

aan]
dan]
[een
[het

c) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan] [of gelijk is aan]
de Grens op de Waarderingsdatum, deelt het Certificaat in een [negatieve] verhouding
van 1 op 1 in het [positieve] rendement van de Onderliggende Waarde ([daling]
[stijging] van de Vreemde Munt tegenover de Basis Munt) op basis van het Initiële
Referentieniveau.
Beleggers beperken hun mogelijke rendement tot de Contant Bedragen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]
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[Indien het Effect een Autocallable Note on a Basket Average (with instalment
redemption) (product nr. N63) is, voeg dan het volgende in:
De Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption) is gekoppeld aan
het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze note berust op twee
sleutelkenmerken:
1. Aflossing in termijnen
De Note wordt gedeeltelijk afgelost met betrekking tot een deel van het Nominaal Bedrag
via de betaling van het Termijn Contant Bedrag op de Termijnaflossingsdatum. Daarnaast
ontvangen beleggers een Couponbedrag dat wordt berekend op basis van het deel van het
Nominaal Bedrag dat op [deze datum][de Betalingsdatum van de Coupon] verschuldigd is.
Behoudens vroegtijdige aflossing, worden de Notes op de vervaldag afgelost:
(a)

Indien het Rendement op de Uiteindelijke Waarnemingsdatum [lager is
dan][lager is dan of gelijk is aan] de Grens, ontvangen beleggers op de
Uiteindelijke Terugbetalingsdatum met betrekking tot de Uiteindelijke
Waarnemingsdatum een bedrag dat gelijk is aan het product van het deel van
het Nominaal Bedrag dat nog niet was afgelost op de Termijnbetalingsdatum (i.e.
het Restbedrag) en het Rendement beperkt tot het maximum van het
Restbedrag; of

(b)

Indien het Rendement op de Uiteindelijke Waarnemingsdatum [gelijk is aan of
hoger is dan] [hoger is dan] de Grens, ontvangen beleggers op de Uiteindelijke
Terugbetalingsdatum met betrekking tot de Uiteindelijke Waarnemingsdatum een
bedrag dat gelijk is aan het deel van het Nominaal Bedrag dat nog niet was
afgelost op de Termijnbetalingsdatum (i.e. het Restbedrag).

2. Vroegtijdige aflossing
Voor deze Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption) wordt op
elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of het Rendement [gelijk is aan of hoger is dan]
[hoger is dan] de Strike [voor dergelijke Waarnemingsdatum] (dergelijke gebeurtenis een
"Knock Out Gebeurtenis"). Als het Rendement [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is
dan] de Strike [voor dergelijke Waarnemingsdatum], wordt de Note vroegtijdig afgelost op
de relevante Aflossingsdatum tegen het Uiteindelijke Contant Bedrag [voor dergelijke
Waarnemingsdatum].

[Indien het Effect een Autocallable Note with Conditional Coupons (product nr. N64) is,
voeg dan het volgende in:
De Autocallable Note with Conditional Coupons is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Waarde. De werking van deze Note berust op twee sleutelkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Het Couponbedrag verschuldigd op een Betalingsdatum van de Coupon is afhankelijk van
[de][het] [officiële] [sluiting] [waarde] [prijs] [niveau] van de Onderliggende Waarde op de
onmiddellijk voorafgaande Waarnemingsdatum.
(a)

Indien het Rendement van de Onderliggende Waarde op een
Waarnemingsdatum [hoger is dan][hoger is dan of gelijk is aan] de Bijkomende
Coupondrempel, ontvangen beleggers op de eerstvolgende Betalingsdatum van
de Coupon een Couponbedrag dat gelijk is aan het product van (i) het Nominaal
Bedrag en (ii) de som van de Bijkomende Coupon plus de Coupon;

(b)

Indien het Rendement van de Onderliggende Waarde op een
Waarnemingsdatum [lager is dan][lager is dan of gelijk is aan] de Bijkomende
Coupondrempel maar [hoger is dan][hoger is dan of gelijk is aan] de
Coupondrempel, ontvangen beleggers op de eerstvolgende Betalingsdatum van
de Coupon een Couponbedrag dat gelijk is aan het product van (i) het Nominaal
Bedrag en (ii) de Coupon;

(c)

Indien het Rendement van de Onderliggende Waarde op een
Waarnemingsdatum [lager is dan][lager is dan of gelijk is aan] de
Coupondrempel, zal het Couponbedrag nul zijn en er zal geen Couponbedrag
betaald worden op de eerstvolgende Betalingsdatum van de Coupon.

Het Rendement van de Onderliggende Waarde op een Waarnemingsdatum wordt bepaald
door het quotiënt van (A) [de][het] [officiële] [slot-] [waarde] [prijs] [niveau] van de
Onderliggende Waarde op een Waarnemingsdatum, en (B) zijn Initiële Referentieniveau.]
2.

Vroegtijdige aflossing

Voor deze Note wordt op elke Waarnemingsdatum anders dan de Waarderingsdatum
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gecontroleerd of het Rendement van de Onderliggende Waarde [hoger is dan] [hoger is
dan of gelijk is aan] de Aflossingsdrempel voor dergelijke Waarnemingsdatum (een
“Aflossingsgebeurtenis”). Indien een Aflossingsgebeurtenis plaatsvindt, worden de Notes
vroegtijdig afgelost tegen een Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van (a) het
Nominaal bedrag en (b) de som van de Autocall Aflossingsdrempel voor dergelijke
Waarnemingsdatum
en
de
Autocall
Bijkomende
Coupon
voor
dergelijke
Waarnemingsdatum.
3.

Aflossing op de vervaldag, behoudens vroegtijdige aflossing,

Indien het Uiteindelijke Rendement van de Onderliggende Waarde:
(a)

[hoger is dan][hoger is dan of gelijk is aan] de Aflossingsdrempel voor de
Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum, ontvangen beleggers op
de Aflossingsdatum een Contant Bedrag dat gelijk is aan het product van (i) het
Nominaal Bedrag en (ii) de som van(A) één plus (B) de Uiteindelijke Bijkomende
Coupon van [ ] procent;

(b)

[lager is dan][lager is dan of gelijk is aan] de Aflossingsdrempel op de
Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum maar [hoger dan][hoger
dan of gelijk aan] de Grens, ontvangen beleggers op de Aflossingsdatum een
Contant Bedrag dat gelijk is aan het Nominaal Bedrag; of

(c)

[lager is dan][lager is dan of gelijk is aan] de Grens, ontvangen beleggers op de
Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag dat gelijk is aan het grootste van nul
en het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) één min het grootste van (A)
nul, en (B) de Put Strike min het Uiteindelijke Rendement van de Onderliggende
Waarde.

Het Uiteindelijke Rendement van de Onderliggende Waarde wordt bepaald door het
quotiënt van (A) het Uiteindelijke Referentieniveau, en (B) zijn Initiële Referentieniveau.]
________________________________________________________________________
[Indien het Effect een Enhanced Participation Note (product nr. N65) is, voeg dan het
volgende in:
De Enhanced Participation Note is gekoppeld aan het rendement van Onderliggende
Waarde A en Onderliggende Waarde B.
Op de Terugbetalingsdatum zullen de Notes worden afgelost en zal de betrokken
Effectenhouder een bedrag ontvangen dat door de Emittent wordt bepaald, gelijk aan de
som van (a) het Nominaal Bedrag vermeerderd met (b) het laagste van (i) de Participatie
Payoff en (ii) het Maximumbedrag, vermeerderd met (c) de KIKOP-Payoff.
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van Onderliggende Waarde A [lager is dan] [lager
is dan of gelijk is aan] de Strike, zal de Participatie Payoff nul zijn. Als het Uiteindelijke
Referentieniveau van Onderliggende Waarde A [hoger is dan] [gelijk is aan of hoger is dan]
de Strike, zal de Participatie Payoff een bedrag zijn gelijk aan het product van (i) het
Nominaal Bedrag, (ii) de Participatiefactor en (iii) het quotiënt van (x) en (y) waarbij (x) het
verschil is tussen het Uiteindelijke Referentieniveau van Onderliggende Waarde A en de
Strike van Onderliggende Waarde A (als teller); en (y) is de Strike van Onderliggende
Waarde A (als noemer). [De Participatie Payoff [zal niet hoger zijn dan het
Maximumbedrag].]]
[Indien] [op een Waarnemingsdatum] [[op enig moment] [op enige dag tijdens de
[respectievelijke] Waarnemingsperiode] het Referentieniveau van [de] Onderliggende
Waarde B [is] [is geweest] [gelijk aan of] boven het Knock-Out Niveau, of indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van Onderliggende Waarde B [hoger is dan] [gelijk is aan of
hoger is dan] het Knock-In Niveau, zal de KIKOP Payoff nul zijn. Anders, als [op een
Waarnemingsdatum] [[op enig moment] [op enige dag tijdens de [respectievelijke]
Waarnemingsperiode] het Referentieniveau van [de] Onderliggende Waarde B [is niet]
[was nooit] [gelijk aan of] boven het Knock-Out Niveau en als het Uiteindelijke
Referentieniveau van Onderliggende Waarde B [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan]
het Knock-In Niveau, is de KIKOP Payoff het product van (x) het Nominaal Bedrag en (y)
het quotiënt van (A) en (B) waarbij (A) het verschil is tussen het Uiteindelijke
Referentieniveau van Onderliggende Waarde B en het Initiële Referentieniveau van
Onderliggende Waarde B (als teller); en (B) het Initiële Referentieniveau van
Onderliggende Waarde B (als noemer).
Om twijfel te voorkomen zal de KIKOP Payoff (indien van toepassing) een negatief
bedrag zijn.
Beleggers mogen geen verdere vorderingen doen gelden met betrekking tot de
Onderliggende Waarde (bv. stemrechten, dividenden) in ruil voor de toegenomen
opportuniteit om deel te nemen aan het rendement van de Onderliggende Waarde].
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[Indien het Effect een Capital Protected Lock-In Note (product nr. N66) is, voeg dan het
volgende in:
Deze Capital Protected Lock-In Note biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag wordt beloofd tegen het
Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas op de vervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde partij, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Emittent en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te
komen.]
De Capital Protected Lock-In Note is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende
Waarde. Het product werkt als volgt:
Aflossing op de vervaldag
Beleggers kunnen met deze Capital Protected Lock-In Note delen in het rendement van de
Onderliggende Waarde. Op elke Waarnemingsdatum wordt het rendement sinds de Initiële
Waarderingsdatum bepaald. Positief rendement wordt [tot een maximum van [vul bedrag
in]procent] [in onbeperkte mate] in aanmerking genomen. Positief rendement van de
Onderliggende Waarde is vastgelegd in stappen. Het Locked Rendement is de hoogste
stap die wordt bereikt door de hoogste Prestatiefactor die op alle Observatiedata is
waargenomen.
Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers als Contant Bedrag, het Nominaal
Bedrag of, indien hoger een bedrag gelijk aan de som van (a) het Nominaal Bedrag, en (b)
het product van het Nominaal Bedrag, de Participatiefactor en het rendement van de
Onderliggende Waarde sinds de Initiële Waarderingsdatum, met inachtneming van de
Locked Prestatie [en een maximum van de Cap.

[Indien het Effect een Lookback Note (product nr. N67) is, voeg dan het volgende in:
De [Lookback Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] is gekoppeld
aan de prestatie van de Onderliggende Waarde. De werking van dit product berust op drie
sleutelkenmerken:
1.

2.

Couponbetalingen
a)

Als de prestatie van de Onderliggende Waarde op basis van de laagste officiële
slotkoers of, in voorkomend geval, het slotniveau van de Onderliggende
Waarde [tijdens de Lookback Periode] [op de Lookback Waarnemingsdata]
[hoger is dan] [gelijk is aan of hoger is dan] de Coupondrempel op een
Couponwaarnemingsdatum,
zullen
beleggers
het
Couponbedrag
(Couponbetaling) ontvangen op de volgende Couponbetalingsdatum.

b)

Als de prestatie van de Onderliggende Waarde op basis van de laagste officiële
slotkoers of, in voorkomend geval, het slotniveau van de Onderliggende
Waarde [tijdens de Lookback Periode] [op de Lookback Waarnemingsdata]
[lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan] de Coupondrempel op een
Couponwaarnemingsdatum, zal er geen Couponbetaling plaatsvinden op de
volgende Couponbetalingsdatum.

Vroegtijdige Aflossing

Als de prestatie van de Onderliggende Waarde op basis van de laagste officiële slotkoers
of, in voorkomend geval, slotniveau van de Onderliggende Waarde [tijdens de Lookback
Periode] [op de Lookback Waarnemingsdata] [hoger is dan] [gelijk is aan of hoger is dan]
de relevante Aflossingsdrempel op een Waarnemingsdatum, zal de [Lookback Note]
[indien van toepassing, voeg andere handelsnaam toe] vroegtijdig worden afgelost tegen
het Nominaal Bedrag. Eventuele Couponbetalingen worden aanvullend betaald indien aan
de couponvoorwaarden is voldaan.
3.

Aflossing op de vervaldag

Als er geen vroegtijdige aflossing plaatsvindt, ontvangen beleggers een Contant Bedrag op
de Terugbetalingsdatum die wordt bepaald op basis van de prestatie van de
Onderliggende Waarde als volgt:
(a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [gelijk is aan of hoger is
dan] de Grens, zullen beleggers het Nominaal Bedrag ontvangen op de
Terugbetalingsdatum.

(b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan]
de Grens, zal de [Lookback Note] [indien van toepassing, voeg andere
handelsnaam in] 1:1 delen in de negatieve prestatie van de Onderliggende
Waarde op basis van de laagste officiële slotkoers of, in voorkomend geval, het
slotniveau van de Onderliggende Waarde tijdens de Lookback Periode.

Als de Definitieve Algemene Voorwaarden dit specificeren, zullen eventuele
Couponbetalingen worden aanvullend betaald indien aan de couponvoorwaarden is
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voldaan.]
Beleggers beperken hun rendement tot het Nominaal Bedrag en de Couponbetalingen in
ruil voor de mogelijkheid van vroegtijdige aflossing].

[Indien het Effect een Top Rank Note (product nr. N68) is, voeg dan het volgende in:
[Deze Top Rank Note biedt [Vul percentage in]% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag wordt beloofd tegen [voeg
percentage in][% van] het Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas op de vervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt uitsluitend
verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om
zijn betalingsverplichtingen na te komen.]
De Top Rank Note is gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten. Het product
werkt als volgt:
Aflossing op de vervaldag
Beleggers ontvangen op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag dat afhankelijk is
van de prestatie van de Slechtst Presterende Korfcomponenten op de Waarderingsdata
(met of zonder kapitaalbescherming zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden
van het Product) en wel als volgt:
Beleggers ontvangen een bedrag dat gelijk is aan het product van (i) het Nominaal Bedrag;
(ii) de Participatiefactor; en (iii) het hoogste van (a) de som van de prestatie van een
gespecificeerd aantal onderste gerangschikte Korfcomponenten plus een Vaste Rentevoet
vermenigvuldigd met een Vermenigvuldiger zoals gespecificeerd in de Algemene
Voorwaarden van het Product; en (b) [nul] [voeg percentage in][% van] [het Nominaal
Bedrag].
[Indien het Effect een Coupon Note with performance payout (product nr. N69) is, voeg
dan het volgende in:
De Coupon Note with performance payout [indien van toepassing, voeg andere
handelsnaam in] is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Waarde.
1.

Couponbetalingen

Op de Couponbetalingsdata betaalt de Note [een vast Couponbedrag] [een Couponbedrag
dat gedurende de looptijd stijgt]
2.

Aflossing op de vervaldag

Beleggers zullen op de Terugbetalingsdatum een Contant Bedrag ontvangen, dat is
bepaald afhankelijk van het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Waarde
als volgt:
(a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan] [of] [hoger is dan] de Grens,
ontvangen beleggers het Gespecificeerde Referentieniveau

(b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [of] [gelijk is aan] de Grens,
ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag.

[Indien het Effect een 100% Capital Guaranteed Note (product nr. N70) is, voeg dan het
volgende in:
Deze 100% Capital Guaranteed Note biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de 100% Capital Guaranteed
Note op de vervaldag wordt beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De aflossing wordt
niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt uitsluitend verzekerd door de
Emittent en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om zijn
betalingsverplichtingen na te komen.]
Op de terugbetalingsdatum ontvangen beleggers ten minste het Nominaal Bedrag.
(a)

als op elk moment tijdens de Waarnemingsperiode het Grensvaststellingsbedrag
[lager was dan] [gelijk was aan of lager was dan] de Grens, delen beleggers in de
prestatie van de Onderliggende Waarde op basis van het Initiële Referentieniveau,
met inachtneming van een minimum van het Nominaal Bedrag op de
Terugbetalingsdatum.

(b)

Indien
op
enig
moment
tijdens
de
Waarnemingsperiode
het
Grensvaststellingsbedrag [hoger is dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens,
zullen beleggers een bedrag ontvangen gelijk aan [ ] procent van het Nominaal
Bedrag op de Terugbetalingsdatum.
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[Indien het Effect een Steepener Note With Lock In (product nr. N71) is, voeg dan het
volgende in:
De [Steepener Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] biedt 100%
kapitaalbescherming op de vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van
de [Steepener Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] op de vervaldag
wordt beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas op de vervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt uitsluitend
verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om
zijn betalingsverplichtingen na te komen.]
Indien de Definitieve Algemene Voorwaarden specificeren dat het Aflossingsrecht van de
Emittent van toepassing is, kan de Emittent door middel van een kennisgeving aan de
houders de [Steepener Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] op de
Aflossingsdatum terugbetalen zonder dat er specifieke voorwaarden moeten worden
vervuld. Indien de Emittent gebruik maakt van zijn recht om dit te doen, zal de [Steepener
Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] vroegtijdig worden afgelost
tegen het Nominaal Bedrag op de Aflossingsdatum.
Op voorwaarde dat de [Steepener Note] [indien van toepassing, voeg andere
handelsnaamnaam in] niet door de Emittent is terugbetaald, zullen beleggers
Couponbetalingen ontvangen op de Couponbetalingsdatum(a).
Indien gespecificeerd in de Definitieve Algemene Voorwaarden, heeft de [Steepener Note]
[indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] een vaste Coupon voor een vast
aantal Couponperiodes zoals gespecificeerd in de Definitieve Algemene Voorwaarden. In
de daaropvolgende Couponperiodes of, in voorkomend geval, indien gespecificeerd in de
Definitieve Algemene Voorwaarden, in alle Couponperiodes, ontvangen beleggers
variabele Couponbetalingen op elke Couponbetalingsdatum of op elk van de
Couponbetalingsdata gedurende de looptijd. Het bedrag van de variabele
Couponbetalingen is afhankelijk van het verschil tussen twee Referentierentes die in de
Definitieve Algemene Voorwaarden worden gespecifieerd, vermenigvuldigd met de
Hefboomfactor, indien gespecificeerd in de Definitieve Algemene Voorwaarden. De
Coupon is echter beperkt tot de Maximum Coupon. Indien gespecificeerd in de Definitieve
Algemene Voorwaarden is de Coupon echter een minimum van de Minimum Coupon.
Coupon bepaald voor een Couponperiode gelijk is aan de Maximum Coupon, zal de Coupon
voor deze en alle daaropvolgende Couponperiodes een vaste Coupon zijn gelijk aan de
Maximum Coupon.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging)
(product nr. N72) is, voeg dan het volgende in:
De Worst of Basket Autocallable Note (with basket averaging) [indien van toepassing, voeg
andere handelsnaam in] is gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten. De
werking van deze Note berust op de volgende sleutelkenmerken:
1.

Couponbetalingen

[[Voeg couponbeschrijving in uit de sectie "Algemene coupondefinities" aan het begin van
element C.15, indien van toepassing, of voeg het volgende in:]
Het Couponbedrag dat op een Couponbetalingsdatum moet worden betaald, hangt af van
de
Gemiddelde
Couponprestatie
op
de
[onmiddellijk
voorafgaande
Couponwaarnemingsdatum[a]].
a)

Indien zich op een Couponwaarnemingsdatum een Coupon Drempelgebeurtenis
voordoet, ontvangt de belegger het Couponbedrag gelijk aan [voeg het volgende in
indien het Couponbedrag hetzelfde is voor elke Couponbetalingsdatum][[ ] procent
van het Nominaal Bedrag op de eerstvolgende Coupon Betalingsdatum] [indien het
Couponbedrag niet hetzelfde is voor elke Coupon Betalingsdatum, specificeer het
bedrag voor elke Couponbetalingsdatum]],

b)

Indien op een Couponwaarnemingsdatum zich geen Coupondrempelgebeurtenis
heeft voorgedaan, zal het Couponbedrag nul zijn en zal er geen Couponbetaling
plaatsvinden op de eerstvolgende Coupon Betalingsdatum

Om twijfel te voorkomen, als er een Aflossingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden op een
Waarnemingsdatum, zal een couponbedrag, voor de Waarnemingsdatum waarop
dergelijke Aflossingsgebeurtenis zich heeft voorgedaan, worden betaald op de volgende
Coupon Betalingsdatum en daarna worden geen couponbedragen meer betaald.
Een Coupon Drempelgebeurtenis zal plaatsvinden als [het rekenkundig gemiddelde van de
koers, het niveau of de waarde van de Korfcomponenten op enig moment op een
dergelijke Couponwaarnemingsdatum] [het rekenkundig gemiddelde van de slotkoers, het
slotniveau of de slotwaarde van de Korfcomponenten op een dergelijke
Couponwaarnemingsdatum] (de Gemiddelde Couponprestatie), [gelijk is aan of hoger is

I. SAMENVATTING

dan] [hoger is dan] de Coupondrempel
2.

[Vroegtijdige aflossing

Er zal een controle worden uitgevoerd voor de Worst of Basket Autocallable Note (with
basket averaging) [indien van toepassing, voeg een andere handelsnaam in] op elke
Observatiedatum] om na te gaan of de Prestatie [gelijk is aan] [hoger is dan] de Strike
(een dergelijke gebeurtenis is een "Aflossingsgebeurtenis"). Als de Prestatie [gelijk is aan]
[hoger is dan] de Strike, worden de Notes vroegtijdig afgelost op de relevante
Terugbetalingsdatum tegen het Nominaal Bedrag.]
3.

Aflossing op de vervaldag

Onder voorbehoud van vroegtijdige aflossing ontvangen beleggers een Contant Bedrag op
de Terugbetalingsdatum:
(a)

als de Prestatie op de Waarderingsdatum [op of hoger is dan] [hoger is dan] de
Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een bedrag gelijk aan
100% van het Nominaal Bedrag, of

(a)

als de Prestatie op de Waarderingsdatum [op of lager is dan] [lager is dan] de
Grens, ontvangen beleggers op de Terugbetalingsdatum een bedrag gelijk aan het
product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) de Prestatie.

De Prestatie van de Korfcomponenten wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van
het quotiënt van (A) het Referentieniveau van elke Korfcomponent op de desbetreffende
datum (als teller), en (B) het Initiële Referentieniveau van elke overeenkomstige
Korfcomponent (als noemer).

[Indien het Effect een Fixed to Floating Reverse Convertible Note (product nr. N73) is,
voeg dan het volgende in:
De Fixed to Floating Reverse Convertible Note is gekoppeld aan de prestatie van de
Onderliggende Waarde. De werking van deze Note berust op de volgende twee
sleutelkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Gedurende de hele looptijd ontvangen beleggers couponbetalingen op de Coupon
Betalingsdat[um][a]. De Note betaalt een vaste Coupon op de Coupon Betalingdat[um][a]
voor de volgende Couponperiode[s]: [voeg relevante Couponperiodes in]. In de
daaropvolgende
Couponperiode(s),
ontvangen
beleggers
[een]
variabele
couponbetaling[en] op de Coupon Betalingsdat[um][a]. Het bedrag van [dit] [deze] [deze]
variabele couponbetaling[en] hangt af van de prestatie van een Referentierente[, die zal
worden vermenigvuldigd met de Participatiefactor.]
[Coupon:
a)

[Voor [elke] [de] [Coupon Betalingsdatum] [voor elke Couponperiode die begint op
of na [voeg relevante Couponperiode Einddatum of Uitgiftedatum of andere datum
in] maar eindigend vóór [voeg relevante Couponperiode Einddatum in]], [[.] procent
per jaar] [ ]] en;

b)

[Voor [elke] [de] [Coupon Betalingsdatum] [voor elke Couponperiode die begint op
of na [voeg de relevante Couponperiode Einddatum in]], [[ ] procent per jaar]] [de
Referentierente][ ]* [[en vermenigvuldigd] met [ ]].]

De Coupon is echter [een minimum van de Minimum Coupon] [en] [een maximum van de
Maximum Coupon].]]
2.

Aflossing op de vervaldag

Op de Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers:
(a)

Als op een Waarnemingsdatum het Referentieniveau [hoger is dan] [gelijk is aan of
hoger is dan] de Knock Out Grens (een "Knock-Out Gebeurtenis"), het Nominaal
Bedrag

(b)

Als geen Knock-Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden en als het Uiteindelijke
Referentieniveau [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Grens, het
Nominaal Bedrag.

(c)

Als geen Knock-Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden en als het Uiteindelijke
Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan] de Strike, ontvangen
beleggers een Contant Bedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau,
rekening houdend met de Vermenigvuldiger, en 1:1 delen in de prestatie van de
Onderliggende Waarde op basis van de Strike.

In ruil voor hierboven gemiddelde couponbetaling riskeren beleggers een mogelijk verlies
van kapitaal.
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[Indien het Effect een Switchable Note with performance payout (product nr. N74) is,
voeg dan het volgende in:
Deze switchable note biedt [100][Vul percentage in]% kapitaalbescherming op de
vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag wordt beloofd
tegen [voeg percentage in]% van het Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas op de
vervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt
uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het vermogen van de
Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Als een Switch Gebeurtenis zich niet voordoet op een Switch Gebeurtenisdatum, delen
beleggers in de positieve en negatieve prestatie van de Onderliggende Waarde op basis
van de Strike op de vervaldag[, op voorwaarde dat dit bedrag niet lager is dan het
Minimumbedrag.]
Op de Terugbetalingsdatum, als een Switch Gebeurtenis niet heeft plaatsgevonden,
ontvangen beleggers een Contant Bedrag als volgt:
(i) indien op de Waarderingsdatum de Prestatie van de Onderliggende Waarde [hoger is
dan] [of] [gelijk is aan of hoger is dan] de Strike, de som van (a) [100] [voeg bedrag in]
procent van het Nominaal Bedrag vermeerderd met (b) het product van (i) de
Participatiefactor en (ii) het hoogste van (A) [voeg Ondergrens in] en (B) het verschil tussen
(I) het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau gedeeld door zijn Initiële
Referentieniveau, min (II) [één] [Strike].]
(ii) indien op de Waarderingsdatum de Prestatie van de Onderliggende Waarde [lager is
dan] [of] [gelijk is aan of lager is dan] het product van (a) het Nominaal Bedrag (als teller)
en (b) het quotiënt van het Uiteindelijke Referentieniveau (als teller) gedeeld door het
Initiële Referentieniveau (als noemer)[, op voorwaarde dat het Contant Bedrag niet lager
zal zijn dan het Minimumbedrag.]
Indien een Switch Gebeurtenis zich voordoet op een Switch Gebeurtenisdatum, wordt een
vaste coupon betaald op elke Coupon Betalingsdatum volgend op een dergelijke Switch
Gebeurtenisdatum (waarbij het Couponbedrag met betrekking tot een eerdere datum wordt
betaald op dergelijke eerstvolgende Coupon Betalingsdatum) en zullen beleggers niet
langer delen in de prestatie van de Onderliggende Waarde op de vervaldag. Op de
Terugbetalingsdatum ontvangen beleggers een Contant Bedrag gelijk aan [[voeg bedrag
in] procent van ]het Nominaal Bedrag.
Er doet zich een Switch Gebeurtenis voor [wanneer de [Berekeningsagent] [de Emittent]
bepaalt dat de reële waarde van een note met dezelfde kenmerken als de Switchable Note,
maar zonder de switch optie, hoger is dan de reële waarde van een obligatie die gelijk is
aan de Switchable Note waarvoor een Switch Gebeurtenis heeft plaatsgevonden en dus
vaste coupons betaalt] [de Emittent besluit, naar zijn eigen en absolute goeddunken, de
betalingen uit hoofde van de Notes te scheiden van de prestatie van de Onderliggende
Waarde, en bepaalt dat op elke Couponbetalingsdatum een vaste coupon wordt betaald en
dat slechts [[voeg getal in]% van] van het Nominaal Bedrag bij aflossing op de vervaldag
wordt betaald. De Switch Gebeurtenis zal plaatsvinden op een Switch Gebeurtenisdatum
op het ogenblik dat de Emittent aan de houders van de Notes over de relevante Switch
Gebeurtenisdatum kennis geeft van de beslissing van de Emittent om een Switch
Gebeurtenis te laten plaatsvinden.

[Indien het Effect een Partial Capital Protection Note (product nr. N75) is, voeg dan het
volgende in:
De Partial Capital Protection Note [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in]
biedt [voer getal in] procent kapitaalbescherming van het Nominaal Bedrag op de
vervaldag en het aan de beleggers te betalen aflossingsbedrag is gekoppeld aan de
prestatie van de Onderliggende Waarde. Deze gedeeltelijke kapitaalbescherming betekent
dat de aflossing van de Partial Capital Protection Note op de vervaldag wordt beloofd tegen
het percentage van het Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas op de vervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar wordt uitsluitend
verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om
zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Op de vervaldag ontvangen de beleggers het Contant Bedrag, zijnde het product van het
Nominaal Bedrag vermenigvuldigd met het hoogste van (a) en (b) waarbij
(a) is het hoogste van [vul getal in] procent of de Prestatie; en
(b) is 100 procent vermeerderd met de Participatiefactor vermenigvuldigd met de Prestatie
min 1.
Als formule:
Nominaal Bedrag * max {max {[vul getal in]%, (Prestatie)}, 100% + Participatiefactor *
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(Prestatie - 1)}
[voeg tabel in indien nodig]

[Waarne
mingsdat
um]

[Coupond
rempel]

[Coupon]

[Bijkome
nde
Coupondr
empel]

[Bijkome
nde
Coupon]

[Coupon
Betalings
datum]

[voeg
datum
in][(de
“Eerste
Waarnemi
ngsdatum
”)]

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
datum in]

[voeg
datum in]
[(de
”Tweede
Waarnemi
ngsdatum
”)]

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
datum in]

[voeg
datum in]
[(de “[ ]
Waarnemi
ngsdatum
”)]

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
datum in]

Waarderin
gsdatum

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
waarde in]
[[ ] procent
van
het
Initiële
Referentie
niveau]

[
]
[procent]

[voeg
datum in]

[voeg tabel in indien nodig]

[Waarnemingsdatum]

[Aflossingsdrempel]

[Autocall
Bijkomende
Coupon]

[Autocall
Aflossingsniveau]

[voeg datum in][(de
“Eerste
Waarnemingsdatum”)]

[voeg waarde in] [[ ]
procent
van
het
Initiële
Referentieniveau]

[ ] [procent]

[ ] [procent]

[voeg datum in] [(de
”Tweede
Waarnemingsdatum”)]

[voeg waarde in] [[ ]
procent
van
het
Initiële
Referentieniveau]

[ ] [procent]

[ ] [procent]

[voeg datum in] [(de “[ ]
Waarnemingsdatum”)]

[voeg waarde in] [[ ]
procent
van
het
Initiële
Referentieniveau]

[ ] [procent]

[ ] [procent]

[Waarderingsdatum]

[voeg waarde in] [[ ]
procent
van
het
Initiële
Referentieniveau]

Niet
van
toepassing

Niet van toepassing

De volgende definities worden hierboven gebruikt.

[Aanpassingsdatum]

[ ]*

[Aantal Ondermaats Presterende
Korfcomponenten]

[ ]*
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[Aflossings Bepalingsbedrag]
[Aflossingsdatum]
[Aflossingsdrempel]
[Aflossingsrecht van de Emittent]
Aflossingsvaststellingsbedrag
[Autocall Bijkomende Coupon]
[Autocall Aflossingsniveau]
[Basismunt]
[Beheersvergoeding]
[Beeïndigingsdatum]
[Beschermingsbedrag]
[Beschermingsgrens]
[Beschermingsniveau]

[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ja][nee][ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*

[Bijkomend Bedrag]

[ ]*

[Bijkomende Coupon]

[ ]*

[Bijkomende Coupondrempel]

[ ]*

[Bonusbedrag]

[ ]*

[Bovengrens]

[ ]* [Een getal dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]

[Buitenlandse Munteenheid]

[ ]*
[ ]*

[Cap]
[Contant Bedrag]
[Coupon]

[Couponbedrag]
[Coupon Betalingsdatum]
[Coupon Deler]
[Coupondrempel]

[Couponperiode]
[Couponperiode Referentiedat[um][a]]
[Couponwaarde]

[Coupon Waarnemingsdat[um][a]]
[Coupon Waarnemingsperiode]

[ ]*
[ ]*[Een percentage dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*[Een percentage dat bepaald zal
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] noch meer dan [voeg getal in]]
[ ]*
[ ]*
[ ]*[Een percentage dat bepaald zal
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] noch meer dan [voeg getal in]]
[ ]*
[ ]*

[Dagelijks Prestatieniveau]

[ ]*

[Digitaal Bedrag]

[ ]*

[Dividendaanpassingsdatum]

[ ]*

[Dividendfactor]

[ ]*
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[Doorrolkosten]
[Drempelpercentage]

[ ]*
[ ]*

[Eerste Bonusbedrag]

[ ]*

[Eerste Munteenheid]

[ ]*
[ ]*

[Financieringscomponent]
[Fysieke Leveringsbedrag]
[Gearing]
[Gespecificeerd Referentieniveau]

[ ]*
[ ]*
[ ]*

[Grens]

[ ]*[Een getal dat bepaald zal worden
door de Emittent op de [Initiële
Waarderingsdatum] [ ] en dat niet
minder zal zijn dan [voeg getal in]
noch meer dan [voeg getal in]]

[Grensaanpassingsbedrag]

[ ]*

[Grensaanpassingsfactor]

[ ]*

[Grensvaststellingsbedrag]

[ ]*

[Individueel Muntprestatie]

[ ]*
[voeg relevante definitie in zoals
onttrokken
uit
de
Algemene
Productvoorwaarden]
[ ]*

[Initieel Referentieniveau]
[Initiële Uitgifteprijs]
[Initiële Waarderingsdatum]
[Knock-Out Grens]
[Lock In Gebeurtenis]
[Lock In Step]

[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*

[Long Onderliggende Waarde]

[ ]*

[Lookback Periode]

[ ]*

[Maximumbedrag]

[ ]*

[Maximumcoupon]

[ ]* [Een percentage dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]

[Minimumbedrag]

[ ]*

[Minimumcoupon]

[]*[Een percentage dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]

[Minimumaflossingbedrag]

[ ]*

[Minimum Referentieniveau]

[ ]*

[Minimum Rendement]

[ ]*

[Niet-lineaire Factor]

[ ]*

[Nominaal Bedrag]

[ ]*

[No Touch Bedrag]

[ ]*

[Ondergrens]

[ ]* [Een getal dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]

[One Touch Bedrag]

[ ]*

[Outperfomance Strike Niveau]

[ ]*
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[Parachutedrempel]

[ ]*

[Participatiefactor] [1]

[ ]* [Een getal dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]

[Participatiefactor 2]

[ ]* [Een getal dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]
[ ]*

[ParticipationDown]
[ParticipationUp]
[Prestatie]
[Put Strike]
[Quanto Factor]
[Rainbow Rendement]
[Referentiebedrag]
[Referentiebron]
[Referentieniveau]
[Referentie Korfprestatie]
Relevante Prestatie
[Relevante Referentieniveauwaarde]
[Rentevoet]
[Reset Datum]
[Restbedrag]
[Rollover Factor]
[Short Onderliggende Waarde]
[Stop Loss Referentieniveau]
[Strike] [1]

[Strike 2]

[Successor Future]
[Switch Gebeurtenisdatum]
[Termijn Contant Bedrag]
[Termijn Referentieniveau]
[Termijn Terugbetalingsdatum]
[Terugbetalingsmunteenheid]
[Tussentijds Referentieniveau]
[Tweede Bonusbedrag]
[Tweede Munteenheid]
[Uiteindelijk Contant Bedrag]

[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[voeg relevante definitie in zoals
onttrokken
uit
de
Algemene
Productvoorwaarden]
[ ]*
[ ]*
[voeg relevante definitie in zoals
onttrokken uit de Algemene
Productvoorwaarden]
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]* [Een getal dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]*
[ ]* [Een getal dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
[ ]*
(a)

de
Eerste
Waarnemingsdatum, [[ ]* een
bedrag gelijk aan de som van
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[(b)]

[Uiteindelijk Contant Bedrag Percentage]
[Uiteindelijke Referentieniveau]
[Uiteindelijke Terugbetalingsdatum]
[Uitgiftedatum]
[Uitoefeningsrecht van de Effectenhouder]

(i) het Restbedrag plus (ii) het
product
van
(A)
het
Restbedrag, vermenigvuldigd
met (B) [], vermenigvuldigd
met (C) []; of] []
de
Uiteindelijke
Waarnemingsdatum, [[ ]* een
bedrag gelijk aan de som van
(i) het Restbedrag plus (ii) het
product
van
(A)
het
Restbedrag, vermenigvuldigd
met (B) [], vermenigvuldigd
met (C) []]*

[ ]*
[voeg relevante definitie in zoals
onttrokken
uit
de
Algemene
Productvoorwaarden]
[ ]*
[ ]*
[ja][nee][ ]*

[Vaste Rentevoet]

[ ]*

[Vermenigvuldiger]

[ ]* [Een getal dat zal bepaald
worden door de Emittent op de
[Initiële Waarderingsdatum] [ ] en dat
niet minder zal zijn dan [voeg getal
in] en niet meer dan [voeg getal in]]
[ ]*

[Vervangingsgebeurtenis]
[Vroegtijdige Aflossingsdatum]

[ ]*

[Vroegtijdig Contant Bedrag Percentage]

[ ]*

[Vroegtijdige] [Terugbetalingsdatum]

[ ]*
[ ]*

[Waardedatum]

[ ]*

[Waarderingsdatum]
[Waarnemingsdatum(a)]

[ ]*

[Waarnemingsperiode]

[ ]*

[indien van toepassing, voeg bijkomende
termen]

[voeg relevante
Producttermen]

definities

in uit

[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen
met relevante informatie en invullen voor elke Serie van Effecten:
ISIN
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

C.16

De
afloopeindvervaldatum van
afgeleide effecten –
uitoefeningsdatum
uiteindelijke
referentiedatum.

of
de
de
of

[Voeg C.16 in indien Bijlage XII van toepassing is]
[Terugbetalingsdatum:
[Indien een Aflossingsgebeurtenis zich heeft voorgedaan [op
een Waarnemingsdatum,] [[vul aantal aan] Werkdag[en] volgend op de
Waarnemingsdatum waarop dergelijke [Knock-Out Gebeurtenis] [Aflossingsgebeurtenis]
zich eerst heeft voorgedaan][de Vervroegde Aflossingsdatum gepland te vallen onmiddellijk
volgend op de datum waarop dergelijke Waarnemingsdatum gepland is te vallen] of indien
zich geen [Knock-Out Gebeurtenis][Aflossingsgebeurtenis] heeft voorgedaan [vul aantal
aan] of indien later, [vul aantal aan] Werkdag[en] volgend op de Waarderingsdatum] [ ]*]
[[Uitoefeningsdatum[a]][Uitoefeningsperiode]:
[Indien een Aflossingsgebeurtenis zich
heeft voorgedaan, de [Waarnemingsdatum waarop dergelijke Aflossingsgebeurtenis zich
eerst heeft voorgedaan of indien zich geen Aflossingsgebeurtenis heeft voorgedaan, de
Waarderingsdatum]] [ ]*] [de laatst voorkomende Waarderingsdatum][]*]
[Waarderingsdatum:

[ ]* [(onderhevig aan wijzigingen)]]

[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen
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met relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten:

C.17

Betalingsprocedure van de
afgeleide effecten.

ISIN

[Betalingsdatum

[]

[]

[Uitoefeningsdatum[a]]
[Uitoefeningsperiode]
[]

[Waarderingsdatum]
[]

[Voeg C.17 in indien Bijlage XII van toepassing is]
Alle Contant Bedragen die door de Emittent betaalbaar zijn, zullen worden overgemaakt
naar de desbetreffende Clearingagent om te worden uitgekeerd aan de Effectenhouders.
De Emittent zal worden ontheven van zijn betalings- [en/of leverings-]verplichtingen door
[betaling van het Contant Bedrag] [en/of] [levering van het Fysiek Leveringsbedrag] aan, of
voor rekening van, de desbetreffende Clearingagent [of Fysiek Leveringsclearingsysteem]
met betrekking tot het aldus betaalde of geleverde bedrag.]

C.18

Een beschrijving van hoe
het
rendement
van
afgeleide effecten wordt
uitgekeerd.

[Voeg C.18 in indien Bijlage XII van toepassing is]
[Betaling van het Contant Bedrag en/of levering van het Fysieke Leveringsbedrag op de
Betalingsdatum aan elke desbetreffende Effectenhouder.]
[Betaling van het Contant Bedrag op de Betalingsdatum aan elke desbetreffende
Effectenhouder.]
[Levering van het Fysieke Leveringsbedrag op de Betalingsdatum aan elke desbetreffende
Effectenhouder.]
[De Effecten [kunnen] een Couponbedrag genereren voor elke relevante Effectenhouder bij
de toepasbare Betalingsdatum van de Coupon.]

C.19

De oefeningsprijs of de
uiteindelijke referentieprijs
van
het
onderliggende
actief.

[Voeg C.19 in indien Bijlage XII van toepassing is]
[Het Uiteindelijk Referentieniveau] [van elke Korfcomponent]: [ ]*] [Met betrekking tot
Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen met relevante
informatie en invullen voor elke Serie Effecten:
ISIN
[]

Uiteindelijk Referentieniveau
[]

]
C.20

Type van het onderliggende
actief en waar informatie
over het onderliggende
actief
kan
worden
teruggevonden.

[Voeg C.20 in indien Bijlage XII van toepassing is]

[Niet van toepassing. Voor de Effecten wordt een vast bedrag betaald zonder rekening te
houden met de Uitoefeningsprijs of het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde.]
[Onderliggende Waarde[n]] [Korf] [en] [Korfcomponenten]
[Type:

[Aandeel] [Index] [Multi-Uitwisselingsindex] [Effect maar geen aandeel]
[Grondstof] [Wisselkoers] [Termijncontract] [Fonds] [Fondsaandeel]
[Fondsdeelbewijs] [Rentevoet] [Korf met activa die als volgt is
samengesteld: voeg details in van het relevante type of de relevante
types van Korfcomponenten - Aandelen, Indexen, andere effecten,
Effect maar geen aandeel, Grondstoffen, Wisselkoersen,
Termijncontracten, Fondsparticipaties of -aandelen en/of
Rentetarieven:]

Naam:

[ ]*

[ISIN]:

[ ]*

Informatie over het historische en huidige rendement van [de Onderliggende Waarde][de
Korfcomponenten] en de volatiliteit ervan kan worden bekomen [op de publieke website op
www. [maxblue.de] [ ] [en op de [Bloomberg pagina [voeg pagina details in]] of [Reuters
pagina [voeg pagina details in]], [zoals deze wordt aangeleverd voor elk effect of element
waaruit [de Onderliggende Waarde] [de Korfcomponent] is samengesteld. [Indien er geen
publieke informatie bestaat, voeg dan het volgende in: in fysieke vorm in de kantoren van
[adres/telefoonnummer invoegen]]
[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen
met relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten:
ISIN
[]

C.21

Markt waarop de effecten

[]
[]

[]
[]

[Voeg C.21 in indien Bijlage XIII van toepassing is]

[]
[]
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zullen worden verhandeld
en
waarvoor
Basis
Prospectus is gepubliceerd.

[Een aanvraag [werd gemaakt] [zal worden gemaakt] om de Effecten toe te laten tot de
verhandeling op de gereglementeerde markt van de Beurs van Luxemburg] [Niet van
toepassing. De Effecten zullen niet worden genoteerd of toegelaten tot de verhandeling op
de gereglementeerde markt van een beurs.]

Element
D.2

Afdeling D – Risico’s
Belangrijke
informatie
over
de
voornaamste risico’s die specifiek zijn
en individueel gelden voor de emittent.

Beleggers worden blootgesteld aan het risico dat de Emittent failliet verklaard
wordt doordat deze teveel schulden heeft of niet meer in staat is om zijn
schulden af te betalen, i.e. aan het risico van een tijdelijke of permanente
onmogelijkheid om interest en/of hoofdsommen op tijd te betalen. De ratings
van de Emittent weerspiegelen de inschatting van deze risico's.
Factoren die een negatieve invloed op de winstgevendheid van Deutsche
Bank kunnen hebben worden als volgt beschreven:
•

Hoewel de wereldwijde economie in 2017 sterk was dankzij het
over het algemeen nog altijd accomoderende monetaire beleid, het
feit dat politieke risico’s zich (met name in Europa) niet
verwezenlijkten en de doorgaans marktvriendelijke uitkomsten van
verkiezingen, zijn er nog altijd aanzienlijke macro-economische
risico’s die een negatieve invloed kunnen hebben op de
bedrijfsresultaten en op de financiële positie van sommige van haar
bedrijfsonderdelen, alsmede op de strategische plannen van
Deutsche Bank. Onder deze risico’s vallen de mogelijkheid dat de
Verenigde Staten op een vroegtijdige recessie afstevenen,
inflatierisico’s, mondiale onevenwichtigheden, de Brexit, de
opkomst van euroscepsis en geopolitieke risico’s, alsmede het
voortdurende lagerenteklimaat en competitie in de sector van de
financiële diensten, die de marges hebben vernauwd van een groot
aantal bedrijfsactiviteiten van Deutsche Bank.
Als deze
voorwaarden blijven voortduren of verergeren, kan de negatieve
invloed op de activiteiten, bedrijfsresultaten of strategische plannen
van Deutsche Bank blijven voortduren.

•

De bedrijfsresultaten en financiële positie van Deutsche Bank, met
name die van het bedrijfsonderdeel Corporate & Investment Bank
van Deutsche Bank, blijven een negatieve invloed ondervinden van
het uitdagende marktklimaat, onzekere macro-economische en
geopolitieke omstandigheden, minder klantactiviteit, sterkere
concurrentie en regulering en de directe invloed van de
strategische beslissingen van Deutsche Bank in het kader van de
verdere uitvoering van haar strategie. Als Deutsche Bank bij de
aanhoudende tegenwind en de aanhoudend hoge kosten in
verband met gerechtelijke procedures niet in staat is haar
winstgevendheid te verbeteren, is het mogelijk dat Deutsche Bank
veel van haar strategische ambities niet kan verwezenlijken en kan
het voor Deutsche Bank moeilijk worden haar kapitaal, liquiditeits
en leverage op een niveau te houden dat door marktpartijen en de
toezichthouders van Deutsche Bank wordt verwacht.

•

De aanhoudend grote politieke onzekerheid kan niet te voorspellen
gevolgen hebben voor het financiële systeem en de economie in
het algemeen. Ook kan deze onzekerheid ertoe leiden dat de
Europese integratie gedeeltelijk wordt teruggedraaid, wat mogelijk
leidt
tot
het
terugvallen
van
ondernemingsactiviteiten,
afschrijvingen van goederen en verliezen bij de activiteiten van
Deutsche Bank. De mogelijkheid van Deutsche Bank om zichzelf te
beschermen tegen deze risico’s is beperkt.

•

Mogelijk zal Deutsche Bank waardeverminderingen moeten
boeken op haar blootstellingen aan de soevereine schuld van
Europese of andere landen als de Europese staatsschuldencrisis
weer opleeft. De credit default swaps die Deutsche Bank heeft
gesloten om haar blootstelling aan staatschulden te beheren zijn
mogelijk niet beschikbaar om deze verliezen te compenseren.

•

De liquiditeit, bedrijfsactiviteiten en winstgevendheid van Deutsche
Bank kunnen negatief worden beïnvloed wanneer Deutsche Bank
geen toegang heeft tot de kapitaalmarkten of geen activa kan
realiseren
gedurende
periodes
van
marktwijde
of
ondernemingsspecifieke liquiditeitsbeperkingen. Afwaarderingen
van kredietbeoordelingen hebben bijgedragen aan een stijging van
de financieringskosten van Deutsche Bank. Een eventuele
toekomstige afwaardering kan een wezenlijk negatieve invloed
hebben op haar financieringskosten, op de bereidheid van
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tegenpartijen om zaken met haar te blijven doen en op significante
aspecten van haar ondernemingsmodel.
•

Regelgevende hervormingen die aangenomen en voorgesteld
werden als antwoord op de zwaktes in de financiële sector, samen
met een toegenomen regelgevend toezicht in het algemeen,
hebben significante onzekerheid gecreëerd voor Deutsche Bank en
kunnen haar onderneming en de mogelijkheid om haar
strategische plannen uit te voeren, negatief beïnvloeden. Daarbij
kunnen bevoegde toezichthouders Deutsche Bank verbieden om
dividenduitkeringen
of
uitkeringen
op
haar
toezichtskapitaalinstrumenten te doen of andere handelingen te
verrichten wanneer Deutsche Bank niet aan de toezichtsvereisten
voldoet.

•

Europese en Duitse wetgeving inzake het herstel en de afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen kan, indien maatregelen
worden genomen om de afwikkelbaarheid van Deutsche Bank te
garanderen of aan Deutsche Bank afwikkelingsmaatregelen
worden opgelegd, van significante invloed zijn op de
bedrijfsactiviteiten van Deutsche Bank en leiden tot verliezen voor
haar aandeelhouders en schuldeisers.

•

Wijzigingen in wet- en regelgeving vereisen van Deutsche Bank dat
zij een toegenomen kapitaal aanhoudt, waarbij in enkele gevallen
(onder meer in de Verenigde Staten) regels op het gebied van
liquiditeit,
risicobeheer,
kapitaaltoereikendheid
en
afwikkelingsplanning van toepassing kunnen zijn op haar lokale
bedrijfsactiviteiten op stand-alone basis. Deze vereisten kunnen
een aanzienlijke invloed op het ondernemingsmodel, de financiële
positie en de bedrijfsresultaten van Deutsche Bank hebben, alsook
op de competitieve omgeving in het algemeen. Enige percepties in
de markt dat Deutsche Bank mogelijks niet in staat is om haar
kapitaal- of liquiditeitsvereisten met een voldoende buffer na te
komen, of dat Deutsche Bank kapitaal of liquiditeit dient aan te
houden bovenop deze vereisten of het feit dat Deutsche Bank
anderszins niet aan deze vereisten voldoet, zou de invloed van
deze factoren op de activiteiten en resultaten van Deutsche Bank
kunnen versterken.

•

Het toezichtskapitaal en de liquiditeitsratio’s van Deutsche Bank en
haar gelden die vatbaar zijn voor uitkering op haar aandelen of
toezichtskapitaalinstrumenten worden geraakt door de zakelijke
beslissingen van Deutsche Bank. Bij het nemen van die
beslissingen komen de belangen van Deutsche Bank en die van de
houders van die instrumenten mogelijk niet overeen. Deutsche
Bank kan in overeenstemming met het toepasselijke recht en de
voorwaarden van de desbetreffende instrumenten beslissingen
nemen die ertoe leiden dat geen, of lagere, uitkeringen
plaatsvinden op de aandelen of toezichtskapitaalinstrumenten van
Deutsche Bank.

•

Wetgeving in de Verenigde Staten en Duitsland met betrekking tot
het verbod te handelen voor eigen rekening (proprietary trading) of
de scheiding daarvan van de deposito-activiteiten maakt het voor
Deutsche Bank noodzakelijk om haar bedrijfsactiviteiten aan te
passen om de toepasselijke beperkingen in acht te kunnen nemen.
Dit kan de activiteit, de financiële positie en de bedrijfsresultaten
van Deutsche Bank aanzienlijk negatief beïnvloeden.

•

Andere regelgevende hervormingen die werden aangenomen of
voorgesteld in de nasleep van de financiële crisis – bijvoorbeeld,
uitgebreide nieuwe regels betreffende de derivatenactiviteiten van
Deutsche
Bank,
compensatie,
bankheffingen,
depositobescherming of een mogelijke financiële transactietaks –
kunnen leiden tot een toename in de bedrijfskosten van Deutsche
Bank en een negatieve impact op haar ondernemingsmodel.

•

Negatieve marktomstandigheden, een daling van de prijzen van
activa, volatiliteit en voorzichtigheid bij beleggers hebben de
inkomsten en winsten van Deutsche Bank in aanzienlijke en
negatieve mate beïnvloed en kunnen deze in de toekomst nog
beïnvloeden, in het bijzonder met betrekking tot haar activiteiten
van investeringsbankieren, brokerage en andere commissie- en
vergoedinggebaseerde activiteiten. Als gevolg daarvan, heeft
Deutsche bank in het verledenaanzienlijke verliezen van haar
handels- en investeringsactiviteiten geleden en kan ze deze in de
toekomst mogelijks verder lijden.
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•

In april 2015 maakte Deutsche Bank de volgende fase van haar
strategie bekend. Nadere informatie daarover volgde in oktober
2015. In maart 2017 en april 2018 werden updates aangekondigd.
Indien Deutsche Bank niet in staat is haar strategische plannen
succesvol te implementeren, kan het mogelijks niet in staat zijn om
haar financiële doelstellingen te bereiken, of kan Deutsche Bank
mogelijks verliezen of een lage winstgevendheid ondergaan of
erosies van haar kapitaalsbasis, en kunnen de financiële positie,
bedrijfsresultaten en aandelenprijs van Deutsche Bank materieel
en negatief beïnvloed worden.

•

Als onderdeel van de in maart 2017 aangekondigde strategische
initiatieven heeft Deutsche Bank haar bedrijfsonderdelen Global
Markets, Corporate Finance en Transaction Banking omgevormd
tot één divisie Corporate & Investment Bank om zichzelf zodanig te
positioneren dat groei kan worden gerealiseerd door toegenomen
kansen voor cross-selling ten behoeve van de hoger renderende
zakelijke klanten. Klanten kunnen ervoor kiezen hun bedrijf of
portefeuille niet bij Deutsche Bank uit te breiden, wat een negatieve
invloed heeft op het vermogen van Deutsche Bank om op deze
kansen in te spelen.

•

Als onderdeel van de strategie-updates van maart 2017 heeft
Deutsche Bank aangekondigd voornemens te zijn Deutsche
Postbank AG (tezamen met haar dochterondernemingen,
Postbank) te behouden en samen te voegen met haar bestaande
retailactiviteiten
en
zakelijke
activiteiten.
Eerder
werd
aangekondigd dat Deutsche Bank voornemens was Postbank van
de hand te doen. Het is mogelijk dat Deutsche Bank moeilijkheden
ondervindt bij het integreren van Postbank in de Groep nadat de
operationele scheidbaarheid van de Groep is voltooid. Het is dan
ook mogelijk dat de door Deutsche Bank verwachte
kostenbesparingen en andere voordelen gepaard gaan met hogere
kosten dan voorzien of helemaal niet kunnen worden gerealiseerd.

•

Als onderdeel van haar strategie-updates van maart 2017 heeft
Deutsche Bank aangekondigd voornemens te zijn om door middel
van een gedeeltelijke beursgang (IPO) een operationeel
gescheiden divisie Asset Management tot stand te brengen. Deze
beursintroductie werd in maart 2018 afgerond. Deutsche Bank kan
mogelijks niet in staat zijn te profiteren van de verwachte voordelen
die een operationeel gescheiden Deutsche AM naar haar mening
met zich kan meebrengen.

•

Deutsche Bank kan moeilijkheden ondervinden bij het verkopen
van ondernemingen, bedrijfsonderdelen of activa tegen een
gunstige prijs of überhaupt helemaal niet en kan substantiële
verliezen lijden op deze activa en andere investeringen, ongeacht
de marktontwikkelingen.

•

Een robuuste en effectieve AO/IC en toereikende infrastructuur (die
mensen, beleid en procedures, het testen van controleprocessen
en ICT-systemen omvat) zijn noodzakelijk om te kunnen
garanderen dat Deutsche Bank bij het voeren van haar activiteiten
de toepasselijke wet- en regelgeving en de bijbehorende
verwachtingen van toezichthouders in acht neemt. Deutsche Bank
erkent de noodzaak om haar AO/IC en infrastructuur te versterken
en heeft daartoe initiatieven ontplooid. Indien deze initiatieven niet
succesvol zijn of vertraagd zijn, kan dit een wezenlijk negatieve
invloed hebben op de reputatie, rechtspositie en financiële positie
van Deutsche Bank. Daarnaast kan het ertoe leiden dat het
vermogen van Deutsche Bank om haar strategische ambities te
verwezenlijken wordt aangetast.

•

Deutsche Bank is actief in een omgeving van aanzienlijke en
toegenomen regelgeving en geschillen, die Deutsche Bank
mogelijks blootstellen aan aansprakelijkheid en andere kosten,
waarvan de bedragen mogelijks substantieel en moeilijk in te
schatten zijn, en aan wettelijke en regulatoire sancties en
reputationele schade.

•

Deutsche Bank is op dit moment het voorwerp van een aantal
onderzoeken
door
regelgevende
autoriteiten
en
wetshandhavingsinstanties wereldwijd alsmede van civiele acties
met betrekking tot mogelijk wangedrag. Het uiteindelijke resultaat
hiervan is niet voorspelbaar, maar kan de bedrijfsresultaten,
financiële conditie en reputatie van Deutsche Bank wezenlijk en
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negatief beïnvloeden.
•

Naast de traditionele bankactiviteiten betreffende het aannemen
van deposito’s en kredietverstrekking houdt Deutsche Bank zich
ook bezig met niet-traditionele kredietactiviteiten. Daarbij wordt
krediet verleend in transacties zoals het houden van effecten van
derden of het uitvoeren van complexe derivatentransacties. Deze
niet-traditionele kredietactiviteiten zorgen voor een aanzienlijk
grotere blootstelling van Deutsche Bank aan kredietrisico.

•

Een fors deel van de activa en passiva op de balans van Deutsche
Bank bestaat uit financiële instrumenten die tegen reële waarde
worden gewaardeerd, waarbij reëlewaardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening worden verantwoord. Als gevolg van deze
veranderingen heeft Deutsche Bank in het verleden verliezen
geleden, en kan Deutsche Bank in de toekomst verdere verliezen
lijden.

•

Het risicobeheerbeleid, -procedures en -methodes van Deutsche
Bank kunnen niet beletten dat ze blootgesteld blijft aan nietgeïdentificeerde of niet-geanticipeerde risico’s, die tot materiële
verliezen kunnen leiden.

•

Operationele risico's , die kunnen voortvloeien uit fouten in de
uitvoering van processen van Deutsche Bank, het gedrag van
werknemers van Deutsche Bank, instabiliteit, storingen of
onderbrekingen in het ICT-systeem en de ICT-infrastructuur van
Deutsche Bank, of verlies van bedrijfscontinuïteit, of soortgelijke
problemen ten aanzien van leveranciers van Deutsche Bank,
kunnen de activiteiten van Deutsche Bank verstoren en tot
wezenlijke verliezen leiden.

•

Deutsche Bank maakt ter ondersteuning van haar activiteiten en
bedrijfsvoering gebruik van verschillende leveranciers. De door de
leveranciers verleende diensten brengen voor Deutsche Bank
risico’s met zich mee die vergelijkbaar zijn met de risico’s die
Deutsche Bank draagt wanneer zij de diensten zelf verricht.
Deutsche Bank blijft eindverantwoordelijk voor de door haar
leveranciers verleende diensten. Daarnaast geldt dat indien een
leverancier zijn activiteit niet conform de toepasselijke normen of
de verwachtingen van Deutsche Bank voert, Deutsche Bank het
risico kan lopen op wezenlijke verliezen, optreden van
toezichthouders of gerechtelijke procedures of niet de gezochte
voordelen uit de relatie behaalt.

•

De operationele systemen van Deutsche Bank zijn onderhevig aan
een toenemend risico van cyberaanvallen en andere
internetcriminaliteit, die aanleiding kunnen geven tot materiële
verliezen van cliënten- of klanteninformatie, de reputatie van
Deutsche Bank kunnen schaden en leiden tot sancties vanwege de
toezichthouder en financiële verliezen.

•

De grootte van de clearingoperatie van Deutsche Bank stelt
Deutsche Bank bloot aan een verhoogd risico op aanzienlijke
verlezen indien deze operaties niet meer fatsoenlijk functioneren.

•

Deutsche Bank kan mogelijks moeilijkheden ondervinden in het
identificeren en uitvoeren van acquisities, en zowel het maken van
acquisities als het vermijden van acquisities kunnen de
operationele resultaten en de prijs van het aandeel van Deutsche
Bank aanzienlijk schaden.

•

Intense concurrentie, zowel in de thuismarkt van Deutsche Bank in
Duitsland maar ook op de internationale markten, zouden de
inkomsten en winstgevendheid van Deutsche Bank substantieel
negatief kunnen beïnvloeden.

•

Transacties met tegenpartijen in landen aangewezen door het U.S.
State Department als zijnde staten die terrorisme financieren of
personen die onderworpen worden aan economische sancties door
de Verenigde Staten kunnen ertoe leiden dat mogelijke klanten en
beleggers vermijden om zaken te doen met Deutsche Bank of om
in de effecten van Deutsche Bank te investeren, kunnen de
reputatie van Deutsche Bank schade berokkenen of tot
regelgevende of handhavende initiatieven leiden die in aanzienlijke
en negatieve mate de activiteiten van Deutsche Bank kunnen
beïnvloeden.
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[Indien
Bijlage V
of Bijlage
XIII
van
toepassing
is,
voeg
in:D.3]
[Indien
Bijlage XII
van
toepassing
is, voeg in:
D.6]

[Indien Bijlage V of Bijlage XIII van
toepassing is, voeg in:
Belangrijke informatie over de risico's
die specifiek zijn en individueel gelden
voor de effecten.]
[Indien Bijlage XII van toepassing is,
voeg in: Risicowaarschuwing waarbij
beleggers de waarde van hun volledige
belegging of een deel ervan kunnen
verliezen]

[Indien Bijlage XII van toepassing is, voeg in: Wanneer er geen
minimumbedrag(en) in cash of activa dat betaalbaar of leverbaar is, is
gespecificeerd, kunnen beleggers een volledig of gedeeltelijk verlies van hun
belegging in het Effect ervaren.]
[Indien het Effect gekoppeld is aan de Onderliggende Waarde, voeg dan het
volgende in: Effecten zijn gekoppeld aan de Onderliggende Waarde
Betaalbare bedragen of periodiek of op het ogenblik van uitoefening of
aflossing van de Effecten leverbare activa, naargelang het geval, zijn
gekoppeld aan de Onderliggende Waarde dat kan bestaan uit één of
meerdere Referentie-elementen. Het aankopen van of beleggen in Effecten
die gekoppeld zijn aan de Onderliggende Waarde houdt aanzienlijke risico's
in.
De Effecten zijn geen conventionele effecten en houden verschillende unieke
beleggingsrisico’s in die potentiële beleggers duidelijk zouden moeten
begrijpen alvorens in de Effecten te beleggen. Elke potentiële belegger in de
Effecten zou vertrouwd moeten zijn met effecten die kenmerken vertonen die
gelijkaardig zijn aan die van de Effecten en zouden alle documentatie met
betrekking tot de Effecten volledig moeten bestuderen en zouden de
voorwaarden van de Effecten en de aard en de omvang van de blootstelling
aan het risico op verlies moeten begrijpen.]
[Indien betaalbare bedragen en leverbare activa met betrekking tot de
Effecten worden berekend door middel van een formule, voeg dan het
volgende in:
Potentiële beleggers zouden er moeten voor zorgen dat ze de
desbetreffende formule op basis waarvan de betaalbare bedragen en/of
leverbare activa worden berekend, begrijpen, en indien nodig advies
inwinnen bij hun eigen adviseur(s).]
[Indien het Effect gekoppeld is aan de Onderliggende Waarde, voeg dan het
volgende in: Risico’s verbonden aan de Onderliggende Waarde
Gezien de invloed van de Onderliggende Waarde op de uitkering vanwege
het Effect[, zoals ook geldt bij een rechtstreekse belegging in de
Onderliggende Waarde], zijn beleggers blootgesteld aan risico’s, zowel
gedurende de looptijd als op de vervaldag, die ook over het algemeen
verbonden
zijn
aan
[een
belegging
in]
[het/de]
respectieve
[aandeel/aandelen] [,] [en] [index] [indices] [,] [en] [grondstof] [grondstoffen]]
[,] [en] [valuta] [valuta’s] [,] [en] [rentevoet] [rentevoeten] [,] [en][ ] [en ook met
[activa in opkomende landen] [en] [beleggingen in hedgefondsen][in het
algemeen].]
[Valutarisico’s
[Aangezien de [valuta] [valuta’s] van de Onderliggende Waarde niet dezelfde
[is][zijn] als de Betalingsmunt van het/de [Effect][Effecten],] worden beleggers
blootgesteld aan het risico van negatieve wijzigingen in de wisselkoersen,
zowel gedurende de looptijd als op de vervaldag.] Beleggers worden [ook]
blootgesteld aan een wisselkoersrisico indien de Betalingsmunt niet de munt
is van het rechtsgebied van het land waar de belegger woont.]
[Correlatierisico
Het bedrag van [enige coupon en] enig verschuldigd Contant Bedrag [of
verschuldigd fysiek leveringsbedrag] onder de Effecten is afhankelijk van de
prestaties van meerdere Referentie Items. In dit opzicht is de prestatie van
het slechtst presterende Referentie Item in vergelijking met de prestaties van
de andere Referentie Items relevant. Het afhankelijkheidsniveau tussen de
Referentie Items, de zogenaamde correlatie, kan een aanzienlijke invloed
hebben op de risico's verbonden aan een belegging in de Effecten. Dit risico
neemt toe als de correlatie tussen de Referentie Items afneemt omdat dan de
kans toeneemt dat ten minste één van de Referentie Items een averechtse
prestatie zal tonen vergeleken met de prestaties van de andere Referentie
Items.]
[Fysiek Betaalde Effecten
Voeg in wanneer relevant voor andere Effecten dan Italiaanse Effecten: Een
Aflossing Verstoringgebeurtenis is een gebeurtenis waarop de Emittent geen
invloed heeft en waardoor, naar het oordeel van de Berekeningsagent, de
levering van de gespecificeerde activa die door of namens de Emittent
moeten worden geleverd, niet haalbaar is. Een dergelijke bepaling kan van
invloed zijn op de waarde van de Effecten en/of kan de aflossing van de
effecten vertragen. Zolang de Aflossing Verstoringgebeurtenis voortduurt,
kan de Emittent er naar eigen redelijke goeddunken voor kiezen om deze
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verplichting met betrekking tot het betreffende Effect na te komen door
betaling van de Marktwaarde van dergelijk Effect, rekening houdend met
reeds geleverde of reeds verrichte bedragen of betalingen en de waarde van
het resterende bedrag (of de resterende bedragen) dat (die) anders zou(den)
worden geleverd of betaald, zoals bepaald door de Emittent,: verminderd met
het proportionele deel van het Effect in de directe en indirecte kosten voor de
Emittent die uit het afwikkelen van enige hedgingregelingen met betrekking
tot de Onderliggende Waarde voortvloeien.]
[Indien het Effect een Emittent call optie, of een automatische aflossing, of
een annulatie kenmerk heeft, voeg dan het volgende in:
Vroegtijdige beëindiging
[De voorwaarden van de Effecten bevatten een bepaling krachtens dewelke
de Emittent, ofwel naar keuze van de Emittent ofwel wanneer aan bepaalde
voorwaarden is voldaan, het recht heeft de Effecten vroegtijdig af te lossen of
te annuleren. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat de Effecten een lagere
marktwaarde hebben dan gelijkaardige effecten waaraan een dergelijk recht
van de Emittent tot aflossing of annulatie niet is verbonden. Gedurende elke
periode waarin de Effecten op deze manier kunnen worden afgelost of
geannuleerd, zal de marktwaarde van de Effecten over het algemeen niet
substantieel stijgen tot boven de prijs waartegen deze kunnen worden
afgelost of geannuleerd. Hetzelfde geldt wanneer de voorwaarden van de
Effecten een bepaling bevatten voor een automatische aflossing of annulatie
van de Effecten (bijv. “knock-out"- of "auto call"-bepaling).
[Risico's verbonden aan een Aanpassingsgebeurtenis
Aanpassing/Beëindigingsgebeurtenis

of

een

Indien de Belgische Bijlage niet van toepassing is, voeg dan het volgende in:
De Emittent is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Algemene
Voorwaarden na het plaatsvinden van een Aanpassingsgebeurtenis. Een
Aanpassingsgebeurtenis kan enige gebeurtenis omvatten die de theoretische
economische waarde van een Onderliggende Waardewezenlijk beïnvloedt of
enige gebeurtenis die het economische verband tussen de waarde van een
Onderliggende Waarde en de Effecten die onmiddellijk voor het optreden van
een dergelijke gebeurtenis overblijven, en andere gespecificeerde
gebeurtenissen wezenlijk verstoort. De Berekeningsagent kan echter
besluiten om de Algemene Voorwaarden na het optreden van een
Aanpassingsgebeurtenis niet aan te passen.
[Voeg in voor Effecten die geen Italiaanse Effecten zijn, of voor Italiaanse
Effecten: waarbij is aangegeven dat “Verschuldigde Minimum
Aflossingsbedrag” van toepassing is: Een dergelijke aanpassing kan rekening
houden met enige belasting, heffing, inhouding, aftrek of andere kosten
(inclusief maar niet beperkt tot een wijziging in fiscale gevolgen) voor de
Emittent als gevolg van de Aanpassingsgebeurtenis.]
[Voeg in voor Effecten die Italiaanse Effecten zijn waarbij is niet aangegeven
dat “Verschuldigde Minimum Aflossingsbedrag” van toepassing is: Een
dergelijke aanpassing zal geen rekening houden met enige hogere kosten
voor Emittent als gevolg van enige heffing, inhouding, aftrek of andere last en
een wijziging in fiscale gevolgen zal geen wijzigingen omvatten die
voortvloeien uit hedgingregelingen van de Emittent.]
De Voorwaarden van de Effecten bevatten een bepaling krachtens dewelke
de Emittent, naar keuze van de Emittent wanneer bepaalde voorwaarden zijn
vervuld, is gerechtigd om de Effecten vervroegd af te lossen of te annuleren.
Bij dergelijke vervroegde aflossing of annulering, afhankelijk van de
gebeurtenis die resulteerde in dergelijke vervroegde aflossing of annulering,
zal de Emittent [hetzij] [Voeg in voor Effecten waar is aangegeven dat
“Verschuldigde Minimum Aflossingsbedrag” van toepassing is: een
gespecificeerd minimumbedrag betalen met betrekking tot elk nominaal
bedrag, vermeerderd met, in bepaalde omstandigheden, een bijkomende
coupon, of,] [Voeg in voor Effecten waar is aangegeven dat “Verschuldigde
Minimum Aflossingsbedrag” niet van toepassing is en waar aangegeven is
dat “Nominale Waarde Aflossing” van toepassing is: het nominaal bedrag van
de Effecten of] de marktwaarde van de Effecten, [Voeg in voor Effecten die
geen Italiaanse Effecten zijn: min de directe en indirecte kosten voor de
emittent voortvloeiend uit het afwikkelen of aanpassen van enige
hedgingregelingen met betrekking tot de Onderliggende Waarde, die nul
kunnen bedragen. [Voeg in voor Italiaanse Effecten die Notes zijn genoteerd
op de gereglementeerde markt van de Borsa Italiana MOT en/of toegelaten
tot de handel op een Italiaanse multilaterale handelsfaciliteit, waarvoor het
volgende vereist is: Dit bedrag zal minstens gelijk zijn aan het [Nominaal
Bedrag][toegevoegde waarde (zijnde de Uitgifteprijs plus het opgebouwde
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rendement)] met betrekking tot elk effect.] Bijgevolg kunnen de Effecten een
lagere marktwaarde hebben dan vergelijkbare effecten die geen enkel recht
van de Emittent op terugbetaling of annulering bevatten.]
[Indien de Belgische Bijlage van toepassing is, voeg dan het volgende in:
Wanneer zich een Aanpassings-/Beëindigingsgebeurtenis voordoet, is de
Emittent gerechtigd om de Algemene Voorwaarden aan te passen of de
Effecten te beëindigen en te annuleren of, in bepaalde gevallen, de relevante
Referentie-Item die beïnvloed wordt door een dergelijke Aanpassings/Beëindigingsbeurtenis
te
vervangen.
Een
Aanpassings/beëindigingsgebeurtenis kan een gebeurtenis omvatten die een materiële
invloed heeft op de methode waarmee de Berekeningsagent het niveau of de
prijs van een referentie-item bepaalt of op het vermogen van de
Berekeningsagent om het niveau of de prijs van een Onderliggende Actief te
bepalen, een Onderliggende Actief dat wezenlijk wordt gewijzigd of
beïnvloed, of het optreden van een Aanpassingsgebeurtenis met betrekking
waartoe de Berekeningsagent vaststelt dat hij niet in staat is een passende
aanpassing te maken, en andere gespecificeerde gebeurtenissen.
De Emittent is ook gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Algemene
Voorwaarden bij het plaatsvinden van een Aanpassingsgebeurtenis. Een
Aanpassingsgebeurtenis kan elke gebeurtenis omvatten die de theoretische
economische waarde van een Onderliggend Actief wezenlijk beïnvloedt of
enige gebeurtenis die het economische verband tussen de waarde van de
Onderliggende Waarde en de Effecten die onmiddellijk voor het optreden van
een dergelijke gebeurtenis overblijven, wezenlijk verstoort. De
Berekeningsagent kan echter besluiten om de Algemene Voorwaarden na
het optreden van een Aanpassingsgebeurtenis niet aan te passen.
De Effectenhouders zullen geen kosten in rekening worden gebracht door of
namens de Emittent om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen in de
Algemene Voorwaarden of als gevolg van beëindiging en annulering van de
Effecten.
[Indien Verschuldigd Minimum Aflossingsbedrag van toepassing is, voeg in:
In elk geval wordt het Contant Bedrag dat bij de aflossing van de Effecten op
de Terugbetalingsdatum is betaald, door dergelijke aanpassingen niet
verlaagd tot een bedrag dat lager is dan het [Minimum Aflossingsbedrag].]
Indien de Emittent de Effecten vroegtijdig beëindigt na een Aanpassings/Beëindigingsgebeurtenis die neerkomt op een geval van overmacht (zijnde
een gebeurtenis of omstandigheid die de nakoming van de verplichtingen van
de Emittent definitief verhindert en waarvoor de Emittent niet verantwoordelijk
is), zal de Emittent, indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke
wetgeving, de houder van elk van dergelijke Effecten een bedrag betalen dat
door de Berekeningsagent wordt bepaald als zijn reële marktwaarde rekening
houdend met de relevante gebeurtenis. Dergelijk bedrag kan aanzienlijk lager
zijn dan de initiële belegging in effecten van een belegger en kan onder
bepaalde omstandigheden nul bedragen.
[Indien Verschuldigd Minimum Aflossingsbedrag niet van toepassing is, voeg
in: Indien de Emittent de Effecten vroegtijdig beëindigt na een Aanpassings/Beëindigingsgebeurtenis die niet neerkomt op een geval van overmacht, zal
de Emittent, indien en voor zover toegestaan door de toepasselijke
wetgeving, aan de houder van elk van dergelijke Effecten een bedrag betalen
dat door de Berekeningsagent wordt bepaald als (i) een bedrag dat door de
Berekeningsagent wordt bepaald als zijnde zijn reële marktwaarde rekening
houdend met de relevante gebeurtenis, plus (ii) een bedrag dat de
terugbetaling vertegenwoordigt van de kosten die aanvankelijk door de
Emittent aan beleggers in rekening werden gebracht voor de uitgifte van het
Effect (zoals aangepast om rekening te houden met de resterende looptijd tot
aan de vervaldag), samengesteld tegen een rentevoet voor vergelijkbare
schuldinstrumenten uitgegeven door de Emittent voor de resterende looptijd
van de Effecten.]
[Indien Verschuldigd Minimum Aflossingsbedrag van toepassing is, voeg in:
Indien de Emittent de Effecten vroegtijdig beëindigt na een Aanpassings/Beëindigingsgebeurtenis die niet neerkomt op een geval van overmacht, zal
de Emittent (onder voorbehoud van de volgende paragraaf), indien en voor
zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, de houder van elk van
dergelijke Effecten een bedrag betalen dat door de Berekeningsagent wordt
bepaald als (i) [voeg Minimum Aflossingsbedrag in], plus (ii) de som van de
waarde van de derivatencomponent van dergelijk Effect, plus (iii) een bedrag
dat de terugbetaling vertegenwoordigt van de kosten die aanvankelijk door
de Emittent aan beleggers in rekening zijn gebracht voor de uitgifte van het
Effect (zoals aangepast om rekening te houden met de resterende looptijd),
samengesteld tegen een rentevoet voor vergelijkbare schuldinstrumenten die
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door de Emittent zijn uitgegeven voor de resterende looptijd van de Effecten.
De houder van een Effect kan er echter voor kiezen om vóór de
Terugbetalingsdatum betaling te ontvangen van een bedrag dat gelijk is aan
de som van de reële marktwaarde van zijn Effect, rekening houdend met de
relevante gebeurtenis, plus een bedrag dat de vergoeding vertegenwoordigt
van de kosten die aanvankelijk door de Emittent aan beleggers in rekening
werden gebracht voor de uitgifte van het Effecten (zoals aangepast om
rekening te houden met de resterende looptijd).
Indien de uitvoering van de verplichtingen van de Emittent onder de Effecten
onwettig is of zal worden en dit leidt tot de Aanpassings/Beëindigingsgebeurtenis, dan kunnen de Effecten door de Emittent naar
eigen goeddunken worden beëindigd en geannuleerd, hetzij in
overeenstemming met de bovenstaande paragraaf of door betaling aan de
houder van elk van dergelijke Effecten van een bedrag dat door de
Berekeningsagent wordt bepaald als de som van (i) het hoogste van (a) de
Marktwaarde van dergelijk Effect, en (b) [Voeg Minimum Aflossingsbedrag
in], plus (ii) het Emittent Kostenterugbetalingsbedrag van dergelijk Effect.]
[Regelgeving en hervorming van "benchmarks”]
[Indices die worden geacht 'benchmarks' te zijn, zijn het onderwerp van de
recente nationale, internationale en andere regelgevende begeleiding en
hervormingsvoorstellen. Sommige van deze hervormingen zijn reeds
effectief, terwijl anderen nog moeten worden uitgevoerd. Deze hervormingen
kunnen ervoor zorgen dat dergelijke benchmarks anders presteren dan in het
verleden en dit kan andere gevolgen hebben die niet kunnen worden
voorspeld].
[Regulatory bail-in en andere afwikkelingsmaatregelen:
Indien de bevoegde autoriteit vaststelt dat de Emittent in gebreke is of
waarschijnlijk in gebreke zal zijn en aan een aantal andere voorwaarden is
voldaan, heeft de bevoegde afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid om
vorderingen tot betaling van hoofdsom, interesten of andere bedragen onder
de Effecten te verminderen of zelfs volledig af te schrijven, om de Effecten
om te zetten in gewone aandelen of andere instrumenten die kwalificeren als
“common equity tier 1 capital” (naar de bevoegdheid tot vermindering,
afschrijving en omzetting wordt verwezen als het bail-in instrument), of om
andere afwikkelingsmaatregelen toe te passen, met inbegrip van (maar niet
beperkt tot) een overdracht van de Effecten aan een andere entiteit, een
aanpassing van de voorwaarden van de Effecten of een annulering van de
Effecten.]
[Indien in de Algemene Voorwaarden een Formaat voor In Aanmerking
Komende Passiva is gespecificeerd van toepassing te zijn, voeg in:
Risicofactoren in verband met de wettelijke vereisten voor uitgiften met
een in aanmerking komende passivaformaat
Een nieuw EU-wetsvoorstel zal, indien aangenomen zoals voorgesteld, met
ingang van 2019, elke terugkoop van dergelijke Effecten door de Emittent
verbieden, inclusief door middel van marktmaking, tenzij vooraf de
reglementaire goedkeuring is verleend voor dergelijke terugkoop. Een
dergelijke voorafgaande reglementaire goedkeuring zou naar verwachting
beperkt zijn tot een maximum transactievolume dat door de Emittent is
aangegaan. Wanneer een dergelijke maximumvolume is bereikt, zou voor
verdere terugkoop een nieuwe goedkeuring moeten worden verkregen
voordat dergelijke transacties kunnen plaatsvinden. Als het EU-voorstel wordt
aangenomen zoals voorgesteld, is de Emittent van plan om reglementaire
goedkeuring te vragen voor een maximum volume aan transacties die, op
basis van ervaringen uit het verleden, een continue en ononderbroken
marktmaking tijdens de looptijd van de Effecten onder normale
omstandigheden mogelijk zouden moeten maken.
In het geval echter dat het volume van de effecten die beleggers trachten
terug te verkopen aan de Emittent aanzienlijk zou toenemen, als gevolg van
factoren zoals (maar niet beperkt tot) een aanzienlijke verslechtering van de
algemene perceptie van de financiële situatie van de Emittent, algemene
spanning op de financiële markten en/of een belangrijke verandering in de
marktomstandigheden die de relatieve aantrekkelijkheid van een belegging in
de Effecten beïnvloedt in vergelijking met andere potentiële beleggingen (bv.
substantiële veranderingen in het niveau van algemeen belangstelling), zou
het maximumvolume waaraan de reglementaire goedkeuring van terugkoop
onderworpen is, kunnen worden bereikt gedurende de looptijd van de
Effecten. Er is geen garantie dat de Emittent bereid of in staat zou zijn om
een latere goedkeuring van de regelgevende instanties te vragen voor
verdere terugkoop, of, indien de Emittent een dergelijke goedkeuring van
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latere datum aanvraagt, dat het mogelijk zal zijn om verdere marktmaking
zonder onderbreking te bieden of dat überhaupt te bieden.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat in dergelijke gevallen
de marktmaking door de Emittent onderbroken of permanent beëindigd
zou kunnen worden, wat de prijs die beleggers die effecten willen
verkopen kunnen behalen, aanzienlijk zou kunnen verlagen, of wat zou
kunnen voorkomen dat beleggers effecten verkopen op het moment dat
zij dit wensen.
Indien het Formaat voor In Aanmerking Komende Passiva in de
Algemene Voorwaarden van het Product is gespecificeerd, dienen
potentiële beleggers er bovendien rekening mee te houden dat hun
rechten op terugbetaling en verrekening in de Algemene Voorwaarden
van het Product zijn uitgesloten.]
vervaldag[Indien de Gewaarborgde Voorwaarden van toepassing zijn, voeg
dan het volgende in:
Er is geen garantie dat de verkoopopbrengst van de in onderpand gegeven
activa afdoende zal zijn om te voldoen aan de vorderingen van een
Effectenhouder na het optreden van een event of default. In het geval dat de
in onderpand gegeven activa onvoldoende zijn om de vorderingen van een
Effectenhouder te voldoen na het optreden van een event of default, zal die
Effectenhouder het recht hebben om het tekort op ongedekte basis te
vorderen van de Emittent. Bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden,
zoals een insolventie met betrekking tot een van de relevante partijen,
kunnen echter leiden tot een vertraging in de realisatie van de in onderpand
gegeven activa en de betaling van eender welk daarmee verband houdend
bedrag aan beleggers.
Na een event of default en een daaropvolgende acceleration gebeurtenis
(zoals gemeld aan de Security Trustee bij ontvangst van een acceleration
instructie), zal de Security Trustee de zekerheid afdwingen en in onderpand
gegeven activa liquideren of realiseren. De Security Trustee is hiertoe echter
niet verplicht: (a) in het geval dat zij door het vereiste percentage van de
Effectenhouders wordt aangezet tot een dergelijke liquidatie of realisatie in
overeenstemming met de exacte bepalingen van een acceleration instructie,
is zij redelijkerwijs van mening dat zij niet in staat zou zijn om bepaalde
verwachte verplichtingen te innen, of een onredelijke vertraging zou oplopen;
of (b) indien zij door het vereiste percentage Effectenhouders wordt aangezet
tot een dergelijke liquidatie en realisatie anders dan in overeenstemming met
de exacte bepalingen van een acceleration instructie, is zij niet tot haar
tevredenheid gevrijwaard en/of gewaarborgd en/of voorgefinancierd. Het
uitblijven van een dergelijke actie vormt geen schending door haar van haar
verplichtingen onder de Security Trust Deed, de Deed of Charge of de
Secured Conditions en geeft de Effectenhouders niet het recht om
rechtstreeks actie te ondernemen tegen de Emittent, de Collateral Triparty
Agent of de Bewaarder. Elke daaruit voortvloeiende vertraging in de
vereffening of realisatie van de in Onderpand gegeven Activa kan een
nadelige invloed hebben op het uitkeerbare of leverbare bedrag aan de
Effectenhouders.]
[Risico’s op de vervaldag]

[Indien het Effect een Certificate (Product nr. C4) is, voeg dan het volgende
in:
Ingeval de Onderliggende Waarde in waarde daalt, houdt het Certificaat een
risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden
tot een volledig verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer
het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Certificate 100% (product nr. C5) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde in waarde daalt, houdt het Certificate
100% een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het
niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval
kan dit leiden tot een volledig verlies van het belegde kapitaal. Dit zal
gebeuren
wanneer
het
Uiteindelijke
Referentieniveau
op
de
Waarderingsdatum nul is.]
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[Indien het Effect een Perpetual Certificate (product nr. C6) is, voeg dan
het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde in waarde daalt, houdt het Perpetual
Certificate een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het
niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval
kan dit leiden tot een volledig verlies van het belegde kapitaal. Dit zal
gebeuren
wanneer
het
Uiteindelijke
Referentieniveau
op
de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Index Certificate (product nr. C7) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde in waarde daalt, houdt het Index
Certificate een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het
niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval
kan dit leiden tot een volledig verlies van het belegde kapitaal. Dit zal
gebeuren
wanneer
het
Uiteindelijke
Referentieniveau
op
de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Performance Certificate (product nr. C8) is, voeg
dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde in waarde daalt, houdt het Performance
Certificate een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het
niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval
kan dit leiden tot een volledig verlies van het belegde kapitaal. Dit zal
gebeuren
wanneer
het
Uiteindelijke
Referentieniveau
op
de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Discount Certificate (Physical Delivery) (product nr.
C9) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk
is aan] de Cap ontvangen beleggers, afhankelijk van het Uiteindelijke
Referentieniveau, ofwel een Contant Bedrag of de Onderliggende Waarde op
basis van de Vermenigvuldiger of, naargelang het geval, het actief
gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. De marktwaarde van de
Onderliggende Waarde kan lager zijn dan de aankoopprijs van het Discount
Certificate. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden. Beleggers moeten
rekening houden met het feit dat dalingen van de aandelenkoers nog steeds
kunnen plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot op het ogenblik van de
overdracht van de Onderliggende Waarde. In het slechtste geval zal de
belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal lijden wanneer het
Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Discount Certificate (Cash Settlement) (product nr.
C10) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk
is aan] de Cap, kan het Contant Bedrag lager zijn dan de aankoopprijs van
het Discount Certificate. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden. In het
slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal
lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum
nul is.]

[Indien het Effect een Bonus Certificate (product nr. C11) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarnemingsperiode [gelijk is aan de vastgestelde Grens
[onder de vastgestelde Grens gedaald is] [boven de vastgestelde Grens
gestegen is], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de
waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de
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vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van
het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Bonus Certificate with Cap (product nr. C12) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarnemingsperiode [gelijk is aan de vastgestelde Grens
[onder de vastgestelde Grens gedaald is] [boven de vastgestelde Grens
gestegen is], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de
waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de
vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van
het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een BonusPro Certificate (product no. C13), voeg dan
het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarnemingsperiode [gelijk is aan de vastgestelde Grens
[onder de vastgestelde Grens gedaald is] [boven de vastgestelde Grens
gestegen is], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de
waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de
vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van
het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een BonusPro Certificate with Cap (product nr. C14) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarnemingsperiode [gelijk is aan de vastgestelde Grens
[onder de vastgestelde Grens gedaald is] [boven de vastgestelde Grens
gestegen is], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de
waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de
vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van
het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Easy Bonus Certificate (product nr. C15) is, voeg
dan het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarderingsdatum [gelijk is aan de vastgestelde Grens [onder
de vastgestelde Grens gedaald is] [boven de vastgestelde Grens gestegen
is], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de waarde,
de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Easy Bonus Certificate with Cap (product nr. C16)
is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarderingsdatum [gelijk is aan de vastgestelde Grens [onder
de vastgestelde Grens gedaald is] [boven de vastgestelde Grens gestegen
is], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de waarde,
de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Reverse Bonus Certificate (product nr. C17) is, voeg

I. SAMENVATTING

dan het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarnemingsperiode [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is
dan] de vastgestelde Grens, houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum minstens het dubbele van het
Initiële Referentieniveau is.]

[Indien het Effect een Reverse Bonus Certificate with Cap (product nr.
C18) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarnemingsperiode [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is
dan] de vastgestelde Grens, houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum minstens het dubbele van het
Initiële Referentieniveau is.]

[Indien het Effect een Flex Bonus Certificate (product nr. C19) is, voeg dan
het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de Waarnemingsperiode of op een Waarnemingsdatum of op de
Waarderingsdatum [gelijk is aan de vastgestelde Grens of onder de
vastgestelde Grens daalt] [onder de vastgestelde Grens daalt, houdt het
Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het
niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval
kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal
gebeuren
wanneer
het
Uiteindelijke
Referentieniveau
op
de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Express Certificate with European Barrier
Observation (product nr. C20) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [onder
de Grens daalt] [gelijk is aan de Grens of onder de Grens daalt], houdt het
Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het
niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval
kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal
gebeuren
wanneer
het
Uiteindelijke
Referentieniveau
op
de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Express Certificate with American Barrier
Observation (product nr. C21) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald]
[onder de Grens is gedaald], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde;
in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een PerformancePlus Certificate (product nr. C22) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [lager is
dan] [gelijk is aan of lager is dan] de Grens, houdt het Certificaat een risico
op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden
tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer
het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]
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[Indien het Effect een Reverse Express Certificate (product nr. C23) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [hoger is
dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens, houdt het Certificaat een risico
op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum het dubbele is van het Initiële
Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Currency Express Certificate (product nr. C24) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [en/of gelijk is aan]
de Grens (waardevermindering van de Vreemde Munt ten opzichte van de
Basismunt), houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de
prijs van de Onderliggende Waarde; in het slechtste geval kan dit leiden tot
het volledige verlies van het belegde kapitaal. [Dit zal gebeuren indien het
Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum tenminste twee keer
het Initiële Referentieniveau bedraagt.]]

[Indien het Effect een Express Autocallable Certificate (product nr. C25)
is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager
is dan] de Grens, houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van
de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de
waarderingsdatum; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal zich voordoen indien het Uiteindelijke
Referentieniveau gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Worst of Express Autocallable Certificate (product
nr. C26) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens, houdt het Certificaat een risico
op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Slechtst Presterende Korfcomponent op de waarderingsdatum; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal zich voordoen indien het Uiteindelijke Referentieniveau van
de Slechtst Presterende Korfcomponent gelijk is aan nul en indien het
Beschermingsniveau nul is.]

[Indien het Effect een Outperformance Certificate (product nr. C27) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan de vastgestelde Strike
of onder de vastgestelde Strike daalt] [onder de vastgestelde Strike daalt]
houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de
prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde; in het slechtste geval kan
dit leiden tot het volledige verlies van het belegde Kapitaal. Dit zal gebeuren
wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Reverse Outperformance Certificate (product nr.
C28) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of
gelijk is aan] de Strike houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde;
in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
Kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum minstens het dubbele van de Strike is.]

[Indien het Effect een Fixed Rate of Interest Certificate with European
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Barrier Observation (product nr. C29) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Grens houdt het Certificaat een risico op
verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden
tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer
het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Fixed Rate of Interest Certificate with American
Barrier Observation (product nr. C30) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
gedurende de looptijd [onder de Grens daalt] [gelijk is aan de Grens of onder
de Grens daalt], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van
de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Inflation-Linked Fixed Rate of Interest Certificate
(product nr. C31) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [lager is
dan] [gelijk is aan of lager is dan] de Grens houdt het Certificaat een risico op
verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden
tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer
het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Currency Fixed Rate of Interest Certificate (product
nr. C32) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [gelijk is aan of
hoger is dan] de Grens (waardevermindering van de Vreemde Munt ten
opzichte van de Basismunt), houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de prijs van de Onderliggende Waarde; in het slechtste geval
kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal.]
[Indien het Effect een Coupon Certificate with European Barrier
Observation (product nr. C33) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval [het] [elk] Onderliggend Actief [onder de Grens daalt] [onder de
Grens daalt of gelijk is aan de Grens] bij [tenminste één] [elke] gelegenheid
gedurende de Waarnemingsperiode, houdt het Certificaat een risico op
verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van het [slechtst
presterende] Onderliggende Waarde; in het slechtste geval kan dit leiden tot
het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het
Uiteindelijke Referentieniveau [van het slechtst presterende Onderliggende
Waarde] op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Coupon Certificate with American Barrier
Observation (product nr. C34) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval [het] [alle] Onderliggende Waarde bij [tenminste één] [elke]
gelegenheid gedurende de Waarnemingsperiode [onder de Grens daalt]
[onder de grens daalt of gelijk is aan de Grens], houdt het Certificaat een
risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van het
[slechtst presterende] Onderliggende Waarde; in het slechtste geval kan dit
leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren
wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau [van het slechtst presterende
Onderliggende Waarde] op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Currency Certificate with Fixed Coupon (product
nr. C35) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [hoger is dan of
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gelijk is aan] de Grens (waardevermindering van de Vreemde Munt ten
opzichte van de Basismunt), houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de prijs van de Onderliggende Waarde; in het slechtste geval
kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal.]

[Indien het Effect een Extra Coupon Certificate (Cash Settlement)
(product nr. C36) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk
is aan] de Grens houdt het Extra Coupon Certificate een risico op verlies in
dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende
Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Extra Coupon Certificate (Physical Delivery)
(product nr. C37) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk
is aan] de Grens ontvangen beleggers de Onderliggende Waarde op basis
van de Vermenigvuldiger of de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. De marktwaarde van de Onderliggende Waarde of de
activa plus couponbetalingen kan lager zijn dan de aankoopprijs van het
Extra Coupon Certificate. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden.
Beleggers moeten rekening houden met het feit dat dalingen van de
aandelenkoers nog steeds kunnen plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot
op het ogenblik van de overdracht van de Onderliggende Waarde of de
activa. In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het
belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Reverse Participation Corridor Certificate (product
nr. C38) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de prijs van de Onderliggende Waarde stijgt, houdt het Reverse
Participation Corridor Certificate een risico op verlies in dat afhangt van het
niveau van de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer de Interim Referentieprijs het dubbele is
van de Initiële Referentieprijs of hoger en wanneer de Onderliggende
Waarde op de Uitoefeningsdatum hoger noteert dan de Bovengrens of lager
dan de Ondergrens.]

[Indien het Effect een Sprinter Certificate (product nr. C39) is, voeg dan
het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk
is aan] de vastgestelde Strike houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde Kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]

[Indien het Effect een OneStep Certificate (product nr. C40) is, voeg dan
het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Drempel houdt het Certificaat een risico
op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden
tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer
het Uiteindelijke Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Certificate with Redemption Threshold and Barrier
without Possibility of Early Redemption (product nr. C41) is, voeg dan
het volgende in:
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Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Grens op de Waarderingsdatum, houdt
het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of
het niveau van de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste
geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal
gebeuren wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau nul is.]

[Indien het Effect een Parachute Certificate is (product nr. C42), voeg dan
het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager
is dan] de Parachutedrempel, houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde Kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Twin Win Certificate with European Barrier
Observation is (product nr. C44), voeg dan het volgende in:
Als op de Waarderingsdatum, de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde [onder de Grens daalt of gelijk is aan de Grens]
[onder de Grens daalt], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Twin Win Certificate with European Barrier
Observation with Cap is (product nr. C45) , voeg dan het volgende in:
Als op de Waarderingsdatum, de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde [onder de Grens daalt of gelijk is aan de Grens]
[onder de Grens daalt], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Twin Win Certificate with American Barrier
Observation is (product nr. C46), voeg dan het volgende in:
Als gedurende de Waarnemingsperiode, de waarde, de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [onder de Grens daalt of gelijk is aan de
Grens] [onder de Grens daalt], houdt het Certificaat een risico op verlies in
dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende
Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Twin Win Certificate with American Barrier
Observation with Cap is (product nr. C47), voeg dan het volgende in:
Als gedurende de Waarnemingsperiode, de waarde, de prijs of het niveau
van de Onderliggende Waarde [onder de Grens daalt of gelijk is aan de
Grens] [onder de Grens daalt], houdt het Certificaat een risico op verlies in
dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende
Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Autocallable Twin Win Certificate with European
Barrier Observation is (product nr. C48), voeg dan het volgende in:
Als op de Waarderingsdatum, de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde [onder de Grens daalt of gelijk is aan de Grens]
[onder de Grens daalt], houdt het Certificaat een risico op verlies in dat
afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde
op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Autocallable Twin Win Certificate with American
Barrier Observation (product nr. C49) is, voeg dan het volgende in:
Als gedurende de Waarnemingsperiode, de waarde, de prijs of het niveau
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van de Onderliggende Waarde [onder de Grens daalt of gelijk is aan de
Grens] [onder de Grens daalt], houdt het Certificaat een risico op verlies in
dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende
Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Bonus Worst Of Certificate with European Barrier
Observation is (product nr. C50), voeg dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [onder de
Grens daalt of gelijk is aan de Grens] [onder de Grens daalt] van dergelijk
Korfcomponent, houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van
de waarde, de prijs of het niveau van de slechtst presterende
Korfcomponent; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau van de slechtst presterende Korfcomponent nul is.]

[Indien het Effect een Bonus Worst Of Certificate with American Barrier
Observation is (product nr. C51), voeg dan het volgende in:
Als gedurende de Waarnemingsperiode, de waarde, de prijs of het niveau
van enige Korfcomponent [onder de Grens daalt of gelijk is aan de Grens]
[onder de Grens daalt] van dergelijk Korfcomponent, houdt het Certificaat
een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van
de slechtst presterende Korfcomponent; in het slechtste geval kan dit leiden
tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer
het Uiteindelijke Referentieniveau van de slechtst presterende
Korfcomponent nul is.]

[Indien het Effect een Autocallable Certificate (with
redemption) (product nr. C52) is, voeg dan het volgende in:

instalment

Als het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent niet [gelijk is
aan of groter is dan] [groter is dan] de relevante Aflossingsdrempel op een
Waarnemingsdatum en als het Uiteindelijke Referentieniveau van enige
Korfcomponent [kleiner is dan] [kleiner is dan of gelijk is aan] de relevante
Grens, kan het Contant Bedrag minder zijn dan de aankoopprijs van het
Autocallable Certificate (met Instalment aflossing). In dit geval zullen
beleggers verlies lijden.]
[Indien het Effect een Autocallable Outperformance Certificate (product
nr. C53) is, voeg dan het volgende in:
Als op de Waarderingsdatum, de Outperformance (zijnde het bedrag dat het
rendement van het Long Onderliggende Actief groter is dan het rendement
van het Short Onderliggende Waarde) kleiner of gelijk is aan de
Beschermingsgrens, houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt
van de waarde van de Outperformance; in het slechtste geval kan dit leiden
tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer
de Outperformance op de Waarderingsdatum lager is dan of gelijk is aan
negative one.
[Indien het Effect een Range Certificate (product nr. C54) is, voeg dan het
volgende in:
Als op de Waarderingsdatum, de waarde, de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde buiten een van de bepaalde Ranges valt, houdt het
Certificaat een risico op verlies in als het Beschermingsbedrag lager is dan
het geïnvesteerde bedrag; in het slechtste geval kan dit leiden tot het
volledige verlies van het belegde kapitaal als het Beschermingsbedrag nul is.

[Indien het Effect een Autocallable Bonus Certificate (product nr. C55) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager
is dan] de Grens, houdt het Certificaat een risico op verlies in dat afhangt van
de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de
Waarderingsdatum; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau of het Gespecificeerde Referentieniveau (indien van
toepassing) nul is.]
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[Indien het Effect een Delta One Certificate (product nr. C56) is, voeg dan
het volgende in:
Het Certificaat houdt een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de
prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de waarderingsdatum;
in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal gebeuren wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Dual Fixed Rate Certificate (product nr. C57) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [van de Onderliggende Waarde]
[van enig Korfcomponent] [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
[relevante] Grens, dan kan het Contant Bedrag lager zijn dan de aankoopprijs
van het Dual Fixed Rate Certificate (met instalment aflossing). In dit geval
kunnen de beleggers verlies lijden.]

[Indien het Effect een Currency Chooser Basket Certificate (product nr.
C58) is, voeg dan het volgende in:
Het rendement op de Currency Chooser Basket Certificate is afhankelijk van
het aritmetische gemiddelde van de prestatie van het hoogste en de tweede
hoogst presterende Korfcomponenten, vermenigvuldigd door de
Participatiefactor. In het slechtste geval, zal een belegger het Nominaal
bedrag per Effect ontvangen wanneer de prestatie van het hoogste en het
tweede hoogste presterende Korfcomponent negatief is of gelijk aan nul.

[Indien het Effect een Certificate linked to a Basket (product nr. C59) is,
voeg dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent lager is dan
[of gelijk is aan] [voeg getal in] percent van het respectieve Initiële
Referentieniveau op de Waarderingsdatum, houdt de Certificate een risico op
verlies in dat afhankelijk is van het aantal Korfcomponenten waarvoor het
Uiteindelijke Referentieniveau lager is dan [of gelijk is aan] [voeg getal in]
percent van het respectieve Initiële Referentieniveau op dergelijke dag; in het
slechtste geval, zal dit leiden tot het totale verlies van geïnvesteerde kapitaal.
[Dit zal gebeuren als het Uiteindelijke Referentieniveau van [voeg getal in] of
meer Korfcomponenten lager is dan [of gelijk zijn aan] [voeg getal in] percent
van hun respectieve Initiële Referentieniveaus].

[Indien het Effect een Rainbow Return Certificate (product nr. C60) is,
voeg dan het volgende in:
Het rendement op de Rainbow Return Certificaat is afhankelijk van het
aritmetische gemiddelde van de prestatie van het hoogste en de tweede
hoogst presterende en de laagst presterende Korfcomponenten, (i.e. de
Rainbow Return), rekening houdend met de Vermenigvuldiger en de
Participatiefactor. Indien de Rainbow lager is dan [of gelijk is aan] [nul] [de
Grens], zal een belegger het [minimaal bedrag] [nominaal bedrag] per
Certificaat ontvangen.]

[Indien het Effect een Worst of Express Autocallable Certificate (no
Protection Level) (product nr. C61) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens, houdt het Certificaat een risico
op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de
Slechtst Presterende Korfcomponent op de waarderingsdatum; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal zich voordoen indien het Uiteindelijke Referentieniveau van
de Slechtst Presterende Korfcomponent gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Worst of Phoenix Autocallable Certificate is
(product nr. C62), voeg dan in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [gelijk is
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aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens, houdt het Certificaat een risico
op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van de slechtst
Presterende Korfcomponent op de waarderingsdatum; in het slechtste geval
kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal zich
voordoen indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de slechtst
Presterende Korfcomponent gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Lookback Certificate is (product nr. C63), voeg in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager
is dan] de Grens op de Waarderingsdatum, houdt het Lookback Certificaat
een risico op verlies in dat afhangt van de prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige
verlies van het belegde kapitaal. Dit zal zich voordoen indien het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Coupon Certificate with Minimum Reference Level
is (product nr. C64), voeg in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager
is dan] de Grens op de Waarderingsdatum, houdt het Certificaat een risico op
verlies in dat afhangt van de waarde, prijs of het niveau van de
Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit leiden
tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal zich voordoen indien
het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Simplified Digital Variable Coupon Certificate is
(product nr. C65), voeg in:
[Het Couponbedrag dat een couponbetaling zal vormen op een
Betalingsdatum van de Coupon (exclusief de Aflossingsdatum) is afhankelijk
van (i) het Gespecificeerde Referentieniveau, vermenigvuldigd met (ii) de
Participatiefactor, vermenigvuldigd met (iii) het Rendement van de
Onderliggende Waarde op de Coupon Waarnemingsdatum onmiddellijk
voorafgaand aan die Betalingsdatum van de Coupon, verder vermenigvuldigd
met (iv) één gedeeld door de relevante Coupon Deler voor dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum. [Het Couponbedrag dat een couponbetaling zal vormen
[zal niet kleiner zijn dan het Minimumbedrag] [en] [zal niet groter zijn dan het
Maximumbedrag].]
De Coupon Deler kan verschillend zijn voor elke Coupon
Waarnemingsdatum, en de Coupon Deler kan hoger zijn voor latere Coupon
Waarnemingsdata, wat zal resulteren in een grotere proportionele
vermindering van de couponbetalingen voor Betalingsdata van de Coupon
die later vallen in de looptijd van het Certificaat.
Bijgevolg kan een belegger, zelfs als het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde op een latere Waarnemingsdatum van de Coupon
hoger is dan zijn Referentieniveau op de eerdere Waarnemingsdatum[-a] van
de Coupon, het minimum Couponbedrag ontvangen dat een couponbetaling
vormt op de volgende Betalingsdatum van de Coupon.
Het is dus mogelijk dat de totale couponbetalingen die gedurende de hele
looptijd van het Certificaat worden gedaan, gelijk zijn aan de som van de
minimum couponbetalingen gedaan op elke Betalingsdatum van de Coupon.
Indien dit gebeurt, terwijl een belegger op de Terugbetalingsdatum het
Contant Bedrag zal ontvangen, zijnde een bedrag dat gelijk is aan het
Gespecificeerde Referentieniveau van elk Certificaat plus enig Bijkomend
Bedrag (onder voorbehoud van het kredietrisico van de Emittent), zal de
belegger geen enkel rendement meer ontvangen dan dit en de coupons die
vóór de Betalingsdatum zijn ontvangen.]

[Indien het Effect een Parachute Certificate with Cap (product nr. C66) is,
voeg dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [op of lager is dan] de
Parachutedrempel, houdt het Certificaat een risico van verlies in, afhankelijk
van de waarde, prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde op de
vervaldag; in het slechtste geval kan dit resulteren in het totale verlies van
het geïnvesteerde kapitaal. Dit zal gebeuren als het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
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[Indien het Effect een Hybrid Express Certificate on Basket of Shares
(product nr. C67) is, voeg dan het volgende in:
Indien op de Waarderingsdatum enige Korfcomponent bestaande uit
Onderliggende Waarde A sluit [lager dan] [gelijk aan of lager dan] het Initiële
Referentieniveau van een dergelijke Korfcomponent en indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van Onderliggende Waarde B [gelijk is aan of
lager is dan] [lager is dan] zijn Grens, houdt het Certificaat een risico van
verlies in, afhankelijk van het niveau van de Onderliggende Waarde B op de
Waarderingsdatum; in het ergste geval kan dit leiden tot het totale verlies van
het geïnvesteerde kapitaal. Dit zal zich voordoen als het Uiteindelijke
Referentieniveau van Onderliggende Waarde B is nul.]

[Indien het Effect een Call Warrant or a Discount Call Warrant (product
nr. W1) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Referentieniveau hoger is dan de Strike van de Call Warrant,
zullen beleggers een verlies lijden wanneer het Contant Bedrag lager is dan
de aankoopprijs die door beleggers werd betaald voor de Call Warrant.
Beleggers zullen enkel het Minimumbedrag ontvangen indien het
Referentieniveau gelijk is aan of lager is dan de Strike van de Call Warrant.]

[Indien het Effect een Put Warrant or a Discount Put Warrant (product nr.
W2) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Referentieniveau lager is dan de Strike van de Put Warrant,
zullen beleggers een verlies lijden wanneer het Contant Bedrag lager is dan
de aankoopprijs die door beleggers werd betaald voor de Put Warrant.
Beleggers zullen enkel het Minimumbedrag ontvangen indien het
Referentieniveau gelijk is aan of hoger is dan de Strike van de Put Warrant.]

[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Call Warrant (product no. W3),
voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de
Grens daalt] (Grensgebeurtenis), wordt de Turbo Call Warrant onmiddellijk
beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een
koersherstel is vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers vrijwel
hun volledige belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de
Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat
het Contant Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Call Warrant.
De Grensgebeurtenis kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de
Onderliggende Waarde wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs
buiten de uren waarop de Turbo Call Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index (product nr. W4) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens
daalt] [onder de Grens daalt] (Grensgebeurtenis), wordt de Turbo Call
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index onmiddellijk
beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een
koersherstel is vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers vrijwel
hun volledige belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de
Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat
het Contant Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Call Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index. De Grensgebeurtenis
kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde of de
X-DAX® Index wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de
uren waarop de Turbo Call Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index wordt verhandeld.]
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[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Put Warrant (product no. W5),
voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of boven de Grens stijgt] [boven de
Grenst stijgt] (Grensgebeurtenis), wordt de Turbo Put Warrant onmiddellijk
beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een
koersherstel is vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers vrijwel
hun volledige belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de
Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat
het Contant Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Put Warrant.
De Grensgebeurtenis kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de
Onderliggende Waarde wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs
buiten de uren waarop de Turbo Put Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo (Knock Out) Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index (product nr. W6) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of boven de Grens
stijgt] [boven de Grens stijgt] (Grensgebeurtenis), wordt de Turbo Put
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index onmiddellijk
beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een
koersherstel is vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers vrijwel
hun volledige belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de
Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat
het Contant Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Put Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index. De Grensgebeurtenis
kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde of de
X-DAX® Index wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de
uren waarop de Turbo Put Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call
Warrant (product nr. W7) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de
Grens daalt] (Grensgebeurtenis), wordt de Turbo Infini BEST Call Warrant
onmiddellijk beëindigd en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Een koersherstel is vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers
vrijwel hun volledige belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden
wanneer de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de
Strike ligt dat het Contant Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo
Infini BEST Call Warrant. De Grensgebeurtenis kan op elk ogenblik tijdens de
uren waarop de Onderliggende Waarde wordt verhandeld, plaatsvinden en
mogelijk zelfs buiten de uren waarop de Turbo Infini BEST Call Warrant
wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Call
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index (product
nr. W8) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens
daalt] [onder de Grens daalt], wordt de Turbo Infini BEST Call Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index onmiddellijk beëindigd en
ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een koersherstel is
vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers vrijwel hun volledige
belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de Onderliggende
Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat het Contant
Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Infini BEST Call Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index. De Grensgebeurtenis
kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde of de
X-DAX® Index wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de
uren waarop de Turbo Infini BEST Call Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index wordt verhandeld.]
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[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put
Warrant (product nr. W9) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of boven de Grens stijgt] [boven de
Grens stijgt], wordt de Turbo Infini BEST Put Warrant onmiddellijk beëindigd
en ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een koersherstel is
vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers vrijwel hun volledige
belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de Onderliggende
Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat het Contant
Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Infini BEST Put Warrant.
De Grensgebeurtenis kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de
Onderliggende Waarde wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs
buiten de uren waarop de Turbo Infini BEST Put Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo Infini BEST (Knock Out Perpetual) Put
Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index (product
nr. W10) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of boven de Grens
stijgt] [boven de Grens stijgt], wordt de Turbo Infini BEST Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index onmiddellijk beëindigd en
ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een koersherstel is
vervolgens uitgesloten. In dit geval verliezen beleggers vrijwel hun volledige
belegging. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de Onderliggende
Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat het Contant
Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Infini BEST Put Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index. De Grensgebeurtenis
kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde of de
X-DAX® Index wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de
uren waarop de Turbo Infini BEST Put Warrant with Additional Barrier
Determination X-DAX® Index wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant
(product nr. W11) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens daalt] [onder de
Grens daalt], zal de Grensgebeurtenis plaatsvinden voor de Turbo Infini Call
Warrant en zal de Turbo Infini Call Warrant onmiddellijk worden beëindigd.
Een koersherstel is vervolgens uitgesloten. In dit geval wordt het Contant
Bedrag bepaald op basis van het verschil tussen de Strike en de waarde van
de Onderliggende Waarde in de periode nadat de Grensgebeurtenis heeft
plaatsgevonden en kunnen beleggers vrijwel hun volledige belegging of een
groot deel ervan verliezen. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer
de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt
dat het Contant Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Infini Call
Warrant. De Grensgebeurtenis kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de
Onderliggende Waarde wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs
buiten de uren waarop de Turbo Infini Call Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Call Warrant
with Additional Barrier Determination X-DAX® Index (product nr. W12)
is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of onder de Grens
daalt] [onder de Grens daalt], zal de Grensgebeurtenis plaatsvinden voor de
Turbo Infini Call Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index
en zal de Turbo Infini Call Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index onmiddellijk worden beëindigd. Een koersherstel is vervolgens
uitgesloten. In dit geval wordt het Contant Bedrag bepaald op basis van het
verschil tussen de Strike en de waarde van de Onderliggende Waarde in de
periode nadat de Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden en kunnen
beleggers vrijwel hun volledige belegging of een groot deel ervan verliezen.
Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de Onderliggende Waarde
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op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat het Contant Bedrag
lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Infini Call Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index. De Grensgebeurtenis kan op elk
ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde of de X-DAX®
Index wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de uren
waarop de Turbo Infini Call Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant
(product nr. W13) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of boven de Grens stijgt] [boven de
Grens stijgt], zal de Grensgebeurtenis plaatsvinden voor de Turbo Infini Put
Warrant en zal de Turbo Infini Put Warrant onmiddellijk worden beëindigd.
Een koersherstel is vervolgens uitgesloten. In dit geval wordt het Contant
Bedrag bepaald op basis van het verschil tussen de Strike en de waarde van
de Onderliggende Waarde in de periode nadat de Grensgebeurtenis heeft
plaatsgevonden en kunnen beleggers vrijwel hun volledige belegging of een
groot deel ervan verliezen. Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer
de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt
dat het Contant Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Infini Put
Warrant. De Grensgebeurtenis kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de
Onderliggende Waarde wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs
buiten de uren waarop de Turbo Infini Put Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Turbo Infini (Knock Out Perpetual) Put Warrant with
Additional Barrier Determination X-DAX® Index (product nr. W14) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde of de X-DAX® Index op enig ogenblik
gedurende de Waarnemingsperiode [de Grens bereikt of boven de Grens
stijgt] [boven de Grens stijgt], zal de Grensgebeurtenis plaatsvinden voor de
Turbo Infini Put Warrant with Additional Barrier Determination X-DAX® Index
en zal de Turbo Infini Put Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index onmiddellijk worden beëindigd. Een koersherstel is vervolgens
uitgesloten. In dit geval wordt het Contant Bedrag bepaald op basis van het
verschil tussen de Strike en de waarde van de Onderliggende Waarde in de
periode nadat de Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden en kunnen
beleggers vrijwel hun volledige belegging of een groot deel ervan verliezen.
Beleggers zullen ook een verlies lijden wanneer de Onderliggende Waarde
op de Waarderingsdatum zo dicht bij de Strike ligt dat het Contant Bedrag
lager is dan de aankoopprijs van de Turbo Infini Put Warrant with Additional
Barrier Determination X-DAX® Index. De Grensgebeurtenis kan op elk
ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde of de X-DAX®
Index wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de uren
waarop de Turbo Infini Put Warrant with Additional Barrier Determination XDAX® Index wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een One Touch Single Barrier Call Warrant (product nr.
W15) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens niet heeft bereikt of overschreden] [de Grens
niet heeft overschreden], ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Een koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen beleggers vrijwel hun
volledige belegging verliezen.]

[Indien het Effect een One Touch Single Barrier Put Warrant (product nr.
W16) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens niet heeft bereikt of niet onder de Grens is
gedaald] [niet onder de Grens is gedaald], ontvangen beleggers enkel het
Minimumbedrag. Een koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen beleggers
vrijwel hun volledige belegging verliezen.]
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[Indien het Effect een One Touch Dual Barrier Warrant (product nr. W17)
is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Ondergrens niet heeft bereikt of niet onder de
Ondergrens is gedaald] [niet onder de Ondergrens is gedaald] en de
Bovengrens niet heeft bereikt of overschreden, ontvangen beleggers enkel
het Minimumbedrag. Een koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen
beleggers vrijwel hun volledige belegging verliezen.]

[Indien het Effect een No Touch Single Barrier Call Warrant (product nr.
W18) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald]
[onder de Grens is gedaald] (Grensgebeurtenis), ontvangen beleggers enkel
het Minimumbedrag. Een koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen
beleggers vrijwel hun volledige belegging verliezen. De Grensgebeurtenis
kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde wordt
verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de uren waarop de No
Touch Single Barrier Call Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een No Touch Single Barrier Put Warrant (product nr.
W19) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of overschreden] [de Grens
heeft overschreden] (Grensgebeurtenis), ontvangen beleggers enkel het
Minimumbedrag. Een koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen beleggers
vrijwel hun volledige belegging verliezen. De Grensgebeurtenis kan op elk
ogenblik tijdens de uren waarop de Onderliggende Waarde wordt
verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs buiten de uren waarop de No
Touch Single Barrier Put Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Inline Put Warrant (product nr. W20) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [de Ondergrens heeft bereikt of onder de Ondergrens
is gedaald] [onder de Ondergrens is gedaald], of de Bovengrens heeft
[bereikt of overschreden] [heeft overschreden] (Grensgebeurtenis),
ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een koersherstel is
uitgesloten. In dit geval zullen beleggers vrijwel hun volledige belegging
verliezen. De Grensgebeurtenis kan op elk ogenblik tijdens de uren waarop
de Onderliggende Waarde wordt verhandeld, plaatsvinden en mogelijk zelfs
buiten de uren waarop de Inline Warrant wordt verhandeld.]

[Indien het Effect een Digital Call Warrant (product nr. W21) is, voeg dan
het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [lager is
dan de Grens] [lager is dan de Grens of gelijk is aan de Grens] ontvangen
beleggers enkel het Minimumbedrag. Een koersherstel is uitgesloten. In dit
geval zullen beleggers vrijwel hun volledige belegging verliezen.]

[Indien het Effect een Digital Put Warrant (product nr. W22) is, voeg dan
het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum [hoger is
dan] [hoger is dan of gelijk is aan] de Grens ontvangen beleggers enkel het
Minimumbedrag. Een koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen beleggers
vrijwel hun volledige belegging verliezen.]

[Indien het Effect een Down and Out Put Barrier Warrant (product nr.
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W23) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode [de Grens heeft bereikt of onder de Grens is gedaald]
[onder de Grens is gedaald], ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag.
Een koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen beleggers vrijwel hun
volledige belegging verliezen. Beleggers zullen ook een totaal verlies lijden
indien de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum lager is dan de
Strike.]

[Indien het Effect een Up and Out Call Barrier Warrant (product nr. W24)
is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grensvaststellingsbedrag op enig ogenblik gedurende de
Waarnemingsperiode de Grens [heeft bereikt of overschreden] [heeft
overschreden], ontvangen beleggers enkel het Minimumbedrag. Een
koersherstel is uitgesloten. In dit geval zullen beleggers vrijwel hun volledige
belegging verliezen. Beleggers zullen ook een totaal verlies lijden indien de
Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum gelijk is aan of [lager is
dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Strike.]

[[Indien het Effect een Lock-In Warrant (product nr. W25) is, voeg dan het
volgende in:
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is
dan] de Strike, zal dit resulteren in het totale verlies van het geïnvesteerde
kapitaal.]

[Indien het Effect een Top Rank Warrant (product nr. W26) is, voeg dan
het volgende in:
[Deze Top Rank Warrant [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt [voeg percentage in]% kapitaalbescherming op de
vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag
wordt beloofd tegen [voeg percentage in][% van] [een bedrag gelijk aan] het
Gespecificeerd Referentieniveau]. Indien de Gemiddelde Prestatie [lager is
dan] [gelijk is aan of lager is dan] nul, zal dit [resulteren in [het [totaal]
[gedeeltelijk] verlies van het geïnvesteerde kapitaal]] [ertoe leiden dat de
belegger slechts [voeg percentage in][% van] [een bedrag gelijk aan] het
Gespecificeerde Referentieniveau] ontvangt].

[Indien het Effect een Reverse Convertible Note (Physical Delivery)
(product nr. N1) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk
is aan] de Strike ontvangen beleggers de Onderliggende Waarde op basis
van de Vermenigvuldiger of de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. De marktwaarde van de Onderliggende Waarde of de
activa plus couponbetalingen kan lager zijn dan de aankoopprijs van het
Reverse Convertible Note. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden.
Beleggers moeten rekening houden met het feit dat dalingen van de
aandelenkoers nog steeds kunnen plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot
op het ogenblik van de overdracht van de Onderliggende Waarde of de
activa. In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het
belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Reverse Convertible Note (Cash Settlement)
(product nr. N2) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk
is aan] de Strike kan het Contant Bedrag plus couponbetalingen lager zijn
dan de aankoopprijs van de Reverse Convertible Note. In dit geval zullen
beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een
volledig verlies van het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke
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Referentieniveau
op
de
Waarderingsdatum
nul
is.
[Variabele
couponbetalingen zijn beperkt tot een maximum van de Maximumcoupon.]]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Note (Physical
Delivery) (product nr. N3) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de looptijd
[gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan de Grens] [lager is
geweest dan de Grens] en het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Strike ontvangen beleggers de
Onderliggende Waarde op basis van de Vermenigvuldiger of de activa
gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. De marktwaarde van de
Onderliggende Waarde of de activa plus couponbetalingen kan lager zijn dan
de aankoopprijs van het Barrier Reverse Convertible Note. In dit geval zullen
beleggers een verlies lijden. Beleggers moeten rekening houden met het feit
dat dalingen van de aandelenkoers nog steeds kunnen plaatsvinden na de
Waarderingsdatum tot op het ogenblik van de overdracht van de
Onderliggende Waarde of de activa. In het slechtste geval zal de belegger
een volledig verlies van het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Note (Cash Settlement)
(product nr. N4) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de looptijd
[gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan de Grens] [lager is
geweest dan de Grens] en het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan]
[lager is dan of gelijk is aan] de Strike kan het Contant Bedrag plus
couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van het Barrier Reverse
Convertible Note. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden. In het
slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal
lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum
nul is.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Physical Delivery) (product nr. N5) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de
looptijd [gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan de Grens]
[lager is geweest dan de Grens] en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau
van minstens één Korfcomponent [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan]
de Strike ontvangen beleggers ofwel, op basis van de Vermenigvuldiger de
Korfcomponent die, op basis van de Strike op de vervaldag van de Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note, het slechtst heeft gepresteerd
van alle Korfcomponenten, ofwel de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. De marktwaarde van de Korfcomponent met de slechtste
prestatie of de activa plus couponbetalingen kan lager zijn dan de
aankoopprijs van de Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note. In dit
geval zullen beleggers een verlies lijden. Beleggers moeten rekening houden
met het feit dat verliezen nog steeds kunnen plaatsvinden na de
Waarderingsdatum tot op het ogenblik van de transfer van de Korfcomponent
met de slechtste prestatie of de activa. In het slechtste geval zal de belegger
een volledig verlies van het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Korfcomponent met de slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Cash Settlement) (product nr. N6) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de
looptijd [gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan de Grens]
[lager is geweest dan de Grens] en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau
van minstens één Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike kan het Contant Bedrag plus couponbetalingen lager zijn dan de
aankoopprijs van de Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note. In dit
geval zullen beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval zal de
belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal lijden wanneer het
Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met de slechtste
prestatie nul is.]
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[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
with Participation (Physical Delivery) (product nr. N7) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de
looptijd [gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan de Grens]
[lager is geweest dan de Grens] en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau
van minstens één Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike ontvangen beleggers ofwel, op basis van de Vermenigvuldiger de
Korfcomponent die, op basis van de Strike op de vervaldag van de Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note, het slechtst heeft gepresteerd
van alle Korfcomponenten, ofwel de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. De marktwaarde van de Korfcomponent met de slechtste
prestatie of de activa plus couponbetalingen kan lager zijn dan de
aankoopprijs van de Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with
Participation. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden. Beleggers
moeten rekening houden met het feit dat verliezen nog steeds kunnen
plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot op het ogenblik van de transfer
van de Korfcomponent met de slechtste prestatie of de activa. In het
slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal
lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met
de slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note
with Participation (Cash Settlement)) (product nr. N8) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de
looptijd [gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan de Grens]
[lager is geweest dan de Grens] en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau
van minstens één Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan]
de Strike kan het Contant Bedrag plus couponbetalingen lager zijn dan de
aankoopprijs van de Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with
Participation. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden. In het slechtste
geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal lijden
wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met de
slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Note (Physical
Delivery) (product nr. N9) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan
de Grens] [lager is geweest dan de Grens] en het Uiteindelijke
Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Strike
ontvangen beleggers de Onderliggende Waarde op basis van de
Vermenigvuldiger of de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. De marktwaarde van de Onderliggende Waarde of de
activa plus couponbetalingen kan lager zijn dan de aankoopprijs van de
Barrier Pro Reverse Convertible Note. In dit geval zullen beleggers een
verlies lijden. Beleggers moeten rekening houden met het feit dat verliezen
nog steeds kunnen plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot op het ogenblik
van de transfer van de Onderliggende Waarde of de activa. In het slechtste
geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal lijden
wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Note (Cash
Settlement) (product nr. N10) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan
de Grens] [lager is geweest dan de Grens] en het Uiteindelijke
Referentieniveau [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Strike kan het
Contant Bedrag plus couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de
Barrier Pro Reverse Convertible Note. In dit geval zullen beleggers een
verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van
het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]
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[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket
Note (Physical Delivery) (product nr. N11) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode [gelijk is geweest aan de Grens of lager is geweest dan
de Grens] [lager is geweest dan de Grens] en ingeval het Uiteindelijke
Referentieniveau van minstens één Korfcomponent [lager is dan] [lager is
dan of gelijk is aan] de Strike ontvangen beleggers ofwel, op basis van de
Vermenigvuldiger de Korfcomponent die, op basis van de Strike op de
vervaldag van de Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note, het
slechtst heeft gepresteerd van alle Korfcomponenten, ofwel de activa
gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. De marktwaarde van de
Korfcomponent met de slechtste prestatie of de activa plus couponbetalingen
kan lager zijn dan de aankoopprijs van de Barrier Pro Reverse Convertible
Worst of Basket Note. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden.
Beleggers moeten rekening houden met het feit dat verliezen nog steeds
kunnen plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot op het ogenblik van de
transfer van de Korfcomponent met de slechtste prestatie of de activa. In het
slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal
lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met
de slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket
Note (Cash Settlement) (product nr. N12) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent [minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode] [op de Waarderingsdatum] [gelijk is geweest aan de
Grens of lager is geweest dan de Grens] [lager is geweest dan de Grens] en
ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent
[lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Strike kan het Contant Bedrag
plus couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de Barrier Pro
Reverse Convertible Worst of Basket Note. In dit geval zullen beleggers een
verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van
het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met de slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Note (Physical Delivery)
(product nr. N13) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan de
Grens] [lager is geweest dan de Grens] ontvangen beleggers de
Onderliggende Waarde op basis van de Vermenigvuldiger of de activa
gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. De marktwaarde van de
Onderliggende Waarde of de activa plus couponbetalingen kan lager zijn dan
de aankoopprijs van de Easy Reverse Convertible Note. dit geval zullen
beleggers een verlies lijden. Beleggers moeten rekening houden met het feit
dat verliezen nog steeds kunnen plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot
op het ogenblik van de transfer van de Onderliggende Waarde of de activa.
In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde
kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Note (Cash Settlement)
(product nr. N14) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [gelijk is aan of lager is dan] [lager
is dan] de Grens kan het Contant Bedrag plus couponbetalingen lager zijn
dan de aankoopprijs van de Easy Reverse Convertible Note. In dit geval
zullen beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een
volledig verlies van het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke
Referentieniveau op de Waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Physical Delivery) (product nr. N15) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent
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[gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens ontvangen beleggers
ofwel, op basis van de Vermenigvuldiger de Korfcomponent die, op basis van
de Strike op de vervaldag van de Easy Reverse Convertible Worst of Basket
Note, het slechtst heeft gepresteerd van alle Korfcomponenten, ofwel
ontvangen ze de activa gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. De
marktwaarde van de Korfcomponent met de slechtste prestatie of de activa
plus couponbetalingen kan lager zijn dan de aankoopprijs van de Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note. In dit geval zullen beleggers een
verlies lijden. Beleggers moeten rekening houden met het feit dat verliezen
nog steeds kunnen plaatsvinden na de Waarderingsdatum tot op het ogenblik
van de transfer van de Korfcomponent met de slechtste prestatie of de
activa. In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het
belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met de slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note
(Cash Settlement) (product nr. N16) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent
[gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens kan het Contant Bedrag
plus couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de Barrier Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note. In dit geval zullen beleggers een
verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van
het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met de slechtste prestaties nul is.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Autocallable Note (product nr.
N17) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent
[lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Grens, kan het Contant Bedrag
plus couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de Worst of Basket
Autocallable Note. In dit geval zullen beleggers een verlies lijden. In het
slechtste geval kan de belegger een volledig verlies van het belegde kapitaal
lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met
de slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Callable Note (product nr. N18) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Grens Bepalingsbedrag van minstens één Korfcomponent op
enige Waarnemingsdatum tijdens de Waarnemingsperiode of op een
Waarderingsdatum [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de Grens, kan
het Contant Bedrag plus couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs
van de Worst of Basket Callable Note. In dit geval zullen beleggers een
verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van
het belegde kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met de slechtste prestaties nul is.
Ingeval de Emittent de Worst of Basket Callable Note opkoopt, zal een
belegger niet langer de mogelijkheid hebben om zijn winstverwachtingen met
betrekking tot de waarde van de Worst of Basket Callable Note te realiseren
en zal hij niet langer participeren in de prestatie van de Korfcomponenten. In
het geval dat de van toepassing zijnde rentes voor gelijkaardige instrumenten
op moment van de opkoop door de Emittent zijn gedaald tegenover de
geïmpliceerde rentevoet van de Worst of Basket Callable Note sinds de
initiële uitgifte, kan een belegger eveneens in de onmogelijkheid verkeren om
de verkoopopbrengsten te beleggen in effecten met een vergelijkbaar risicoopbrengst profiel zoals de Worst of Basket Callable Note.]

[Indien het Effect een Currency Note (product nr. N31) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval de Onderliggende Waarde in waarde stijgt, houdt de Currency Note
een risico op verlies in dat afhangt van de waarde, de prijs of het niveau van
de Onderliggende Waarde op de vervaldag; in het slechtste geval kan dit
leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal.]

I. SAMENVATTING

[Indien het Effect een Autocallable Note (with instalment redemption)
(product nr. N32) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Referentieniveau van alle Korfcomponenten op geen enkele van
de Waarnemingsdata [gelijk is aan of hoger is dan] [hoger is dan] de Strike
en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [lager
is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de desbetreffende Grens, kan het
Contant Bedrag lager zijn dan de aankoopprijs van de Autocallable Note
(with instalment redemption). In dit geval zullen beleggers een verlies lijden.
In het slechtste geval zal de belegger een volledig verlies van het belegde
kapitaal lijden wanneer het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met de slechtste prestatie nul is.]

[Indien het Effect een Stability Note (product nr. N33) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval het Dagelijkse Rendementsniveau van de Onderliggende Waarde op
enige Waarnemingsdatum lager is dan een bepaalde drempel, kan het
Contant Bedrag lager zijn dan de aankoopprijs van de Stability Note. In dit
geval zal de belegger een verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger
een volledig verlies van het belegde kapitaal lijden.]

[Indien het Effect een Digital Variable Coupon Note (product nr. N34) is,
voeg dan het volgende in:
Indien
op
enige
Coupon
Waarnemingsdatum,
[de
Relevante
Referentieniveau Waarde van [de Onderliggende Waarde] [elk
Korfcomponent] [het Referentieniveau van de Korf] niet [hoger is dan] [lager
is dan] [gelijk is aan] een bepaalde drempel, zal er geen coupon worden
betaald op de volgende Betalingsdatum van de Coupon. Het is dus mogelijk
dat er geen couponbetalingen verricht worden gedurende de termijn van de
Digital Variable Coupon Note. Indien dit het geval is, zal een belegger [[[voeg
getal in]% van] het Nominaal Bedrag van elke Digital Variable Coupon Note]
[een bedrag gelijk aan het Gespecificeerde Referentieniveau ontvangen,
maar hij zal geen enkel rendement meer verkrijgen dan dit.
[Indien het Effect een Range Accrual Note (product nr. N35) is, voeg dan
het volgende in:
Als gedurende een relevante Couponperiode, het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde buiten een specifieke range ligt gedurende één of
meerdere dagen in dergelijke Couponperiode, zal het Couponbedrag
verminderd worden voor dergelijke Couponperiode; in het slechtste geval,
wanneer dit voorkomt op elke dag in elke Couponperiode, zal het resultaat
hiervan zijn dat er geen Couponbedrag betaald zal worden gedurende de
looptijd van de Range Accrual Note. Als dit gebeurt zal een belegger, hoewel
een belegger het Nominaal Bedrag zal ontvangen van elke Range Accrual
Note, geen bedrag hier bovenop ontvangen.
[Indien het Effect een Leveraged Floater Note (product nr. N36) is, voeg
dan het volgende in:
De Leveraged Floater Note is 100% kapitaalbeschermd op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat aflossing bij de vervaldag beloofd is tegen
het Nominaal Bedrag. De aflossing, die niet zal plaatsvinden voor de
vervaldag, is niet gegarandeerd door een derde, maar enkel verzekerd door
de Emittent en is daardoor afhankelijk van het vermogen van de Emittent om
zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Gedurende de looptijd zullen beleggers couponbetalingen ontvangen op de
relevante Betalingsdatum van de Coupon. Het niveau van de Rentevoet
stemt overeen met de Onderliggende Waarde vermenigvuldigd met de
Hefboom. Hoewel, de rentevoet bepaald op de respectieve Betalingsdatum
van de Coupon is beperkt door de Rate Cap en beleggers zullen niet
deelnemen aan verdere stijgingen.
[Indien het Effect een Altiplano Basket Note (product nr. N37) is, voeg dan
het volgende in:
Als op enige Waarnemingsdatum van een Coupon, in een
Waarnemingsperiode van de Coupon de prijs of het niveau van een
Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de

I. SAMENVATTING

Coupondrempel, zal er geen Couponbedrag betaald worden met betrekking
tot dergelijke Waarnemingsperiode van de Coupon; in het slechtste geval, zal
er geen Couponbedrag betaald kunnen worden gedurende de looptijd van de
Altiplano Basket Note. Als dit gebeurt zal een belegger, hoewel een belegger
het Nominaal Bedrag krijgt voor elke Altiplano Basket Note, geen bedrag hier
bovenop ontvangen.
[Indien het Effect een Individual Cap Note (product nr. N38) is, voeg dan
het volgende in:
[Als op enige Referentiedatum van de Coupon het Rendement van een
Korfcomponent [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] de
Coupondrempel, zal het betaalbare Couponbedrag minder zijn dan het Vaste
Rendement vermenigvuldigd met het Nominale; in het slechtste geval, zal er
geen Couponbedrag betaald kunnen worden gedurende de looptijd van de
Individual Cap Note. Als dit gebeurt zal een belegger, hoewel een belegger
het Nominaal Bedrag van elke Individual Cap Note zal ontvangen, geen
bedrag hier bovenop ontvangen.] [voer in als de Effecten niet 100%
kapitaalbeschermd zijn: De belegger kan [een deel van] [al] zijn geïnvesteerd
kapitaal verliezen.]
[Indien het Effect een Autocallable Note with Memory Coupon (product
nr. N39) is, voeg dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende Waarde] [ten
minste één Korfcomponent] [lager is dan of gelijk is aan] [lager is dan] zijn
Grens, zal het Contant Bedrag plus enige couponbetaling lager zijn dan de
aankoopprijs van de Note. In dit geval zullen de beleggers een verlies lijden.
[In het slechtste geval, kan de belegger zijn totaal geïnvesteerde kapitaal
verliezen als het Uiteindelijke Referentieniveau van [de Onderliggende
Waarde] [de Korfcomponenten met het slechtste rendement] nul is waar de
Put Strike gelijk is aan één.]]
[Indien het Effect een Autocallable Note with Knock-Out Barrier of Down
and In Put (product nr. N40) is, voeg dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau van ten minste één Korfcomponent
[lager is dan of gelijk is aan] [lager is dan] zijn Grens en er geen
Kapitaalbeschermingsgebeurtenis is voorgekomen, kan het Contant Bedrag
plus enige couponbetaling lager zijn dan de aankoopprijs van de Note. In dit
geval zullen de beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval, kan de
belegger zijn totaal geïnvesteerde kapitaal verliezen (verschillend van de
couponbetalingen) als het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met het slechtste rendement nul is.]
[Indien het Effect een Recovery Note (product nr. N41) is, voeg dan het
volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau van ten minste één Korfcomponent
[lager is dan of gelijk is aan] [lager is dan] zijn Grens, zal het Contant Bedrag
plus enige couponbetaling lager zijn dan de aankoopprijs van de Recovery
Note. In dit geval zullen de beleggers een verlies lijden. In het slechtste
geval, kan de belegger zijn totaal geïnvesteerde kapitaal verliezen als het
Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met het slechtste
rendement nul is.]
[Indien het Effect een Single Underlying Autocallable Note (product nr.
N42) is, voeg dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan of gelijk is aan] [lager is
dan] zijn Grens, zal het Contant Bedrag plus enige couponbetaling lager zijn
dan de aankoopprijs van de Single Underlying Autocallable Note. In dit geval
zullen de beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval, kan de belegger
zijn totaal geïnvesteerde kapitaal verliezen als het Uiteindelijke
Referentieniveau nul is.]
[Indien het Effect een Outperformance Note (product nr. N43) is, voeg dan
het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan of gelijk is aan] [lager is
dan] de bepaalde Strike, houdt de Note een risico van verlies in afhankelijk
van de waarde, de prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde; in het
slechtste geval kan dit leiden tot een totaalverlies van het geïnvesteerde
kapitaal. Dit zal gebeuren als het Uiteindelijke Referentieniveau op de
Waarderingsdatum nul is.]
[Indien het Effect een Switchable Note (product nr. N44) is, voeg dan het
volgende in:
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Als de Switch Gebeurtenis plaatsvindt, zal de opbrengst beperkt zijn tot vaste
couponbedragen. Als de Switch Gebeurtenis niet plaatsvindt zal de
opbrengst afhangen van het rendement van de Onderliggende Waarde. In
het slechtste geval kan de belegger zijn belegde kapitaal (of een
gespecificeerd percentage van het geïnvesteerde bedrag) [plus de
Gewaarborgde Coupon] terugkrijgen indien het rendement van de
Onderliggende Waarde negatief is of nul.]
[Indien het Effect een Note linked to a Basket (product nr. N45) is, voeg
dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [lager is dan]
[of gelijk is aan] [voeg getal in] percent van het respectieve Referentieniveau
op de Waarderingsdatum, houdt de Note een risico op verlies is dat
afhankelijk is van het aantal Korfcomponenten waarvoor het Uiteindelijke
Referentieniveau lager is dan [of gelijk is aan] [voeg getal in] percent van het
respectieve Initiële Referentieniveau op dergelijke dag; in het slechtste geval,
zal dit leiden tot het totale verlies van geïnvesteerde kapitaal. [Dit zal
gebeuren als het Uiteindelijke Referentieniveau van [voeg getal in] of meer
Korfcomponenten lager zijn dan [of gelijk zijn aan] [voeg getal in] percent van
hun respectieve Initiële Referentieniveaus].
[Indien het Effect een Worst of Basket Callable Note with performancelinked coupon (product nr. N46) is, voeg dan het volgende in:
Als een Grensbepalingsbedrag van tenminste één Korfcomponent [op enige
Waarnemingsdatum gedurende de Waarnemingsperiode of] op de
Waarderingsdatum [lager is dan] [lager is dan of gelijk is aan] zijn Grens, kan
het Contant Bedrag plus enige couponbetaling lager zijn dan de aankoopprijs
van de Worst of Basket Callable Note. In dit geval zullen de beleggers een
verlies lijden. In het slechtste geval, kan de belegger zijn totaal geïnvesteerde
kapitaal verliezen als het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met het slechtste rendement gelijk is aan nul.
[Als de Emittent de Worst of Basket Callable Note with performance-linked
coupon opvraagt, zal de belegger niet langer meer in staat zijn om zijn
verwachtingen te verwezenlijken omtrent een winst in de waarde van de
Worst of Basket Callable Note with performance-linked coupon en zal hij niet
meer delen in het rendement van de Korfcomponenten. Alsook, in het geval
dat de geldende rentevoeten voor gelijkaardige instrumenten op het moment
van de opvraging door de Emittent gedaald zijn, in vergelijking tot de
geïmpliceerde rentevoet op de Worst of Basket Callable Note with
performance-linked coupon op het moment van de initiële uitgifte, zal een
belegger niet meer in staat zijn om de opbrengsten van de call te investeren
in effecten met een gelijkaardig risico-rendement profiel als de Worst of
Basket Callable Note with performance-linked coupon.]]

[Indien het Effect een Currency Chooser Basket Note (product nr. N47) is,
voeg dan het volgende in:
Het rendement op de Currency Chooser Basket Note is afhankelijk van het
aritmetische gemiddelde van de prestatie van het hoogste en de tweede
hoogste presterende Korfcomponenten, vermenigvuldigd met de
Participatiefactor. In het slechtste geval, zal een belegger het Nominaal
bedrag per Effect ontvangen wanneer de prestatie van het hoogste en het
tweede hoogste presterende Korfcomponent negatief is of gelijk aan nul.

[Indien het Effect een Currency Express Note (product nr. N48) is, voeg
dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan] [of
gelijk is aan] de Grens ([daling] [stijging] van de Vreemde Munt ten opzichte
van de Basismunt), houdt de Note een risico op verlies in dat afhangt van de
prijs van de Onderliggende Waarde; in het slechtste geval kan dit leiden tot
het volledige verlies van het belegde kapitaal. [Dit zal gebeuren indien het
Uiteindelijke Referentieniveau op de Waarderingsdatum tenminste twee keer
het Initiële Referentieniveau bedraagt.]]

[Indien het Effect een Rainbow Return Note (product nr. N49) is, voeg dan
het volgende in:
Het rendement op de Rainbow Return Note is afhankelijk van de som van het
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aritmetische gemiddelde van de prestatie van het hoogste en de tweede
hoogste en de laagste presterende Korfcomponenten, (i.e. de Rainbow
Return), rekening houdend met de Vermenigvuldiger en de Participatiefactor.
Indien de Rainbow lager is dan [of gelijk is aan] [nul] [de Grens], zal een
belegger het [minimaal bedrag] [nominaal bedrag] per Certificaat ontvangen.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Knock Out Barrier (product
nr. N50) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van ten minste één Korfcomponent
[gelijk is aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens, kan het Contant Bedrag
plus enige couponbetaling minder zijn dan de aankoopprijs van de Note. In
dergelijke geval kunnen beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval
kunnen beleggers hun gehele belegging verliezen (anders dan
couponbetalingen) indien het Uiteindelijk Referentieniveau van de
Korfcomponent met de slechtste prestatie gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Single Underlying Callable Note (product nr. N51)
is, voeg dan het volgende in:
Indien de Emittent de Single Underlying Callable Note uitoefent, zal een
belegger niet meer in staat zijn om zijn verwachtingen te realiseren met
betrekking tot een winst in de waarde van de Single Underlying Callable Note
en zal niet langer deelnemen in de prestatie van de Onderliggende Waarde.
Bovendien, in het geval dat de geldende rentevoeten op soortgelijke
instrumenten op het moment van de call van de Emittent gedaald zij met
betrekking tot de impliciete rentevoet op de Single Underlying Callable Note
op het moment van de initiële uitgifte, kan het zijn dat een belegger niet in
staat is om de opbrengsten van de call in de effecten met een vergelijkbaar
risico-rendement profiel als de Single Underlying Callable Note te beleggen.]

[Indien het Effect een [Switchable Coupon] Note (product nr. N52) is, voeg
dan het volgende in:
Indien een Switch Gebeurtenis plaatsvindt, is het rendement beperkt tot de
vaste coupon bedragen. Indien er geen Switch Gebeurtenis plaatsvindt, zal
het rendement afhangen van de prestatie van de Onderliggende Waarde. In
het slechtste geval zal een belegger het belegde kapitaal ontvangen wanneer
de prestatie van de Onderliggende Waarde negatief is of gelijk is aan nul,
tenzij het product niet 100% kapitaalbeschermd is op de vervaldag.

[Indien het Effect een Outperformance Note (Geared Put) (product nr.
N53) is, voeg dan het volgende in:
Indien het Rendement [gelijk is aan of onder de bepaalde Strike valt] [onder
de bepaalde Strike valt] [2], houdt de Note een risico van verlies in
afhankelijk van de waarde, prijs of het niveau van de Onderliggende Waarde;
in het slechtste geval kan dit leiden tot het [totale verlies] [een verlies van
[voeg getal in]%] van het belegde kapitaal.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note on a Basket (product nr.
N54) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van enige Korfcomponent [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de Grens, houdt de Note een risico op
verlies in dat afhangt van de Relevante Referentie Niveau Waarde van het
slechtste presterende Korfcomponent op de waarderingsdatum; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal plaatsvinden indien het Uiteindelijke Referentieniveau van
het slechtst presterende Korfcomponent gelijk is aan nul en indien het
Minimum Bedrag (indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) nul
is.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note on a Share Basket with
Put on an Index (product nr. N55) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de prestatie van het slechtst presterende Aandeel in de Korf [gelijk is
aan of lager is dan] [lager is dan] de relevante Aflossingsdrempel, zal geen
coupon betaald worden. Indien de prestatie van de Index [op de
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waarderingsdatum] [en/of] [op enige handelsdag gedurende de
waarnemingsperiode] [lager is dan][lager is dan of gelijk is aan] de Grens,
houdt de Note een risico van verlies in afhankelijk van de prestatie van de
Index op de waarderingsdatum; in het slechtste geval kan dit leiden tot het
totale verlies van het belegde kapitaal. Dit zal gebeuren indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van de Index op de waarderingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Altiplano Coupon Lock In Note (product nr. N56) is,
voeg dan het volgende in:
Indien de prestatie van [de Onderliggende Waarde] [enig Korfcomponent] op
[de
waarderingsdatum]
[enige
handelsdag
gedurende
de
waarnemingsperiode of de waarderingsdatum] [lager valt dan] [gelijk is aan]
de bepaalde Grens, zal de Altiplano Coupon Lock in Note een risico
inhouden van verlies afhankelijk van de prestatie van [de Onderliggende
Waarde][de slechtst presterende Korfcomponent] met betrekking tot de
Waarderingsdatum; in het slechtste geval, kan dit resulteren in het verlies
van een deel of het gehele belegde kapitaal. In het slechtste geval zal een
belegger [het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen] [[voeg getal in]% van het
Nominaal bedrag terugkrijgen]]. Indien geen Lock in Gebeurtenis plaatsvindt,
en de prestatie van [de Onderliggende Waarde] [enig Korfcomponent] op
elke coupon waarnemingsdatum lager is dan [of gelijk is aan] de Coupon
Drempel, zullen er geen vaste Coupons betaald worden.]

[Indien het Effect een Outperformance Call Note (product nr. N57) is, voeg
dan het volgende in:
Indien het Outperformance Bedrag gelijk is aan of lager is dan de bepaalde
Strike, houdt de Outperformance Call Note een risico in van verlies
afhankelijk van het bedrag waarvan de prestatie van [voeg Korfcomponent 1
in] lager is dan de prestatie van [voeg Korfcomponent 2 in] ; in het slechtste
geval kan dit leiden tot het totale verlies van het belegde kapitaal, tenzij het
product kapitaalbeschermd is ten belope van 100% van het Nominaal Bedrag
per Note.]

[Indien het Effect een Currency Autocallable Note (product nr. N58) is,
voeg dan het volgende in:
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau [hoger is dan] [lager is dan] [gelijk is
aan] de Grens ([waardevermindering] [waardevermeerdering] van de
Vreemde Munt ten opzichte van de Basis Munt), houdt de Note een risico in
dat afhankelijk is van de prijs van de Onderliggende Waarde; in het slechtste
geval, zal dit leiden tot het totale verlies in het belegde kapitaal.]

[Indien het Effect een Simplified Digital Variable Coupon Note (product
nr. N59) is, voeg dan het volgende in:
De couponbetaling op een Betalingsdatum van de Coupon hangt af van (i)
het Nominaal Bedrag, vermenigvuldigd met (ii) de Participatiefactor,
vermenigvuldigd met (iii) de Onderliggende Waarde Rendement op de
Coupon Waarnemingsdatum onmiddellijk voorafgaand aan dergelijke
Betalingsdatum van de Coupon en verder vermenigvuldigd met één gedeeld
door de relevante Coupon Deler voor dergelijke Coupon Waarnemingsdatum.
[De couponbetaling [zal niet lager zijn dan het Minimumbedrag] [en] [zal niet
hoger zijn dan het Maximumbedrag].]
De Coupon Deler kan verschillend zijn voor elke Coupon Waarnemingsdatum
en kan hoger zijn voor latere Coupon Waarnemingsdata, wat zal leiden tot
een grotere evenredige vermindering van de couponbetalingen voor de
Coupon Betalingsdata die later vallen gedurende de looptijd van de Note.
Bijgevolg, zelfs als het Referentieniveau van de Onderliggende Waarde op
een latere Coupon Waarnemingsdatum hoger is dan zijn Referentieniveau op
de vorige Coupon Waarnemingsdatum(-a), kan een belegger de minimum
couponbetaling ontvangen op de volgende Betalingsdatum van de Coupon.
Het is dus mogelijk dat de totale couponbetalingen verricht gedurende de
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termijn van de Note, het gezamenlijke bedrag vormen van alle minimum
couponbetalingen verricht op elke Betalingsdatum van de Coupon. Indien dit
het geval is, terwijl een belegger op de Betalingsdatum 100% van het
Nominaal Bedrag van elke Note zal ontvangen (onderhevig aan het
kredietrisico van de Emittent), zal de belegger geen rendement ontvangen
buiten deze en de ontvangen coupons op en voor de Betalingsdatum.]

[Als het Effect een Contingent Coupon Note is (product nr. N60), voeg
dan het volgende in:
Indien op de Coupon Waarnemingsperiode voor elke Couponperiode
beginnend op of na [voeg datum in], de Onderliggende Actief Rente [1]
[hoger is dan] [lager is dan] [of gelijk is aan] de Coupondrempel, zal de
Coupon voor dergelijke Couponperiode gelijk zijn aan [[voeg bedrag in]%]
[berekend op basis van (i) het product van de Onderliggend Actief Rente 2 op
de Coupon Bepalingsdatum voor dergelijke Couponperiode, en de
Participatiefactor[, [plus] [min] (ii) de Marge] [, onderhevig aan [het maximum
van [voeg Maximumcoupon in]%] [en] [het minimum van [voeg
Minimumcoupon in]%]].
Anders zal de Coupon voor dergelijke periode gelijk zijn aan [voeg bedrag
in]%. [voeg in voor Effecten die variabele coupons hebben gekoppeld aan de
Onderliggende Actief Rente 1 en Onderliggende Actief Rente 2: Indien dit het
geval is zullen beleggers geen rendement ontvangen op basis van de
Onderliggende Actief Rente 2.]

[Als het Effect een Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon is
(product nr. N61), voeg in:
De coupon voor de Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon
bestaat uit (i) een vaste component en (ii) een voorwaardelijke component.
Met betrekking tot de voorwaardelijke component van de coupon zal de
Bonuscoupon worden betaald op [een] [de] Betalingsdatum van de
Bonuscoupon indien de Onderliggende Waarde [gelijk is aan of] [hoger is
dan] [of] [gelijk is aan] [of] [lager is dan] de Bonuscoupondrempel. De totale
coupon die beleggers ontvangen zal worden beïnvloed door het prestatie van
de Onderliggende Waarde en zal mogelijk geen Bonuscoupon omvatten.]

[Als het Effect een Simplified Digital Variable as Coupon Note with Initial
Fixed Interest is (product nr. N62), voeg in:
Voor een vast aantal Betalingsdata van de Coupon is het Couponbedrag dat
op de relevante Betalingsdatum van de Coupon wordt betaald, een vaste
Coupon. Daarna hangt het Couponbedrag dat op een Betalingsdatum van de
Coupon wordt betaald af van de Prestatie van [de Onderliggende Waarde]
[de Korf] op de Coupon Waarnemingsdatum onmiddellijk voorafgaand aan
dergelijke Betalingsdatum van de Coupon en of dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum vroeger of later valt in de looptijd van de Note.
De Coupon Deler kan verschillen voor elke Coupon Waarnemingsdatum, en
de Coupon Deler kan hoger zijn voor latere Coupon Waarnemingsdata, wat
zal resulteren in een grotere proportionele vermindering van
Couponbetalingen voor Betalingsdata van de Coupon die later in de tijd
vallen.
Bijgevolg kan een belegger, zelfs als het Referentieniveau van de
Onderliggende Waarde op een latere Coupon Waarnemingsdatum hoger is
dan zijn Referentieniveau op de eerdere Coupon Waarnemingsdatum[-a], het
minimum Couponbedrag ontvangen op de volgende Betalingsdatum van de
Coupon.
Het is dus mogelijk dat de totale Couponbedragen verschuldigd gedurende
de hele looptijd van het Certificaat, de som zijn van de vaste of minimum
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couponbedragen betaald op elke Betalingsdatum van de Coupon. Indien dit
gebeurt, terwijl een belegger op de Terugbetalingsdatum 100% van het
Nominaal Bedrag van elke Note zal ontvangen (onder voorbehoud van het
kredietrisico van de Emittent), zal de belegger geen enkel rendement meer
ontvangen dan dit en de coupons die op en vóór de Terugbetalingsdatum zijn
ontvangen.]

[Als het Effect een Autocallable Note on a Basket Average (with
instalment redemption) is (product nr. N63), voeg in:
Indien het rekenkundig gemiddelde prestatie van alle Korfcomponenten niet
[gelijk is aan of hoger dan] [hoger is dan] de Strike op enige
Waarnemingsdata en indien het rekenkundig gemiddelde prestatie van alle
Korfcomponenten [lager is dan][lager is dan of gelijk is aan] de relevante
Grens, kan het Contant Bedrag lager zijn dan de aankoopprijs van de
Autocallable Notes (met aflossing van termijnbetalingen). In dat geval zullen
beleggers verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een [totaal
verlies] [verlies van [voeg percentage in] procent] van het geïnvesteerde
kapitaal lijden indien het rekenkundig gemiddelde prestatie van alle
Korfcomponenten op de Uiteindelijke Waarnemingsdatum nul bedraagt.]

[Als het Effect een Autocallable Note with Conditonal Coupons is
(product nr. N64), voeg in:
Indien de Prestatie van de Onderliggende Waarde [lager is dan][lager is dan
of gelijk is aan] de Coupondrempel op de Waarnemingsdatum, zal geen
Couponbedrag verschuldigd zijn op de eerstvolgende Betalingsdatum van de
Coupon. Indien de Prestatie van de Onderliggende Waarde [lager is dan of
gelijk is aan] [lager is dan] de Grens, kan het Contant Bedrag plus enige
couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de Note. In dat geval
zullen beleggers verlies lijden. In het slechtste geval kan de belegger een
totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal lijden indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Onderliggende Waarde nul bedraagt.

[Indien het Effect een Enhanced Participation Note (product nr. N65) is,
voeg dan het volgende in:
Indien [op een Waarnemingsdatum] [op enig moment] [op enige dag] [tijdens
de Waarnemingsperiode] het Referentieniveau van Onderliggende Waarde B
[niet gelijk was aan of ]niet hoger was dan het Knock-out Niveau en indien op
de Waarderingsdatum het Referentieniveau van Onderliggende Waarde B
[niet gelijk is aan of ]hoger is dan het Knock-In Niveau, houdt de Note een
risico van verlies in afhankelijk van het niveau van Onderliggende Waarde B
op de Waarderingsdatum; in het ergste geval kan dit leiden tot het totale
verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Dit zal zich voordoen als het
Uiteindelijke Referentieniveau van Onderliggende Waarde B nul is en het
Uiteindelijke Referentieniveau van Onderliggende A lager is dan of lager is
dan of gelijk is aan (zoals gespecifieerd in de toepasselijke Definitieve
Algemene Voorwaarden) de Strike.

[Indien het Effect een Capital Protected Lock-In Note (product nr. N66) is,
voeg dan het volgende in:
De Capital Protected Lock-In Note biedt 100% kapitaalbescherming op de
vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag
wordt beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas op de
vervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar
wordt uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van het
vermogen van de Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen.]

[Indien het Effect een Lookback Note (product nr. N67) is, voeg dan het
volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is
dan] de Grens, houdt de [Lookback Note] [indien van toepassing, voeg
andere handelsnaam in] een risico van verlies in, afhankelijk van de prijs of
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het niveau van de Onderliggende Waarde; in het ergste geval kan dit leiden
tot het totale verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Dit zal gebeuren als het
Uiteindelijke Referentieniveau nul is.]

[Indien het Effect een Top Rank Note (product nr. N68) is, voeg dan het
volgende in:
[Deze Top Rank Note [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
biedt [Vul percentage in]% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag wordt
beloofd tegen [voeg percentage in][% van] het Nominaal Bedrag. Indien de
Gemiddelde Prestatie [lager is dan] [gelijk is aan of lager is dan] nul, zal dit
[resulteren in [het [totaal] [gedeeltelijk] verlies van het geïnvesteerde kapitaal]
[ertoe leiden dat de belegger slechts [voeg percentage in] [% van] het
Nominaal Bedrag ontvangt].

[Indien het Effect een Coupon Note with performance payout (product nr.
N69) is, voeg dan het volgende in:
De Coupon Note with performance payout [indien van toepassing, voeg
andere handelsnaam in] biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de Coupon Note with
performance payout [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] op
de vervaldag wordt beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas
op de vervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij,
maar wordt uitsluitend verzekerd door de Emittent en hangt bijgevolg af van
het vermogen van de Emittent om zijn betalingsverplichtingen na te komen.]
Gedurende de looptijd ontvangen beleggers een Couponbetaling op de
Coupon Betalingsdatum of op de Coupon Betalingsdata.]

[Indien het Effect een 100% Capital Guaranteed Note (product nr. N70) is,
voeg dan het volgende in:
De 100% Capital Guaranteed Note [indien van toepassing, voeg andere
handelsnaam in] biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag wordt
beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De aflossing wordt niet gegarandeerd
door een derde partij, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Emittent en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om zijn
betalingsverplichtingen na te komen.]

[Indien het Effect een Steepener Note With Lock In (product nr. N71) is,
voeg dan het volgende in:
De Steepener Note with Lock-In [indien van toepassing, voeg andere
handelsnaam in] biedt 100% kapitaalbescherming op de vervaldag.
Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing op de vervaldag wordt
beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De aflossing wordt niet gegarandeerd
door een derde partij, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Emittent en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Emittent om zijn
betalingsverplichtingen na te komen.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Autocallable Note (with basket
averaging) (product nr. N72) is, voeg dan het volgende in:
Indien de rekenkundig gemiddelde prestatie van de Korfcomponenten [niet
groter is dan of gelijk is aan] [niet groter is dan] de Strike (zoals
gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve Algemene Voorwaarden) op
een Waarnemingsdatum en indien de rekenkundig gemiddelde prestatie van
de Korfcomponenten op de Waarderingsdatum [gelijk is aan of lager is dan]
[lager is dan] de relevante Grens (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Algemene Voorwaarden), kan het Contant Bedrag minder zijn dan de
aankoopprijs van de Worst of Basket Autocallable Note (with basket
averaging). In een dergelijk geval zullen beleggers verlies lijden. In het
slechtste geval kan de belegger een totaal verlies van het geïnvesteerde
kapitaal lijden indien de rekenkundig gemiddelde prestatie van alle
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Korfcomponenten op de Waarderingsdatum nul is.

[Indien het Effect een Fixed to Floating Reverse Convertible Note
(product nr. N73) is, voeg dan het volgende in:
Indien het Uiteindelijke referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is
dan] de Grens en er heeft zich geen Knock Out Gebeurtenis voorgedaan,
kan het Contant Bedrag vermeerderd met Couponbetalingen lager zijn dan
de aankoopprijs van de Fixed to Floating Reverse Convertible Note. In een
dergelijk geval zullen beleggers verlies lijden. In het slechtste geval zal de
belegger een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal lijden indien op de
Waarderingsdatum het Uiteindelijke Referentieniveau nul is. Enige variabele
Couponbetaling (indien gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve
Algemene Voorwaarden) kan worden beperkt tot een maximum van de
Maximum Coupon (indien gespecificeerd in de toepasselijke Definitieve
Algemene Voorwaarden).]

[Indien het Effect een Switchable Note with performance payout (product
nr. N74) is, voeg dan het volgende in:
Als de Switch Gebeurtenis zich voordoet, is het rendement beperkt tot de
vaste couponbedragen. Als de Switch Gebeurtenis zich niet voordoet, is het
rendement afhankelijk van de prestatie van de Onderliggende Waarde. In het
slechtste geval ontvangt een belegger het geïnvesteerde kapitaal (of een
gespecificeerd percentage van het geïnvesteerde kapitaal) terug als de
prestatie van de Onderliggende Waarde negatief of nul is.]

[Indien het Effect een Partial Capital Protection Note (product nr. N75) is,
voeg dan het volgende in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau [lager is dan] [gelijk is aan of lager is
dan] het Initiële Referentieniveau, houdt de Partial Capital Protection Note
een risico van verlies in indien het Contant Bedrag gelijk aan het percentage
van het Nominaal Bedrag lager is dan de aankoopprijs van de Partial Capital
Protection Note.]

Afdeling E – Aanbod3

Element
E.2b

Redenen voor het aanbod, gebruik
van de opbrengsten, geschatte nettoopbrengsten

E.3

Voorwaarden van het aanbod.

[Niet van toepassing. Het maken van winst en/of de afdekking van bepaalde
risico’s zijn de redenen voor het aanbod.] [ ]

Voorwaarden waaraan het aanbod
is onderworpen:

[Niet van toepassing. Er zijn geen
voorwaarden waaraan het aanbod
is onderworpen.] [ ]

Nummer van de Effecten:

[ ]*

[De
Inschrijvingsperiode][De
Aanbiedingsperiode]:

[Aanvragen om in te schrijven op
de Effecten kunnen worden
ingediend van [door de Verdeler(s)
van, [en met inbegrip van,] [voeg
datum in] [tot] [, en met inbegrip
van][tot] [voeg datum in].]
[Het aanbod van [elke Serie van]
de Effecten start op [ ] en eindigt
op [ ].]
[De Emittent behoudt zich het
recht voor om welke reden ook het
aantal
van
[elke
Serie]
aangeboden
Effecten
te
[verminderen]
[vermeerderen]
[wijzigen].]

3

Het symbool “*” geeft in deze Afdeling E – Aanbod aan dat de relevante informatie voor elke serie van Effecten, met betrekking tot Effecten met meerdere series en
waar gepast, kan worden voorgesteld in een tabel.

I. SAMENVATTING

Annulatie van de Uitgifte van de
Effecten:

[De Emittent behoudt zich het
recht voor om welke reden ook de
uitgifte van [een Serie van] de
Effecten te annuleren.] [In het
bijzonder is de uitgifte van de
Effecten
onder
andere
onderworpen aan de voorwaarde
dat de Emittent op of vóór [ ]
geldige
inschrijvingen
voor
Effecten ontvangt ten belope van
een totale inschrijvingswaarde van
minstens [ ]. Ingeval deze
voorwaarde niet is vervuld, kan de
Emittent de uitgifte van de Effecten
annuleren vanaf [ ].]

Vroegtijdige Afsluiting van de
[Inschrijvingsperiode][Aanbiedingsperiode] van de Effecten:

[Niet
van
toepassing.
[De
Inschrijvingsperiode][De
Aanbiedingsperiode
kan
niet
vroegtijdig worden afgesloten.] [De
Emittent behoudt zich het recht
voor om welke reden ook de
[Inschrijvingsperiode][Aanbiedingsperiode] vroegtijdig af te sluiten.]
[Ingeval
het
totale
inschrijvingsbedrag
van
de
Effecten op welk ogenblik ook op
enige werkdag vóór [ ] [ ] bereikt,
zal de Emittent de inschrijving van
de Effecten op dat ogenblik op die
werkdag
afsluiten
zonder
voorafgaande kennisgeving.]

Minimuminschrijvingsbedrag voor
de belegger:

[Niet van toepassing. Er is geen
minimuminschrijvingsbedrag voor
de belegger.] [ ]*

Maximuminschrijvingsbedrag voor
de belegger:

[Niet van toepassing. Er is geen
maximuminschrijvingsbedrag voor
de belegger.] [ ]*

Beschrijving
aanvraagproces:

het

[Niet van toepassing. Er is geen
aanvraagproces gepland.] [ ]*

Beschrijving van de mogelijkheid
om het aantal inschrijvingen te
verminderen en van de manier om
het door de aanvragers te veel
betaalde bedrag terug te storten:

[Niet
van
toepassing][;][][Er
bestaat geen mogelijkheid om het
aantal
inschrijvingen
te
verminderen en bijgevolg is er
geen manier om het door de
aanvragers te veel betaalde
bedrag terug te storten.] [ ]*

Details van de methode en
tijdlimieten voor het volstorten en
leveren van de Effecten:

[Niet van toepassing][Beleggers
zullen door [de relevante Verdeler]
[de Emittent] of de desbetreffende
financiële
tussenpersoon]
in
kennis worden gesteld van de hun
toegewezen Effecten en van de
betaalafspraken
die
hierop
betrekking hebben. [Elke Serie van
de] [De] Effecten zal/zullen [door
de
desbetreffende
Verdeler]
worden uitgegeven en geleverd op
de Uitgiftedatum tegen betaling
van de netto inschrijvingsprijs aan
de Emittent.]

Manier en datum waarop de
resultaten
van
het
aanbod
openbaar
moeten
worden
gemaakt:

[Niet van toepassing; manier en
datum waarop resultaten van het
aanbod openbaar moeten worden
gemaakt zijn niet voorzien.]] [ ]*

Procedure voor het uitoefenen van
enig
recht
op
voorkoop,

[Niet van toepassing][;][.][er is
geen
procedure
voor
het

van
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verhandelbaarheid
van
inschrijvingsrechten
en
behandeling van niet uitgeoefende
inschrijvingsrechten:

uitoefenen van enig recht van
voorkoop, verhandelbaarheid van
inschrijvingsrechten
en
behandeling van niet uitgeoefende
inschrijvingsrechten gepland.] [ ]*

Categorieën
van
potentiële
beleggers aan wie de Effecten
worden aangeboden en of er
schijven werden voorbehouden
aan sommige landen:

[Gekwalificeerde beleggers zoals
bedoeld
in
de
Prospectusrichtlijn][Nietgekwalificeerde
beleggers]
[Gekwalificeerde beleggers zoals
bedoeld in de Prospectusrichtlijn
en niet-gekwalificeerde beleggers]
[Een Aanbieding kan worden
gedaan in [Luxemburg], [België],
[Denemarken],
[Finland],
[Frankrijk], [Italië], [Noorwegen],
[Portugal], [Spanje] en [Zweden]
en aan elke persoon die
beantwoordt aan alle andere
vereisten om te beleggen, zoals
staat
uiteengezet
in
het
Basisprospectus
of
zoals
anderszins is bepaald door de
Emittent en/of de desbetreffende
financiële tussenpersonen]. In
andere landen van de EER zullen
aanbiedingen
enkel
worden
gedaan
overeenkomstig
een
vrijstelling
krachtens
de
Prospectusrichtlijn,
zoals
geïmplementeerd in dergelijke
rechtsgebieden.]

Proces inzake kennisgeving aan
de
aanvragers
van
het
toegewezen
bedrag
en
de
mededeling of verhandeling kan
beginnen
alvorens
de
kennisgeving is gebeurd:

[Niet van toepassing] [;][.] [er is
geen proces inzake kennisgeving
aan de aanvragers van het
toegewezen bedrag.] [ ]*

Aanbiedingsprijs:

[Uitgifteprijs][ ]*

Bedrag aan kosten en belastingen
dat specifiek wordt aangerekend
aan de inschrijver of aankoper:

[Niet van toepassing] [;] [.] [er
worden geen kosten of belastingen
specifiek aangerekend aan de
inschrijver of aankoper.]
[Behoudens voor de uitgifteprijs
(die de door de Emittent aan de
Distributeurs
te
betalen
vergoedingen
inhoudt
[van
maximaal [ ] procent van [het
Nominaal Bedrag] [de Uitgifteprijs]
[(zijnde
[een
[
]
procent
Plaatsingsvergoeding] [en] [een] [[
] procent Distributievergoeding)]
[gelijk aan ongeveer [ ] procent per
jaar] van de Effecten geplaatst via
deze entiteit), is de Emittent niet
op de hoogte van enige kosten en
belastingen die specifiek aan de
inschrijver of koper in rekening
worden gebracht.] [ ]*

[Na(a)m(en) en adres(sen), in
zoverre gekend door de Emittent,
van
de
plaatsers
in
de

[Niet van toepassing. Er zijn geen
plaatsers in de verschillende
landen
waar
het
aanbod
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verschillende landen
aanbod plaatsvindt:

waar

het

plaatsvindt] [ ]*

Naam
en
adres
Betalingsagent:

van

de

[ ]*

Naam
en
adres
Berekeningsagent:

van

de

[ ]*

[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel
invoegen met relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten, indien
vereist:
ISIN
[]

[]
[]

[]
[]

[]
[]

]
E.4

Belang dat essentieel is voor de
uitgifte/het
aanbod,
inclusief
belangenconflicten.

[[Niet van toepassing;] [Behoudens voor de Verdeler(s) met betrekking tot de
vergoedingen,] [voor][Voor] zover de Emittent zich ervan bewust is, is er geen
enkele persoon betrokken bij de uitgifte van [elke Serie van] de Effecten die een
essentieel belang heeft bij het aanbod] [ ]*

E.7

Geschatte uitgaven die aan de
belegger worden aangerekend door
de emittent of aanbieder.

[Niet van toepassing. Er worden geen uitgaven aan de belegger aangerekend
door de Emittent of aanbieder.]
[Behoudens voor de Uitgifteprijs (die de door de Emittent aan de Distributeurs te
betalen vergoedingen inhoudt [van maximaal [ ] procent van het [Nominaal
Bedrag] [Uitgifteprijs] [(zijnde een [ ] procent Plaatsingsvergoeding en [ ] procent
Distributievergoeding)] [gelijk aan ongeveer [ ] procent per jaar] van de Effecten
geplaatst via hem)], is de Emittent niet op de hoogte van enige kosten en
belastingen die specifiek aan de inschrijver of koper in rekening worden
gebracht.] [ ]*
[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel
invoegen met relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten, indien
vereist:
ISIN
[]

Uitgaven
[]

]

