SUMMARY

relating to the Base Prospectus for the issuance of Notes dated 22 May 2019

I. SAMENVATTING

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 Uitgevende
Instelling. 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 Uitgevende
Instelling, 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”.
Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen

Element
A.1

A.2

Waarschuwing

Toestemming
om
het
basisprospectus
te gebruiken

Waarschuwing dat:


de 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 Lidstaten mogelijk de kosten van
de vertaling van het Prospectus moet dragen voordat de juridische procedure wordt
ingeleid; en



in zijn functie als Uitgevende Instelling, die verantwoordelijk is voor de Samenvatting en
enige vertaling daarvan, alsmede de verspreiding van de Samenvatting en enige vertaling
ervan, kan Deutsche Bank Aktiengesellschaft aansprakelijk worden gesteld, maar alleen
als de Samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de
andere delen van het Prospectus wordt gelezen, of indien zij, wanneer zij samen met de
andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie verschaft.



[De Uitgevende Instelling 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 Uitgevende Instelling 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 (individuele toestemming): [na(a)m(en) en adres(sen)
invoegen].]



De latere doorverkoop of uiteindelijke plaatsing van Effecten door financiële
tussenpersonen is mogelijk (zolang dit Prospectus geldig is, in overeenstemming met
artikel 9 van de Prospectusrichtlijn] [tijdsperiode invoegen].



[Dergelijke toestemming is eveneens onderworpen aan [ ].] [Deze toestemming is niet
onderworpen aan enige voorwaarden.]



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.
Afdeling B – Uitgevende Instelling

Element
B.1

Officiële
en
handelsnaam
van
de
Uitgevende
Instelling

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

B.2

Vestigingsplaats,
rechtsvorm,
wetgeving
en
land
van
oprichting
van
de Uitgevende
Instelling

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 (telefoon +49-69-910-00).
[Invoegen ingeval het bijkantoor van Deutsche Bank AG in Londen de Effecten uitgeeft:
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.]
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[Invoegen ingeval het bijkantoor van Deutsche Bank AG in Milaan de Effecten uitgeeft:
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 Effecten uitgeeft:
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 Effecten uitgeeft:
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 Uitgevende Instelling in zijn huidige boekjaar.

B.5

Beschrijving van
de Groep en de
positie van de
Uitgevende
Instelling 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

Winstprognose
en raming.

Niet van toepassing. Er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

B.10

Voorbehoud bij
het auditverslag
ten aanzien van
de
historische
financiële
informatie.

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

B.12

Geselecteerde
essentiële
historische
financiële
informatie.

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 2017 en 31 december 2018 alsook aan de nietgecontroleerde geconsolideerde tussentijdse cijfers per 31 maart 2018 en de niet-gecontroleerde
geconsolideerde tussentijdse financiële informatie per 31 maart 2019. 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 2017

31 maart 2018

31 december 2018

31 maart 2019

Kapitaal (in EUR)

5.290.939.215,36

5.290.939.215,36

5.290.939.215,36

5.290.939.215,36

Aantal gewone aandelen

2.066.773.131

2.066.773.131

2.066.773.131

2.066.773.131

Totale activa (in miljoenen

1.474.732

1.477.735

1.348.137

1.437.179

1.406.633

1.409.710

1.279.400

1.367.985

68.099

68.025

68.737

69.194

14,8%

13,4%

13,6%

13,7%2

Euro)

Totale passiva (in
miljoenen Euro)

Totaal eigen vermogen (in
miljoenen euro)

Ratio van het tier 1kernkapitaal

1

1

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

2

De Ratio van het tier 1-kernkapitaal per 31 maart 2019 op basis van CRR/CRD4 (fully loaded)
was 13,7%.
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Een verklaring
dat er zich geen
negatieve
wijziging
van
betekenis heeft
voorgedaan
in
de vooruitzichten
van
de
Uitgevende
Instelling sinds
de datum van
haar
laatst
gepubliceerde
gecontroleerde
financiële
rekeningen
of
een beschrijving
van
een
negatieve
wijziging
van
betekenis

Er is geen wezenlijke nadelige verandering gekomen in de vooruitzichten van Deutsche Bank sinds
31 december 2018.

Een beschrijving
van significante
veranderingen in
de financiële of
handelspositie
van
de
Uitgevende
Instelling na de
periode waarop
de
historische
financiële
informatie
betrekking heeft

Niet van toepassing. Er is geen significante verandering gekomen in de financiële positie of
handelspositie van de Deutsche Bank Group of Deutsche Bank sinds 31 maart 2019.

B.13

Recente
gebeurtenissen

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

B.14

Afhankelijkheid
van
andere
entiteiten binnen
de groep

Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling is niet afhankelijk van andere entiteiten van de
Deutsche Bank Group.

B.15

Hoofdactiviteiten
van
de
Uitgevende
Instelling

Het doel van Deutsche Bank, zoals uiteengezet in haar Statuten, omvat het ondernemen van alle
soorten bankactiviteiten, het verlenen 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 Bank Groep zijn in de volgende drie vennootschapsdivisies
georganiseerd:
•

Corporate & Investment Bank (CIB)

•

Asset Management (AM); en

•

Private & Commercial Bank (PCB).

De drie vennootschapsdivisies worden ondersteund door infrastructuurdiensten. Daarbovenop heeft
Deutsche Bank een lokale en regionale organisatielaag ten behoeve van de consequente invoering
van wereldwijde strategieën.
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 Uitgevende Instelling aanhouden of aan wie meer dan 3 maar
minder dan 10 procent van de stemrechten is toegekend. Voor zover de Uitgevende Instelling daar
kennis van heeft, is er geen andere aandeelhouder die meer dan 3 procent van de aandelen of
stemrechten aanhoudt. De Uitgevende Instelling wordt dus niet rechtstreeks of onrechtstreeks door
een grootaandeelhouder gecontroleerd.

Afdeling C – Effecten1

Element
C.1

Type
en
categorie van de
effecten, inclusief
eventueel
effectenidentifica
tienummer

Klasse van Effecten
[Als de Effecten vertegenwoordigd zijn door een algemeen effect, voeg in
[Elke Serie van de] [De] Effecten zullen vertegenwoordigd zijn door een algemeen effect (het
"Algemeen Effect").]
Er worden geen definitieve Effecten uitgegeven.
De Effecten [in elke Serie] zullen uitgegeven worden [aan toonder] [op naam] [in gedematerialiseerde
vorm].
Type Effecten
De Effecten zijn Notes.
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten
[ISIN:

[]*

WKN

[]*

[Common code:

[ ]*]

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

WKN
[]

[Common code]
[]

]
C.2

Munteenheid

[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
overdraagbaarhe
id
van
de
effecten

Elk Effect [van een Serie Effecten] is 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.
[Invoegen voor niet-gecertificeerde SIS-effecten: Zolang niet-gecertificeerde SIS-effecten beschouwd
worden als girale effecten (Bucheffekten), zijn ze enkel overdraagbaar door de boeking van de
overgedragen niet-gecertificeerde SIS-effecten op een effectenrekening van de persoon aan wie de
effecten worden overgedragen dewelke een deelnemer is van de Tussenpersoon.
Als gevolg hiervan kunnen niet-gecertificeerde SIS-effecten die beschouwd worden als girale effecten
(Bucheffekten) enkel worden overgedragen aan een belegger die een deelnemer is van de
Tussenpersoon, d.w.z. een effectenrekening bij de Tussenpersoon heeft.]

C.8

1

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

Toepasselijk recht op de Effecten
[Alle Series] [De] Effecten worden beheerst door, en moeten worden geinterpreteerd in
overeenstemming met, [Engels recht] [Duits recht] [Italiaans recht] [Portugees recht] [Spaans recht].
De samenstelling van de Effecten kan worden berheerst door de wetten van het rechtsgebied van de
Clearingagent.
Met de Effecten verbonden rechten

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.
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De Effecten verlenen houders van de Effecten, bij aflossing of uitoefening, behoudens bij een totaal
verlies, een vordering tot betaling van een Cashbedrag [en/of een fysiek leveringsbedrag]. [De
Effecten [kunnen] de houders eveneens een recht op de betaling van een coupon verlenen.]
Beperkingen aan de rechten verbonden aan de Effecten
Onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, heeft de Uitgevende Instelling
het recht om de Effecten te beëindigen en te annuleren en om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Status van de Effecten
[Alle Series] [De] Effecten zijn niet door zekerheid gedekte en niet-achtergestelde preferente
verplichtingen van de Uitgevende Instelling en staan zowel onderling in gelijke rang (pari passu) als
met alle andere ongedekte en niet-achtergestelde preferente verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, , uitgezonderd voor zover zij krachtens dwingendrechtelijke bepalingen preferent zijn, zoals
bijvoorbeeld in het geval dat er resolutiemaatregelen opgelegd worden aan de Uitgevende Instelling of
in het geval van ontbinding, liquidatie, insolventie, gerechtelijk akkoord of een andere procedure ter
voorkoming van insolventie van, of tegen, de Uitgevende Instelling.
[Indien in de Productvoorwaarden het Verkiesbaar Passivaformaat van toepassing is verklaard, het
volgende toevoegen:
De Effecten zijn bedoeld te kwalificeren als in aanmerking komende verplichtingen voor
minimumvereisten aan eigen vermogen en in aanmerking komende passiva van de Uitgevende
Instelling waarvoor wettelijke beperkingen gelden die zijn terug te zien in de kenmerken van de
Effecten. Als gevolg daarvan beperkt het Verkiesbaar Passivaformaat de rechten van de
Effectenhouders voor vervroegde aflossing door de Uitgevende Instelling of market-making door de
Uitgevende Instelling en haar verbonden ondernemingen.
Geen enkele Effectenhouder mag zijn vorderingen uit hoofde van de Effecten verrekenen met enige
vordering van de Uitgevende Instelling. Er zal op geen enkel moment een zekerheid worden gevestigd
of een garantie worden verstrekt om de vorderingen van de Effectenhouders onder de Effecten te
waarborgen; enige zekerheid of garantie die reeds is verstrekt of in de toekomst wordt verleend in
verband met andere verplichtingen van de Uitgevende Instelling mogen niet worden gebruikt om
vorderingen onder de Effecten te waarborgen. De rangorde van de verplichtingen, de looptijd van de
Effecten en eventuele opzegtermijnen kunnen niet bij nadere overeenkomst worden gewijzigd.
De Effecten omvatten geen gevallen van verzuim op grond waarvan de houders van die Effecten
onmiddellijke aflossing daarvan kunnen eisen. Voorafgaand aan een insolventie of liquidatie van de
Uitgevende Instelling is de bevoegde afwikkelingsautoriteit op grond van de alsdan voor de Uitgevende
Instelling geldende resolutieregels voor banken bevoegd om de verplichtingen van de Uitgevende
Instelling ingevolge de Effecten af te schrijven (ook tot nul), deze in aandelen om te zetten
(bijvoorbeeld gewone aandelen van de Uitgevende Instelling), dan wel een andere resolutiemaatregel
te treffen, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) overdracht van die verplichtingen aan een andere
rechtspersoon, wijziging van de Voorwaarden van de Effecten of intrekking van de Effecten.
Elke aflossing, aflossing of beëindiging van de Effecten voorafgaand aan hun geplande vervaldatum,
voor zover toegestaan, is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de bevoegde autoriteit,
indien wettelijk vereist. Als de Effecten worden afgelost of teruggekocht anders dan als gevolg van een
aflossing of koop als bedoeld in de Algemene Voorwaarden van de Effecten, dienen de aan de
Effectenhouders betaalde bedragen te worden terugbetaald aan de Uitgevende Instelling ongeacht
enige tegenstrijdige overeenkomst.]
C.11

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

[Niet van toepassing; er werd geen aanvraag gemaakt om [[elke Serie van de] [de] Effecten toe te
laten tot de gereglementeerde markt van enige beurs.]
[Een aanvraag [werd ingediend] [zal worden ingediend] om [elke Serie van de] [de] Effecten [toe te
laten tot handel] [op te nemen in de handel] [weer te geven] [aan te bieden] op de Officiële Lijst van de
Luxemburgse Beurs en om deze aan te bieden op de [Gereglementeerde markt] [Euro MTF] van de
Luxemburgse Beurs, die [niet] een gereglementeerde markt is ten behoeve van Richtlijn 2014/65/EU
(zoals gewijzigd)].
[Een aanvraag [werd] [zal worden] ingediend om [elke Serie van de] [de] Effecten [op te nemen in de
handel] [toelaten tot de handel] [lijst] [en te noteren] op de [gereglementeerde] [] [markt] [Freiverkehr]
[MOT] [SeDeX MTF] van de [Beurs van [Frankfurt] [Stuttgart] [Spanje] [Italië] [ ]] [Borsa Italiana] [NYSE
Euronext Lisbon] [AIAF Fixed Income Securities Market] [, die [niet] een gereglementeerde markt is ten
behoeve van Richtlijn 2014/65/EU (zoals gewijzigd)] [alle desbetreffende gereglementeerde markten
invoegen].
[Een aanvraag [werd] [zal worden] ingediend om [elke Serie van de] [de] Effecten [ [op te nemen in de
handel] [toelaten tot de handel] [lijst] [en te noteren] op [alle desbetreffende gereglementeerde markten
invoegen], die [een] [geen] gereglementeerde markt[en] [is] [zijn] ten behoeve van Richtlijn 2014/65/EU
(zoals gewijzigd)]. [De Effecten werden [toegelaten tot de handel] [opgenomen in de handel] op de
[gereglementeerde] [] markt van de [] Beurs [alle desbetreffende gereglementeerde markten invoegen],
die [een] [geen] gereglementeerde markt[en] [is] [zijn] ten behoeve van Richtlijn 2014/65/EU (zoals
gewijzigd).]
[Een aanvraag zal worden ingediend voor de notering van [elke Serie van de] [de] Effecten op de Six
Swiss Exchange. Een aanvraag werd ingediend om de Effecten toe te laten tot verhandeling op de SIX
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Structured Products [vanaf []].]
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.

[Indien de Effecten een Voorwaardelijke Coupon of een Memory Coupon betalen, voeg in:
De Notes betalen een [Voorwaardelijke Coupon][Memory Coupon].
[Voeg in voor Notes met een enkele Onderliggend Actief:
[Voeg in voor Voorwaardelijke Coupon:
Het Couponbedrag betaald op een Coupon Betalingsdatum is afhankelijk van de prijs of, desgevallend,
het niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) op een
Coupon Waarnemingsdatum of (ii) op elke dag gedurende de respectievelijke Coupon
Waarnemingsperiode of (iii) op ten minste een dag gedurende de Coupon Waarnemingsperiode.
a)

als de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) groter is dan of (ii) groter is dan of gelijk is aan de Coupon Drempel
op een Coupon Waarnemingsdatum, op elke dag gedurende de respectievelijke Coupon
Waarnemingsperiode of, desgevallend, op tenminste een dag gedurende de Coupon
Waarnemingsperiode zullen beleggers een Couponbedrag verkrijgen op de volgende Coupon
Betalingsdatum.

b)

als de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupon Drempel op
een Coupon Waarnemingsdatum, op elke dag gedurende de respectievelijke Coupon
Waarnemingsperiode of, desgevallend, op tenminste een dag gedurende de Coupon
Waarnemingsperiode zullen beleggers geen Couponbedrag verkrijgen op de volgende Coupon
Betalingsdatum.

Het Couponbedrag voor elk Nominaal Bedrag zal berekend worden, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, als (i) het product van de Coupon, het Nominaal Bedrag en, als
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, de Dagtellingsbreuk, of (ii) het product van de
Referentiewaarde vermeerderd of, desgevallend, verminderd met een Marge, gelijk aan het
voorafbepaalde percentage en onderhevig aan een minimum van nul, als gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, het Nominaal Bedrag en, als gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
de Dagtellingsbreuk.
De Referentierente kan onderhevig zijn aan de Lagere Grens of, desgevallend, de Hogere grens,
indien zo gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.]
[Voeg in voor Memory Coupon:
Het Couponbedrag betaald op een Coupon Betalingsdatum is afhankelijk van de prijs of, desgevallend,
het niveau van de Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Als het Referentieniveau van de Onderliggende Activa op dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is
dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupon Drempel, zullen beleggers een
Couponbedrag ontvangen op de Coupon Betalingsdatum die overeenkomt met de Coupon
Waarnemingsdatum, dat berekend wordt als het product van het Nominaal Bedrag, de
Couponwaarde en het aantal eventuele Coupon Waarnemingsdata voorafgaand aan
dergelijke Coupon Betalingsdatum, verminderd met de voorafgaande Couponbedragen,
indien aanwezig, betaald voor elk Nominaal Bedrag.

b)

Als het Referentieniveau van de Onderliggende Activa op dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is
dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupon Drempel, zullen beleggers geen
Couponbedrag ontvangen op de volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Voeg in voor Notes met Korf Onderliggend Actief en aparte Korfcomponentbepalingen met betrekking
tot de Couponbedragen:
[Voeg in voor Voorwaardelijke Coupon:
Het Couponbedrag betaald op een Coupon Betalingsdatum is afhankelijk van de prijs of, desgevallend,
het niveau van elk Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) op een
Coupon Waarnemingsdatum of (ii) op elke dag gedurende de respectievelijke Coupon
Waarnemingsperiode of (iii) tenminste een dag gedurende de Coupon Waarnemingsperiode.
a)

als de prijs of, desgevallend, het niveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) groter is dan of (ii) groter is dan of gelijk is aan de Coupon
Drempel voor dergelijke Korfcomponent op een Coupon Waarnemingsdatum, op elke dag
gedurende de respectievelijke Coupon Waarnemingsperiode of, desgevallend, op tenminste
een dag gedurende de Coupon Waarnemingsperiode zullen beleggers een Couponbedrag
verkrijgen op de volgende Coupon Betalingsdatum.

b)

als de prijs of, desgevallend, het niveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupon
Drempel voor dergelijk Korfcomponent op een Coupon Waarnemingsdatum, op elke dag
gedurende de respectievelijke Coupon Waarnemingsperiode of, desgevallend, op tenminste
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een dag gedurende de Coupon Waarnemingsperiode zullen beleggers geen Couponbedrag
verkrijgen op de volgende Coupon Betalingsdatum.
Het Couponbedrag voor elk Nominaal Bedrag zal berekend worden, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, als ofwel (i) het product van de Coupon, het Nominaal Bedrag en, als
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, de Dagtellingsbreuk, of (ii) het product van de
Referentiewaarde vermeerderd of, desgevallend, verminderd met een Marge, gelijk aan het
voorafbepaalde percentage en onderhevig aan een minimum van nul, als gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, het Nominaal Bedrag en, als gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
de Dagtellingsbreuk.
De Referentierente kan onderhevig zijn aan de Lagere Grens, of, desgevallend, de Hogere grens,
indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
[Voeg in voor Memory Coupon:
Het Couponbedrag betaald op een Coupon Betalingsdatum is afhankelijk van de prijs of, desgevallend,
het niveau van elke Korfcomponent op een Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Als het Referentieniveau van elk Korfcomponent op dergelijke Coupon Waarnemingsdatum,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan of (ii) lager is dan
of gelijk is aan de Coupon Drempel voor dergelijke Korfcomponent, zullen beleggers een
Couponbedrag ontvangen op de Coupon Betalingsdatum die overeenkomt met de Coupon
Waarnemingsdatum, dat berekend wordt als het product van het Nominaal Bedrag, de
Couponwaarde en het aantal van de Coupon Waarnemingsdata voorafgaand aan dergelijke
Coupon Betalingsdatum, verminderd met de eventuele voorafgaande Couponbedragen,
betaald voor elk Nominaal Bedrag.

b)

Als het Referentieniveau van elke Korfcomponent op dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is
dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupon Drempel voor dergelijke Korfcomponent,
zullen beleggers geen Couponbedrag ontvangen op de volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Coupon Waarnemingsperiode:

[in te voegen*]]

[Coupon Waarnemingsdatum(a):

[in te voegen*]]

[Couponwaarde:

[in te voegen*]]

[Referentierente:

[in te voegen*]]

[Marge:

[in te voegen*]]

[Hogere Grens:

[in te voegen*]]

[Lagere Grens]

[in te voegen*]]

[Coupondrempel:

[Voor de Coupon Waarnemingsdatum gepland op [voeg datum
in],[voeg datum in]][in te voegen*]]

[Indien het Effect een Capital Protection Note (product nr. 1) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Capital Protection Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] is 100 %
kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat aflossing van de [Capital
Protection Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] op de eindvervaldag wordt
beloofd aan de Initiële Uitgifteprijs. De aflossing, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt
bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers minstens het Kapitaal Beschermingsbedrag.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
ofwel (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Strike, ontvangen beleggers het Kapitaal
Beschermingsbedrag op de Betalingsdatum.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Strike, delen beleggers in het positieve
rendement van de Onderliggende Activa gebaseerd op de Strike op de eindvervaldag, indien van
toepassing met de Participatiefactor, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.]

[Indien het Effect een Capital Protection Note with Cap (product nr. 2) is, voeg dan het volgende in:
Dit [Capital Protection Note with Cap] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] is 100%
kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de
[Capital Protection Note with Cap] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] op de
eindvervaldag wordt beloofd aan het Nominaal Bedrag. De aflossing, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de
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Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn
verplichtingen na te komen.
Beleggers ontvangen minimaal het Nominaal Bedrag en maximaal het Maximumbedrag op de
Betalingsdatum.
a) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Strike, ontvangen beleggers het Nominaal
Bedrag op de Betalingsdatum.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Strike, maar, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Hogere grens, delen
beleggers in het positieve rendement van de Onderliggende Activa gebaseerd op de Strike op de
eindvervaldag, indien van toepassing met de Participatiefactor, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden.
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Hogere grens, ontvangen de beleggers het
Maximumbedrag op de Betalingsdatum.
In ruil voor de kapitaalbescherming, beperken beleggers hun mogelijke rendement tot het
Maximumbedrag.]

[Indien het Effect een Bonus Capital Protection Note with Cap (product nr. 3) is, voeg dan het
volgende in:
Deze [Bonus Capital Protection Note with Cap] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
is 100% kapitaalbeschermd op de vervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat, op de eindvervaldag,
in ieder geval het Nominaal Bedrag van de [Bonus Capital Protection Note with Cap] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] betaald zal worden. De aflossing, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar uitsluitend verzekerd door de Uitgevende
Instelling en is dus afhankelijk van het vermogen van de Uitgevende Instelling om aan haar
betalingsverplichtingen te voldoen.
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers tenminste het Nominaal Bedrag, en ten hoogste het
Maximumbedrag.
a)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Strike, ontvangen beleggers het Nominaal
Bedrag op de Betalingsdatum.

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
groter is dan, of (ii) groter of gelijk is aan de Strike, maar, zoals gespecificeerd in de van
toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan het
Bonus Niveau, ontvangen beleggers het Bonusbedrag op de Betalingsdatum.

c)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
groter is dan of (ii) groter of gelijk is aan het Bonusniveau maar, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Hogere grens dan
nemen beleggers deel op de vervaldag aan het positieve rendement van de Onderliggende
Activa op basis van de Strike, met de Participatiefactor, indien van toepassing, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.]

d)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
groter is dan of (ii) groter is dan of gelijk is aan de Hogere grens, ontvangen beleggers het
Maximumbedrag op de Betalingsdatum.

In ruil voor de kapitaalbescherming beperken beleggers hun mogelijk rendement tot het
Maximumbedrag.]

[Indien het Effect een Shark Note with Capital Protection (product nr. 4) is, voeg dan het volgende
in:
Deze [Shark Note with Capital Protection] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
100% kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de
[Shark Note with Capital Protection] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het
Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de
Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn
verplichtingen na te komen.
1. Couponbetalingen
Indien Couponbetaling als van toepassing is gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, hangt de
betaling van een coupon op een Coupon Betalingsdatum af van de prijs of het niveau van de
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Onderliggende Activa tijdens de Coupon Waarnemingsperiodes.
a) Indien op enig tijdstip gedurende een Coupon Waarnemingsperiode en, met betrekking tot een
Coupon Waarnemingsperiode na de Eerste Coupon Waarnemingsperiode, op enig tijdstip
gedurende alle voorgaande Coupon Waarnemingsperiodes, de prijs of, desgevallend, het
niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de Coupondrempel, zal er geen Couponbetaling
worden gedaan op de volgende Coupon Betalingsdatum. In dergelijk geval zullen er ook geen
Couponbetalingen meer worden gedaan op latere Coupon Betalingsdata.
b) Indien op geen enkel tijdstip gedurende een Coupon Waarnemingsperiode de prijs of,
desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of
hoger is dan de Coupondrempel, zullen de beleggers een Couponbedrag ontvangen op de
volgende Coupon Betalingsdatum (Couponbetaling).
2. Aflossing op de eindvervaldag
a) Indien de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, tijdens de Waarnemingsperiode minstens eenmaal (i) hoger
was dan of (ii) gelijk was aan of hoger was dan de Grens, ontvangen de beleggers het
Gespecificeerde Referentieniveau op de Betalingsdatum.
b) Indien de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, tijdens de Waarnemingsperiode op geen enkel tijdstip (i) hoger
was dan of (ii) gelijk was aan of hoger was dan de Grens, delen de beleggers op de
eindvervaldag in het rendement van de Onderliggende Activa gebaseerd op het Initiële
Referentieniveau, indien van toepassing met de Participatiefactor, indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden. Beleggers ontvangen evenwel minstens het Nominale Bedrag.
Indien Couponbetaling als van toepassing is gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zullen
eventuele Couponbetalingen aanvullend worden gedaan wanneer aan de couponvoorwaarden is
voldaan.]

[Indien het Effect een Partial Capital Protection Note with Cap and Strike (Product nr. 5) is, voeg
dan het volgende in:
Het [Partial Capital Protection Note with Cap and Strike] [indien van toepassing, voeg andere
handelsnaam in] is kapitaalbeschermd op de vervaldag tegen een percentage van het Nominaal
Bedrag gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden en gelinkt aan het rendement van de
Onderliggende Activa. Deze gedeeltelijke kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de
[Partial Capital Protection Note with Cap and Strike] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam
in] op de vervaldag beloofd is aan een percentage van het Nominaal Bedrag gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden. De aflossing is niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend
verzekerd door de Uitgevende Instelling en is daardoor afhankelijk van het vermogen van de
Uitgevende Instelling om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers minimaal het Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag
en maximaal het Maximumbedrag.
a)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Hogere Grens,
ontvangen beleggers het Maximumbedrag op de Betalingsdatum.

b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Strike, maar, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is
aan de Hogere Grens, delen beleggers in het positieve en negatieve rendement van de
Onderliggende Activa op de eindvervaldag, gebaseerd op het Initieel Referentieniveau en
rekening houdend met de Participatiefactor, indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, waarbij rekening wordt gehouden met het negatief rendement tot het niveau
van de Strike.

c)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Strike, ontvangen
beleggers het Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag op de Betalingsdatum.]

In ruil voor gedeeltelijke kapitaalbescherming, beperken beleggers hun mogelijk rendement tot het
Maximumbedrag.]

[Indien het Effect een Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike (product nr. 6) is,
voeg dan het volgende in:
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Deze [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] is kapitaalbeschermd op de eindvervaldag tegen een percentage van het Nominale
Bedrag, zoals bepaaldin de Definitieve Voorwaarden, en gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Activa. Deze gedeeltelijke kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de
[Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] op de eindvervaldag beloofd is tegen het percentage van het Nominale Bedrag, zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden. De aflossing, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt
niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
is daardoor afhankelijk van de mogelijkheid van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te
komen.
1. Couponbetalingen
De [Partical Capital Protection Note with Cap, without Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, ofwel een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, ofwel
een variabele rente, in welk geval beleggers op de respectieve Coupon Betalingsdatum of op de
respectieve Coupon Betalingsdata variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze
variabele Couponbetalingen hangt, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, af van de
ontwikkeling van een Referentierente, vermeerderd met of, naar gelang het geval, verminderd met een
Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien dit bepaald is in de Definitieve
Voorwaarden.
De Coupon bedraagt echter minimaal de Minimumcoupon en/of maximaal de Maximumcoupon, indien
dit bepaald is in de Definitieve Voorwaarden.
2. Aflossing op de eindvervaldag
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers minimaal het Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag
en maximaal het Maximumbedrag.
a)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger is dan, of (ii) gelijk is aan of hoger is dan de Hogere Grens, ontvangen beleggers het
Maximumbedrag op de Betalingsdatum.

b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger is dan, of (ii) gelijk is aan of hoger is dan het Initieel Referentieniveau, maar, zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) gelijk is aan of lager is dan de
Hogere Grens, ontvangen beleggers het Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag en een
aanvullend bedrag waarin het positieve rendement van de Onderliggende Activa op de
eindvervaldag tot uitdrukking komt, gebaseerd op het Initieel Referentieniveau en rekening
houdend met de Participatiefactor, indien dit bepaald is in de Definitieve Voorwaarden.
Dat houdt in dat indien het Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag onder de aankoopprijs
van de [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] is gedaald, de [Partial Capital Protection Note with Cap, without
Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een positief rendement dient te
laten zien, waarbij een bedrag wordt gegenereerd dat meer bedraagt dan het verschil tussen
het Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag en de aankoopprijs van de [Partial Capital
Protection Note with Cap, without Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing], zodat beleggers een Cashbedrag kunnen ontvangen dat meer bedraagt dan0
de aankoopprijs van de [Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing].

c)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) gelijk is aan of lager is dan het Initieel Referentieniveau, ontvangen
beleggers het Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag op de Betalingsdatum.

In ruil voor de gedeeltelijke kapitaalbescherming beperken beleggers hun mogelijke rendement tot het
Maximumbedrag.]

[Indien het Effect een Shark Note with Partial Capital Protection (product nr. 7) is, voeg dan het
volgende in:
De [Shark Note with Partial Capital Protection] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
kapitaalbeschermd op de eindvervaldag tegen een percentage of een bedrag, zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden, en gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Activa. Deze
gedeeltelijke kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de [Shark Note with Partial Capital
Protection] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag beloofd is tegen
het percentage van het Nominale Bedrag of een bedrag gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde,
maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen
van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
1. Couponbetalingen
Indien Couponbetaling als van toepassing is gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, hangt de
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betaling van een coupon op een Coupon Betalingsdatum af van de prijs of het niveau van de
Onderliggende Activa tijdens de Coupon Waarnemingsperiodes.
a) Indien op enig tijdstip gedurende een Coupon Waarnemingsperiode en, met betrekking tot een
Coupon Waarnemingsperiode na de Eerste Coupon Waarnemingsperiode, op enig tijdstip
gedurende alle voorgaande Coupon Waarnemingsperiodes, de prijs of, desgevallend, het
niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de Coupondrempel, zal er geen Couponbetaling
worden gedaan op de volgende Coupon Betalingsdatum. In dergelijk geval zullen er ook geen
Couponbetalingen meer worden gedaan op latere Coupon Betalingsdata.
b) Indien op geen enkel tijdstip gedurende een Coupon Waarnemingsperiode de prijs of,
desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of
hoger is dan de Coupondrempel, zullen de beleggers een Couponbedrag ontvangen op de
volgende Coupon Betalingsdatum (Couponbetaling).
2. Aflossing op de eindvervaldag
a) Indien de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, tijdens de Waarnemingsperiode minstens eenmaal (i) hoger
was dan of (ii) gelijk was aan of hoger was dan de Grens, ontvangen de beleggers het
Gespecificeerde Referentieniveau op de Betalingsdatum.
b) Indien de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, tijdens de Waarnemingsperiode op geen enkel tijdstip (i) hoger
was dan of (ii) gelijk was aan of hoger was dan de Grens, delen de beleggers op de
eindvervaldag in het rendement van de Onderliggende Activa gebaseerd op het Initiële
Referentieniveau, indien van toepassing met de Participatiefactor, indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden. Beleggers ontvangen evenwel minstens het Gedeeltelijke
Kapitaalbeschermingsbedrag.
Indien Couponbetaling als van toepassing is gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zullen
eventuele Couponbetalingen aanvullend worden gedaan wanneer aan de couponvoorwaarden is
voldaan.]

[Indien het Effect een Conditional Coupon Note (long) (product nr. 8) is, voeg dan het volgende in:
De [Conditional Coupon Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Conditional Coupon Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het
Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de
Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn
verplichtingen na te komen.
De betaling van een coupon op een Coupon Betalingsdatum hangt af van de prijs of, desgevallend, het
niveau van de Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de
Coupondrempel op de Coupon Waarnemingsdatum, wordt een Couponbetaling verricht op de
volgende Coupon Betalingsdatum;

b)

Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de
Coupondrempel op enige Coupon Waarnemingsdatum, wordt er geen Couponbetaling verricht
op de volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Conditional Coupon Note (long) with Minimum Coupon (product nr. 9) is,
voeg dan het volgende in:
De [Conditional Coupon Note (long) with Minimum Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat
de terugbetaling van de [Conditional Coupon Note (long) with Minimum Coupon] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt
beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een
derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het
vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De betaling van een coupon op een Coupon Betalingsdatum hangt af van de prijs of, naargelang het
geval, het niveau van de Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de
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Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum, zal een Couponbetaling worden gedaan
op de volgende Coupon Betalingsdatum;
b)

Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan
Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum, dan zal, zoals gespecificeerd in
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het Couponbedrag gelijk zijn aan de Minimumcoupon of
zal er geen Couponbetaling verricht worden op de volgende Coupon Betalingsdatum.]

de
de
de
(ii)

[Indien het Effect een Conditional Coupon Note (short) (product nr. 10) is, voeg dan het volgende
in:
De [Conditional Coupon Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt
100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling
van de [Conditional Coupon Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen
het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn betalingsverplichtingen na te komen.
De betaling van een coupon op een Coupon Betalingsdatum hangt af van de prijs of, desgevallend, het
niveau van de Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel
op een Coupon Waarnemingsdatum, wordt een Couponbetaling verricht op de volgende
Coupon Betalingsdatum;

b)

Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) niet hoger is dan, of (ii) niet hoger is dan of gelijk is aan de
Coupondrempel op enige Coupon Waarnemingsdatum, wordt er geen Couponbetaling verricht
op de volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Conditional Coupon Note (short) with Minimum Coupon (product nr. 11) is,
voeg dan het volgende in:
De [Conditional Coupon Note (short) with Minimum Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat
de terugbetaling van de [Conditional Coupon Note (short) with Minimum Coupon] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt
beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een
derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het
vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De betaling van een coupon op een Coupon Betalingsdatum hangt af van de prijs of, desgevallend, het
niveau van de Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum.
a)

Ingeval het Referentieniveau van het de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de
Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum, wordt een Couponbetaling verricht op de
volgende Coupon Betalingsdatum;

b)

Ingeval het Referentieniveau van het de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan
Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum, dan zal, zoals gespecificeerd in
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het Couponbedrag gelijk zijn aan de Minimumcoupon of
zal er geen Couponbetaling verricht worden op de volgende Coupon Betalingsdatum.]

de
de
de
(ii)

[Indien het Effect een Conditional Coupon Dual Note (long) (product nr. 12) is, voeg dan het
volgende in:
De [Conditional Coupon Dual Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt
100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling
van de [Conditional Coupon Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen
het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn verplichtingen na te komen.
De Coupon is afhankelijk van de prestatie van twee Onderliggend Activa:
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a) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon
Waarnemingsdatum, ontvangen beleggers het Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende
Coupon Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon is, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) afhankelijk van de prestatie van de Onderliggende Activa B gebaseerd op het Initieel
Referentieniveau voor Onderliggend Actief B en, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
rekening houdende met de Vermenigvuldigingsfactor, of (ii) gelijk aan het niveau van de
Onderliggende Activa B op de relevante Coupon Bepalingsdatum en, indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, rekening houdend met de Vermenigvuldigingsfactor. Indien gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, is de Coupon echter beperkt tot de Maximum Coupon. Indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, is de Coupon echter beperkt tot de Minimum Coupon.
b) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
dan zal, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het Couponbedrag gelijk zijn aan
de Minimumcoupon of (ii) zal er geen Couponbetaling verricht worden op de volgende Coupon
Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Conditional Coupon Dual Note (short) (product nr. 13) is, voeg dan het
volgende in:
De [Conditional Coupon Dual Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt
100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling
van de [Conditional Coupon Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen
het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn verplichtingen na te komen.
De Coupon is afhankelijk van de prestatie van twee Onderliggend Activa:
a) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
ontvangen beleggers het Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende Coupon Betalingsdatum.
Het niveau van de Coupon is, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) afhankelijk van
de prestatie van de Onderliggende Activa B gebaseerd op het Initieel Referentieniveau voor
Onderliggend Actief B en, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, rekening houdende
met de Vermenigvuldigingsfactor, of (ii) gelijk aan het niveau van de Onderliggende Activa B op de
relevante Coupon Bepalingsdatum en, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, rekening
houdend met de Vermenigvuldigingsfactor. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, is de
Coupon echter beperkt tot de Maximum Coupon. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
is de Coupon echter beperkt tot de Minimum Coupon.
b) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon
Waarnemingsdatum, dan zal, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het
Couponbedrag gelijk zijn aan de Minimumcoupon of (ii) zal er geen Couponbetaling verricht worden op
de volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Conditional Coupon Note Worst of Basket (long) (product nr. 14) is, voeg
dan het volgende in:
De [Conditional Coupon Note Worst of Basket (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat
de terugbetaling van de [Conditional Coupon Note Worst of Basket (long)] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De
terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar
wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van
de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De betaling van de coupon op een Coupondatum hangt af van de prijs of, desgevallend, het niveau
van de Korfcomponenten op een Coupon Waarnemingsdatum.
a) Ingeval het Referentieniveau van elk Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Coupondrempel op de Coupon Waarnemingsdatum, wordt een Couponbetaling verricht op de
volgende Coupon Betalingsdatum.
b) Ingeval het Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) niet hoger is dan, of (ii) niet hoger is dan of gelijk is aan de
respectievelijke Coupondrempel op enige Coupon Waarnemingsdatum, wordt er geen Couponbetaling
verricht.]
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[Indien het Effect een Conditional Coupon Note Worst of Basket (short) (product nr. 15) is, voeg
dan het volgende in:
De [Conditional Coupon Note Worst of Basket (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat
de terugbetaling van de [Conditional Coupon Note Worst of Basket (short)] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De
terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar
wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van
de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De betaling van de coupon op een Coupondatum hangt af van de prijs of, desgevallend, het niveau
van de Korfcomponenten op een Coupon Waarnemingsdatum.
a) Ingeval het Referentieniveau van elk Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Coupondrempel op de Coupon Waarnemingsdatum, wordt een Couponbetaling verricht op de
volgende Coupon Betalingsdatum.
b) Ingeval het Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Coupondrempel op enige Coupon Waarnemingsdatum, wordt er geen Couponbetaling verricht op de
volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Fix to Conditional Coupon Note (long) (product nr. 16) is, voeg dan het
volgende in:
De [Fix to Conditional Coupon Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt
100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling
van de [Fix to Conditional Coupon Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn verplichtingen na te komen.
De [Fix to Conditional Coupon Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] heeft
een vaste Coupon voor een bepaald aantal Couponperiodes gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden.
In de volgende Couponperiodes is de Coupon afhankelijk van de prestatie van de Onderliggende
Activa.
a) Ingeval de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon
Waarnemingsdatum, ontvangen beleggers het Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende
Coupon Betalingsdatum.
b) Ingeval de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager
is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum, dan
zal, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het Couponbedrag gelijk zijn aan de
Minimumcoupon of (ii) zal er geen Couponbetaling verricht worden op de volgende Coupon
Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Fix to Conditional Coupon Note (short) (product nr. 17) is, voeg dan het
volgende in:
De [Fix to Conditional Coupon Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de
terugbetaling van de [Fix to Conditional Coupon Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas
op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend
verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende
Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De [Fix to Conditional Coupon Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
heeft een vaste Coupon voor een bepaald aantal Couponperiodes gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden.
In de volgende Couponperiodes is de Coupon afhankelijk van de prestatie van de Onderliggende
Activa.
a) Ingeval de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager
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is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
ontvangen beleggers het Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende Coupon Betalingsdatum.
b) Ingeval de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon
Waarnemingsdatum, dan zal, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het
Couponbedrag gelijk zijn aan de Minimumcoupon of (ii) zal er geen Couponbetaling verricht worden op
de volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Fix to Conditional Coupon Dual Note (long) (product nr. 18) is, voeg dan het
volgende in:
De [Fix to Conditional Coupon Dual Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de
terugbetaling van de [Fix to Conditional Coupon Dual Note (long)] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De
terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar
wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van
de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De [Fix to Conditional Coupon Dual Note (long)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
heeft een vaste Coupon voor een bepaald aantal Couponperiodes gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden.
In de volgende Couponperiodes is de Coupon afhankelijk van de prestatie van de twee Onderliggend
Activa:
a) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon
Waarnemingsdatum, ontvangen beleggers het Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende
Coupon Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon is, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) afhankelijk van de prestatie van de Onderliggende Activa B gebaseerd op het Initieel
Referentieniveau voor Onderliggend Actief B en, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
rekening houdende met de Vermenigvuldigingsfactor, of (ii) gelijk aan het niveau van de
Onderliggende Activa B op de relevante Coupon Bepalingsdatum en, indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, rekening houdend met de Vermenigvuldigingsfactor. Indien gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, is de Coupon echter beperkt tot de Maximum Coupon. Indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, is de Coupon echter beperkt tot de Minimum Coupon.
b) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
dan zal, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het Couponbedrag gelijk zijn aan
de Minimumcoupon of (ii) zal er geen Couponbetaling verricht worden op de volgende Coupon
Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Fix to Conditional Coupon Dual Note (long) (product nr. 19) is, voeg dan het
volgende in:
De [Fix to Conditional Coupon Dual Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de
terugbetaling van de [Fix to Conditional Coupon Dual Note (short)] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De
terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar
wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van
de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De [Fix to Conditional Coupon Dual Note (short)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
heeft een vaste Coupon voor een bepaald aantal Couponperiodes gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden.
In de volgende Couponperiodes is de Coupon afhankelijk van de prestatie van de twee Onderliggend
Activa:
a) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
ontvangen beleggers het Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende Coupon Betalingsdatum.
Het niveau van de Coupon is, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) afhankelijk van
de prestatie van de Onderliggende Activa B gebaseerd op het Initieel Referentieniveau voor
Onderliggend Actief B en, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, rekening houdende
met de Vermenigvuldigingsfactor, of (ii) gelijk aan het niveau van de Onderliggende Activa B op de
relevante Coupon Bepalingsdatum en, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, rekening
houdend met de Vermenigvuldigingsfactor. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, is de
Coupon echter beperkt tot de Maximum Coupon. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
is de Coupon echter beperkt tot de Minimum Coupon.
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b) Ingeval de Onderliggende Activa A, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel op een Coupon
Waarnemingsdatum, dan zal, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) het
Couponbedrag gelijk zijn aan de Minimumcoupon of (ii) zal er geen Couponbetaling verricht worden op
de volgende Coupon Betalingsdatum.]

[Indien het Effect een Double Coupon Barrier Note (product nr. 20) is, voeg dan het volgende in:
De [Double Coupon Barrier Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Double Coupon Barrier Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het
Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de
Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn
verplichtingen na te komen.
Beleggers ontvangen gedurende de hele looptijd een Couponbetaling op de relevante Coupon
Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon hangt af van het rendement van de Onderliggende Activa:
a) Ingeval het rendement van de Onderliggende Activa, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden,
op een Coupon Waarnemingsdatum l (i) hoger is dan, of (ii) gelijk is aan of hoger is dan de Hogere
Coupongrens, ontvangen beleggers de Couponbedrag 1op de eerst volgende Coupon
Betalingsdatum;
b) ingeval het rendement van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Hogere Coupongrens, maar,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk
is aan de de Lagere Coupongrens, ontvangen beleggers op de volgende Coupon Betalingsdatum
Couponbedrag 2; en
c) ingeval het rendement van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, op een Coupon Waarnemingsdatum (i) lager is dan, of (ii) gelijk is aan of lager is dan de
Lagere Coupongrens, dan geldt dat op de eerst volgende Coupon Betalingsdatum, zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden, (i) beleggers Couponbedrag 3 ontvangen, of (ii) er geen Couponbetaling
wordt verricht.]

[Indien het Effect een Annualised Coupon Note (product nr. 21) is, voeg dan het volgende in:
De [Annualised Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Annualised Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale
Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt,
wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende
Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen
na te komen.
De betaling van de coupon op een Coupondatum hangt af van de prijs of, desgevallend, het niveau
van de Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum.
a) Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel, zal er een
Couponbetaling verricht worden, gelijk aan de prestatie van de Onderliggende Activa sinds de
Uitgiftedatum rekening houdende met de relevante Participatiefactor, op de volgende Coupon
Betalingsdatum. De Participatiefactor daalt gedurende de termijn van de [Annualised Coupon Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
b) Ingeval het Referentieniveau van de Onderliggende Activa op enige Coupon Waarnemingsdatum,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is
aan de Coupondrempel, wordt er geen Couponbetaling verricht.]
De Coupon zal gelijk zijn aan een maximum van de Maximumcoupon en/of het minimum van de
Minimumcoupon, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.]

[Indien het Effect een Simplified Digital Variable Coupon Note (product nr. 22) is, voeg dan het
volgende in:
Met betrekking tot elke Coupon Waarnemingsdatum, zal er een Couponbetaling verricht worden op de
eerstvolgende Coupon Betalingsdatum.
Het bedrag van de betaalde coupon op een Coupon Betalingsdatum hangt af van de prestatie van de
Onderliggende Activa of Korf (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de Coupon
Waarnemingsdatum vallend onmiddellijk voor dergelijke Coupon Betalingsdatum en of dergelijke
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Coupon Waarnemingsdatum vroeger of later valt in de termijn van de Note.
De Couponbetaling op een Coupon Betalingsdatum zal berekend worden door vermenigvuldiging van
(i) het Nominale Bedrag, met (ii) de Participatiefactor, met (iii) één gedeeld door de Coupondeler, en
verder met (iv) de Relevante Referentie Niveau Waarde van de Onderliggende Activa of het Referentie
Niveau van de Korf (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de Coupon
Waarnemingsdatum vallend onmiddellijk voor dergelijke Coupon Betalingsdatum gedeeld door het
Initieel Referentieniveau van de Onderliggende Activa of Korf (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden), min één. De Couponbetaling kan onderhevig zijn aan een minimumbedrag (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) en/of een maximumbedrag (zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden).
De Coupondeler kan verschillend zijn voor elke Coupon Waarnemingsdatum, en de Coupondeler kan
hoger zijn voor latere Coupon Waarnemingsdata, die zullen leiden tot een grotere proportionele
vermindering van de Coupon Betalingen voor Coupon Betalingsdata die later vallen.]

[Indien het Effect een Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest (product
nr. 23) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] is 100% kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming
betekent dat de aflossing van de [Simplified Digital Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag
wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd
door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af
van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
Een Couponbedrag zal verschuldigd zijn op iedere Coupon Betalingsdatum.
Voor een vastgelegd aantal Coupon Betalingsdata (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden) zal het op de betrokken Coupon Betalingsdatum betaalde Couponbedrag een vaste
Coupon zijn.
Daarna hangt het op een Coupon Betalingsdatum betaalde Couponbedrag af van het rendement van
de Onderliggende Activa of de Korf (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de
Coupon Waarnemingsdatum die direct voor dergelijke Coupon Betalingsdatum valt en van de vraag of
dergelijke Coupon Waarnemingsdatum vroeger of later valt in de looptijd van de [Simplified Digital
Variable Coupon Note with Initial Fixed Interest] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing].
Het Couponbedrag op de latere Coupon Betalingsdata (na de vastgelegde Coupon Betalingsdata)
wordt berekend door vermenigvuldiging van (i) het Nominale Bedrag met (ii) de Participatiefactor met
(iii) één gedeeld door de Coupondeler, en verder vermenigvuldigd met (iv) de Relevante
Referentieniveauwaarde van de Onderliggende Activa of het Referentieniveau van de Korf (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de Coupon Waarnemingsdatum die direct voor
dergelijke Coupon Betalingsdatum valt, gedeeld door het Initiële Referentieniveau van de
Onderliggende Activa of de Korf (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden), min één. Het
Couponbedrag op de latere Coupon Betalingsdata kan onderhevig zijn aan een minimumbedrag (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) en/of een maximumbedrag (zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden).
De Coupondeler kan verschillend zijn voor elke Coupon Waarnemingsdatum, en de Coupondeler kan
hoger zijn voor latere Coupon Waarnemingsdata, wat zal leiden tot een grotere proportionele
vermindering van de Couponbetalingen voor Coupon Betalingsdata die later vallen.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery)
(product nr. 24) is, voeg dan het volgende in:
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze [Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
berust op de [twee] [volgende] sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, of een
variabele rente, in welk geval beleggers op elke Coupon Betalingsdatum, of op elke Coupon
Betalingsdata gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze
variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd, of,
desgevallend, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon evenwel minstens de
Minimumcoupon.
[2. Vroegtijdige aflossing
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Indien de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, dan wordt er voor deze [Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op
elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau van elk Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of groter is dan, of (ii) groter is dan de
respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, wordt de [Barrier Reverse Convertible Worst
of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vroegtijdig wederingekocht
tegen de Nominale Waarde.
3. Aflossing op de eindvervaldag ,behoudens vroegtijdige aflossing, indien dit gespecificeerd is in de
Definitieve Voorwaarden]
[2. Aflossing op de eindvervaldag
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominale Bedrag indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
gelijk is aan of hoger is dan, of (ii) hoger is dan de Strike of indien het Uiteindelijke Referentieniveau
van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Strike, maar geen enkele Korfcomponent op enig ogenblik
gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan de Grens of
onder de Grens is gedaald, of (ii) onder de Grens is gedaald.
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de
respectieve Strike en minstens één Korfcomponent ten minste één keer gedurende de looptijd, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is geweest dan, of (ii) lager is geweest dan of
gelijk was aan de respectieve Grens, ontvangen beleggers oftewel, op basis van de Vermenigvuldiger,
de Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op de eindvervaldag van de [Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing], van
alle Korfcomponenten het slechtst heeft gepresteerd of zij ontvangen de activa die als het Fysieke
Leveringsbedrag is gespecificeerd. Beleggers delen als gevolg hiervan in een verhouding van 1:1 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] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing].
In ruil voor de Couponbetaling lopen beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement)
(product nr. 25) is, voeg dan het volgende in:
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze [Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
berust op [twee] [de volgende] belangrijke kenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, of een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, of een
variabele rente, in welk geval beleggers gedurende de looptijd variabale Couponbetalingen ontvangen
op elke Coupon Betalingsdatum, of op elk van de Coupon Betalingsdata. Het bedrag van deze
variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd, of,
naar gelang het geval, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage,
zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden.
Indien bepaald in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon minimaal de Minimumcoupon.
[2. Vroegtijdige aflossing
Indien de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, dan wordt er voor deze [Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op
elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau van elk Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) groter is dan, of (ii) gelijk is aan of groter is dan de
respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, wordt de [Barrier Reverse Convertible Worst
of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vroegtijdig wederingekocht
tegen de Nominale Waarde.
3. Aflossing op de eindvervaldag ,behoudens vroegtijdige aflossing, indien dit bepaald is in de
Definitieve Voorwaarden]
[2. Aflossing op de vervaldag]
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominale Bedrag indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger is dan, of (ii) gelijk is aan of hoger is dan de Strike of indien het Uiteindelijke Referentieniveau
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van tenminste één Korfcomponent, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii)
lager is dan of gelijk is aan de Strike, maar geen enkele Korfcomponent op enig ogenblik gedurende
de looptijd, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) onder de Grens is gedaald, of (ii) gelijk is
aan of onder de Grens is gedaald.
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de
respectieve Strike en minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is geweest dan, of (ii) lager is geweest dan of
gelijk was aan de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, een
Cashbedrag gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau van het Korfcomponent dat, op basis van de
respectievelijke Strike op de vervaldag van de [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing], van alle Korfcomponenten het slechtst
gepresteerd heeft, beleggers delen bijgevolg in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van deze
Korfcomponent.
In ruil voor de 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. 26) is, voeg dan het volgende in:
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van
deze [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente
en levert beleggers een vaste Coupon op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata,
of een variabele rente, in welk geval beleggers op elke Coupon Betalingsdatum, of op elk van de
Coupon Betalingsdata gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van
deze variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd,
of, desgevallend, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon evenwel minstens de
Minimumcoupon.
2. Aflossing op de eindvervaldag
a) Ingeval geen van de Korfcomponenten gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) lager was dan of gelijk was aan, of (ii) lager was dan de respectieve
Grens, ontvangen beleggers op de Betalingsdatum een Cashbedrag waarvan de grootte afhangt
van het gemiddelde rendement van de Korfcomponenten (1:1-deelname). Beleggers ontvangen
evenwel minstens het Nominale Bedrag.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectieve Strike,
maar minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager was dan of gelijk was aan, of (ii) lager was dan de
respectieve Grens, ontvangen beleggers het Nominale Bedrag.
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectieve
Strike en minstens één Korfcomponent gedurende de looptijd minstens één keer, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) lager was dan of gelijk was aan, of (ii) lager was
dan de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, ofwel de
Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op de eindvervaldag van de [Barrier
Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing], 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] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing].
In ruil voor de 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. 27) is, voeg dan het volgende in:
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van
deze [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam
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in, indien van toepassing] berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente
en levert beleggers een vaste Coupon op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata,
of een variabele rente, in welk geval beleggers op elke Coupon Betalingsdatum, of op elk van de
Coupon Betalingsdata gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van
deze variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd,
of, desgevallend, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon evenwel minstens de
Minimumcoupon.
2. Aflossing op de eindvervaldag
a) Ingeval geen van de Korfcomponenten gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) lager was dan of gelijk was aan, of (ii) lager was dan de respectieve
Grens, ontvangen beleggers op de Betalingsdatum een Cashbedrag waarvan de grootte afhangt
van het gemiddelde rendement van de Korfcomponenten (1:1-deelname). Beleggers ontvangen
evenwel minstens het Nominale Bedrag.
b) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectieve Strike,
maar minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager was dan of gelijk was aan, of (ii) lager was dan de
respectieve Grens, ontvangen beleggers het Nominale Bedrag.
c) Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectieve
Strike en minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager was dan of gelijk was aan, of (ii) lager was
dan de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, een
Cashbedrag dat gelijk is aan het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent die, op
basis van de respectieve Strike op de eindvervaldag van de [Barrier Reverse Convertible Worst of
Basket Note with Participation] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing], 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 Couponbetaling lopen beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery)
(product nr. 28) is, voeg dan het volgende in:
De [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze [Barrier
Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
berust op [twee] [de volgende] sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, of een
variabele rente, in welk geval beleggers op elke Coupon Betalingsdatum of op elke van de Coupon
Betalingsdata gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze
variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd, of ,
desgevallend, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon evenwel minstens de
Minimumcoupon.
[2. Vroegtijdige aflossing
Indien de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, dan wordt er voor deze [Barrier
Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau van elk Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of groter is dan, of (ii) groter is dan de
respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, wordt de [Barrier Pro Reverse Convertible
Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vroegtijdig
wederingekocht tegen de Nominale Waarde.
3. Aflossing op de eindvervaldag, behoudens vroegtijdige aflossing indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden.]
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[2. Aflossing op de eindvervaldag]
a)
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominale Bedrag indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
gelijk is aan of hoger is dan, of (ii) hoger is dan de Strike of indien het Uiteindelijke Referentieniveau
van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Strike, maar geen Korfcomponent op geen enkel ogenblik
gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan de Grens of
onder de Grens is gedaald, of (ii) onder de Grens is gedaald.
b)
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de
respectieve Strike en minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is geweest dan, of (ii) lager is geweest dan of
gelijk was aan de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, de
Korfcomponent die, op basis van de respectievelijke Strike op de vervaldag van de [Barrier Pro
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing], van
alle Korfcomponenten het slechtst gepresteerd heeft, of de activa gespecificeerd als het Fysiek
Leveringsbedrag; 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 Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing].
In ruil voor de Couponbetaling lopen beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement)
(product nr. 29) is, voeg dan het volgende in:
De [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze [Barrier
Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
berust op [twee] [de volgende] sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, of een
variabele rente, in welk geval beleggers op elke Coupon Betalingsdatum of op elk van de Coupon
Betalingsdata gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze
variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd, of ,
desgevallend, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon evenwel minstens de
Minimumcoupon.
[2. Vroegtijdige aflossing
Indien de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, dan wordt er voor deze [Barrier
Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
op elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau van elk Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of groter is dan, of (ii) groter is dan de
respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, wordt de [Barrier Pro Reverse Convertible
Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vroegtijdig
wederingekocht tegen de Nominale Waarde.
3. Aflossing op de eindvervaldag, behoudens vroegtijdige aflossing indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden.]
[2. Aflossing op de eindvervaldag]
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominale Bedrag indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
(i) gelijk is aan of hoger is dan, of (ii) hoger is dan de Strike of indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Strike, maar geen
Korfcomponent op geen enkel ogenblik gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd in Definitieve
Voorwaarden, (i) gelijk is aan de Grens of onder de Grens is gedaald, of (ii) onder de Grens is
gedaald.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan
de respectieve Strike en minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de
Waarnemingsperiode, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is geweest
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dan, of (ii) lager is geweest dan of gelijk was aan de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op
basis van de Vermenigvuldiger, een Cashbedrag dat gelijk is aan het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op de
eindvervaldag van de [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing], 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 Couponbetaling lopen beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery)
(product nr. 30) is, voeg dan het volgende in:
De [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze [Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
berust op [de volgende] [twee] sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, of een
variabele rente, in welk geval beleggers op elke Coupon Betalingsdatum of op elk van de Coupon
Betalingsdata gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze
variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd, of ,
desgevallend, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon evenwel minstens de
Minimumcoupon.
[2. Vroegtijdige aflossing
Indien de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, dan wordt er voor deze [Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op
elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau van elke Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of groter is dan, of (ii) groter is dan de
respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, wordt de [Easy Reverse Convertible Worst of
Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vroegtijdig wederingekocht tegen
de Nominale Waarde.
3. Aflossing op de eindvervaldag, behoudens vroegtijdige aflossing indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden.]
[2. Aflossing op de eindvervaldag]
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominale Bedrag indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
(i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectieve Grens.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan
de respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, de
Korfcomponent die, op basis van de respectieve Strike op de eindvervaldag van de [Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing], 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] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]

In ruil voor de Couponbetaling lopen beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement) (product
nr. 31) is, voeg dan het volgende in:
De [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van deze [Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
berust op [de volgende] [twee] sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente en levert
beleggers een vaste Coupon op op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, of een
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variabele rente, in welk geval beleggers op elke Coupon Betalingsdatum of op elk van de Coupon
Betalingsdata gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze
variabele Couponbetalingen hangt af van het rendement van een Referentierente vermeerderd, of ,
desgevallend, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, bedraagt de Coupon evenwel minstens de
Minimumcoupon.
[2. Vroegtijdige aflossing
Indien de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, dan wordt er voor deze [Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op
elke Waarnemingsdatum gecontroleerd of de prijs of het niveau van elk Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of groter is dan, of (ii) groter is dan de
respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, wordt de [Easy Reverse Convertible Worst of
Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vroegtijdig wederingekocht tegen
de Nominale Waarde.
3. Aflossing op de eindvervaldag, behoudens vroegtijdige aflossing indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden.]
[2. Aflossing op de eindvervaldag]
a)

Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum het Nominale Bedrag indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
(i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk aan de respectieve Grens.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,(i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan de
respectieve Grens, ontvangen beleggers, op basis van de Vermenigvuldiger, een Cashbedrag
dat gelijk is aan het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent die, op basis van de
respectieve Strike op de eindvervaldag van de [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing], 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 Couponbetaling lopen beleggers het risico kapitaalverlies te lijden.]

[Indien het Effect een Zero Coupon Note (product nr. 32) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Zero Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is 100%
kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de [Zero
Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de
eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
De [Zero Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] wordt uitgegeven tegen
een korting op zijn Nominale Bedrag en draagt geen rente.]

[Indien het Effect een Step Up Note (product nr. 33) is, voeg dan het volgende in:
De [Step Up Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Step Up Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag tegen het
Nominaal Bedrag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling 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 Step Up Note with Issuer Redemption Right (product nr. 34) is, voeg dan het
volgende in:
De [Step Up Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de
terugbetaling van de [Step Up Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] op de eindvervaldag tegen het Nominaal Bedrag wordt beloofd. De
terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar
wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van
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de Uitgevende Instelling om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Deze [Step Up Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] mag vervroegd worden terugbetaald door de Uitgevende Instelling voor de Betalingsdatum
op één of meerdere Coupon Betalingsdatum(-a) gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden zonder
enige specifieke voorwaarden die moeten worden vervuld. Vervroegde terugbetaling zal aan het
Nominaal Bedrag zijn.
Op voorwaarde dat de [Step Up Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] niet werd terugbetaald door de Uitgevende Instelling, zullen beleggers
couponbetalingen ontvangen op de Coupon Betalingsdatum(-a). Het bedrag van deze Coupon stijgt
gedurende de looptijd en is gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Er worden geen verdere
couponbetalingen gemaakt na de vervroegde terugbetaling.]

[Indien het Effect een Fixed Rate Interest Note (product nr. 35) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Fixed Rate Interest Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Fixed Rate Interest Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag
wordt beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt,
wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de Uitgevende
Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn
betalingsverplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers een Couponbetaling op de Coupon
Betalingsdatum of op de Coupon Betalingsdata.]

[Indien het Effect een Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right (product nr. 36) is,
voeg dan het volgende in:
Deze [Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent
dat de terugbetaling van de [Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag wordt beloofd tegen het Nominaal
Bedrag. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een
derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het
vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Deze [Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] mag vervroegd worden terugbetaald door de Uitgevende Instelling voor de
Betalingsdatum op één of meerdere Coupon Betalingsdatum(-a) gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden zonder enige specifieke voorwaarden die moeten worden vervuld. Vervroegde
terugbetaling zal aan het Nominaal Bedrag zijn.
Op voorwaarde dat de [Fixed Rate Interest Note with Issuer Redemption Right] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] niet werd terugbetaald door de Uitgevende Instelling, zullen
beleggers couponbetalingen ontvangen op de Coupon Betalingsdatum(-a).]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Indien het Effect een Fixed Rate Interest Plus Note (product nr. 37) is, voeg dan het volgende in:
De [Fixed Rate Interest Plus Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Fixed Rate Interest Plus Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de
eindvervaldag wordt beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers een Couponbetaling op de relevante Coupon
Betalingsdatum.
[Indien het Effect een Conditional Coupon of een Memory Coupon betaalt voeg dan de relevante
beschrijving van hierboven of voeg het volgende in:
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum.
Het niveau van de Coupon is minstens gelijk aan de Minimumcoupon. De Coupon kan stijgen tot de
Bonuscoupon wanneer de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Bonuscoupondrempel vóór het begin van
de Couponperiode. Beleggers delen dan niet in enige verdere stijging.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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[Indien het Effect een Fixed Interest Rate Plus Note with Coupon Observation Date (product nr.
38) is, voeg dan het volgende in:
De [Fixed Interest Rate Plus Note With Coupon Observation Date] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming
betekent dat de terugbetaling van de [Fixed Interest Rate Plus Note With Coupon Observation Date]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag wordt beloofd tegen het
Nominaal Bedrag. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd
door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af
van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum.
Het niveau van de Coupon is minstens gelijk aan de Minimumcoupon. De Coupon kan stijgen tot de
Bonuscoupon wanneer de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden,
ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Bonuscoupondrempel op de Coupon
Waarnemingsdatum. Beleggers delen dan niet in enige verdere stijging.
In ruil voor de beperking in de betaling van de Bonuscoupon, ontvangen beleggers een coupon in het
bedrag van de Minimumcoupon, zelfs indien de Onderliggende Activa lager is dan dit.]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------[Indien het Effect een Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon (product nr. 39) is,
voeg dan het volgende in:
De [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat
de terugbetaling van de [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag wordt beloofd tegen het Nominaal
Bedrag. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een
derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het
vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum.
De Couponbetalingen voor de [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] hebben een voorwaardelijke en een vast gedeelte (zoals
gespecificeed in de Definitieve Voorwaarden).
In het vast gedeelte van de Couponbetaling, zal de [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus
Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een Couponbedrag betalen op elke
Coupon Betalingsdatum.
In het voorwaardelijke gedeelte, zal de Bonus Coupon betaald worden indien de Onderliggende Activa,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan
of (iii) lager is dan of (iv) lager is dan of gelijk is aan de Bonus Coupon Drempel.]

[Indien het Effect een Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon CSSF (product nr. 40)
is, voeg dan het volgende in:
Deze [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon CSSF] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] is 100% kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming
betekent dat de aflossing van de [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon CSSF] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt
beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een
derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het
vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen. Gedurende de looptijd
ontvangen de beleggers couponbetalingen op de betrokken Coupon Betalingsdata.
De coupon voor de [Fixed Coupon Note with Conditional Bonus Coupon] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] bestaat uit (i) een vast gedeelte (het Couponbedrag) en (ii) een
voorwaardelijk gedeelte (de Bonuscoupon).
Met betrekking tot het vaste gedeelte van de coupon betaalt de [Fixed Coupon Note with Conditional
Bonus Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] het Couponbedrag op iedere
Coupon Betalingsdatum.
Met betrekking tot het voorwaardelijke gedeelte van de coupon zal de Bonuscoupon worden betaald
als de Onderliggende Activa op de betrokken Bonuscouponbepalingsdatum of Couponbepalingsdatum
(zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan,
of (iii) lager is dan, of (iv) gelijk aan of lager is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden) de Bonuscoupondrempel.]

[Indien het Effect een Fix to Floating Note (product nr. 41) is, voeg dan het volgende in:
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De [Fix to Floating Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Fix to Floating Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale
Bedrag van het product op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn verplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum. De [Fix to Floating Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] heeft een vaste Coupon voor een bepaald aantal Couponperiodes zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden. In de latere Couponperiodes hangt de Coupon af van het rendement van
de Onderliggende Activa en, indien van toepassing, berekend op basis van een vooraf bepaalde
Vermenigvuldigingsfactor en indien van toepassing, vermeerderd met, of, desgevallend, verminderd
met een Marge gelijk aan voorafbepaalde percentagepunten, indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, en beperkt is tot de Maximumcoupon indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden is de Coupon echter een minimum
van de Minimumcoupon.]

[Indien het Effect een Fix to Floating Pure Note (product nr. 42) is, voeg dan het volgende in:
De [Fix to Floating Pure Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Fix to Floating Pure Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale
Bedrag van het product op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn verplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon is afhankelijk van het rendement van de
Onderliggende Activa, en, indien van toepassing, berekend op basis van een vooraf bepaalde
Vermenigvuldigingsfactor en indien van toepassing, vermeerderd met, of, desgevallend, verminderd
met een Marge gelijk aan voorafbepaalde percentagepunten, indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, en beperkt is tot de Maximumcoupon indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden is de Coupon echter een minimum
van de Minimumcoupon.]

[Indien het Effect een Fix to Floating Pure Note with Minimum and Maximum Amount (product nr.
43) is, voeg dan het volgende in:
De [Fix to Floating Pure Note with Minimum and Maximum Amount] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming
betekent dat de terugbetaling van de [Fix to Floating Pure Note with Minimum and Maximum Amount]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag van het product op
de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon is afhankelijk van het rendement van de
Onderliggende Activa, en, indien van toepassing, berekend op basis van een vooraf bepaalde
Vermenigvuldigingsfactor, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, en indien van
toepassing, vermeerderd met, of, desgevallend, verminderd met een Marge gelijk aan voorafbepaalde
percentagepunten. De Coupon zal tussen een Minimumcoupon en een Maximumcoupon liggen.]

[Indien het Effect een Fix to Floating Note with Lock-In Minimum Coupon (product nr. 44) is, voeg
dan het volgende in:
De [Fix to Floating Note with Lock-In Minimum Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] biedt 100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat
de terugbetaling van de [Fix to Floating Note with Lock-In Minimum Coupon] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominaal Bedrag van het product op de
eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
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Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum. Indien dit in de Definitieve Voorwaarden is bepaald, heeft de [Fix to Floating
Note with Lock-In Minimum Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een vaste
Coupon voor een bepaald aantal Couponperiodes, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden. In de
daaropvolgende of, naar gelang het geval, en zoals bepaaldin de Definitieve Voorwaarden, in alle
Couponperiodes ontvangen beleggers op elke Coupon Betalingsdatum of op alle Coupon
Betalingsdata variabele Couponbetalingen.
De hoogte van deze variabele Couponbetalingen is afhankelijk van het rendement van de
Onderliggende Activa, en bepaald op voorhand de respectievelijke Couponperiode op de Rente
Bepalingsdatum en, indien van toepassing, berekend door middel van een vooraf bepaalde
Vermenigvuldigingsfactor en indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden en indien van
toepassing, vermeerderd met, of, desgevallend, verminderd met een Marge gelijk aan voorafbepaalde
percentagepunten, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, en beperkt is tot het
Maximumcoupon, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. De Coupon is echter
onderhevig aan een minimum van de Minimumcoupon.
Indien op een Coupon Bepalingsdatum het niveau van de variabele Coupon voor de respectievelijke
Couponperiode hoger is dan de Minimumcoupon, is de Coupon voor de volgende Couponperiodes
minstens gelijk aan de hoogste van beide waarden. Indien op een daaropvoglende Coupon
Bepalingsdatumhet niveau van de variabele Coupon voor de respectievelijke Couponperiode hoger is
dan de Coupon die meer bedraagt dan de Minimumcoupon, is de Coupon voor de volgende
Couponperiodes ten minste gelijk aan de hoogste van die twee waarden.]

[Indien het Effect een Fix to Floating Money Market Note (product nr. 45) is, voeg dan het volgende
in:
De [Fix to Floating Money Market Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt
100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling
van de [Fix to Floating Money Marking Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
tegen het Nominale Bedrag van het product op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die
pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend
verzekerd door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende
Instelling om zijn verplichtingen na te komen. Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers
Couponbetalingen op de desbetreffende Coupon Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon komt
overeen met het veelvoud van de Onderliggende Activa gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
De Coupon zoals bepaald op de respectievelijke Coupon Betalingsdatum is evenwel beperkt tot de
Maximumcoupon. Beleggers delen niet in enige verdere stijging.]

[Indien het Effect een Floater Note (product nr. 46) is, voeg dan het volgende in:
De [Floater Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Floater Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag van
het product op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de
Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn
verplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon hangt af van de prijs of, desgevallend, het niveau
van de Onderliggende Activa op de desbetreffende Waarnemingsdatum en wordt berekend op basis
van een vooraf bepaalde vermenigvuldigingsfactor. De Coupon ligt tussen de Minimumcoupon en de
Maximumcoupon. Dit betekent dat deelname aan enige positieve ontwikkeling van de Onderliggende
Activa op Waarnemingsdata beperkt is tot de Maximumcoupon.]

[Indien het Effect een Leveraged Floater Note (product nr. 47) is, voeg dan het volgende in:
De [Leveraged Floater Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Leveraged Floater Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag
tegen het Nominaal Bedrag wordt beloofd. De aflossing, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt,
wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende
Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar
betalingsverplichtingen na te komen.
Couponbetaling voor de [Leveraged Floater Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
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toepassing] is ofwel Voorwaardelijk of Vast (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
Indien een Couponbetaling Vast is, betaalt de [Leveraged Floater Note] [indien van toepassing, voeg
andere handelsnaam in] het Couponbedrag op de relevante Coupon Betalingsdatum.
Indien een Couponbetaling Voorwaardelijk is, is de Couponbetaling gelijk aan het product van (A) het
product van (i) de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa op de relevante
Coupon Bepalingsdatum en (ii) de Hefboom (op voorwaarde dat het product van (i) en (ii) onderhevig
is aan een maximum van de Koers Bovengrens), (B) het Nominaal Bedrag, en (C) een breuk
gebaseerd op het aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode en het aantal kalenderdagen
in het relevante jaar.]

[Indien het Effect een Inflation Indexed Note (product nr. 48) is, voeg dan het volgende in:
De [Inflation-Indexed Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Inflation Indexed Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale
Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt,
wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende
Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen
na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum. Het niveau van de Coupon op de eerste Coupon Betalingsdatum wordt
bepaald, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel voor de uitgifte of afhankelijk van
de prijs of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa (Referentieniveau) op de relevante
Coupon Bepalingsdatum.
Het niveau van de Coupon op de eerste Coupon Betalingsdatum, indien niet gespecificeerd te worden
bepaald voor de uitgifte, en, op verdere Coupon Betalingsdata, is afhankelijk van de prijs of,
desgevallend het niveau van de Onderliggende Activa (Referentieniveau) op de relevante Coupon
Bepalingsdatum, is berekend door de prestatie van een vooraf bepaalde Participatiefactor te
vermenigvuldigen, indien van toepassing, vermeerderd of verminderd met een Marge van een
percentage gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, en is gelijk aan maximaal de Maximumcoupon indien dit gespecificeerd is in de
Definitieve Voorwaarden. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zal de Coupon evenwel
minimaal de Minimumcoupon zijn.]

[Indien het Effect een Coupon Lock In Note (product nr. 49) is, voeg dan het volgende in:
De [Coupon Lock In Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Coupon Lock In Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale
Bedrag van het product op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn verplichtingen na te komen. Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers
Couponbetalingen op de desbetreffende Coupon Betalingsdatum.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum.
Het niveau van de Coupon stemt overeen met het veelvoud gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden van een prijs of, desgevallend, niveau van de Onderliggende Activa zoals bepaald op
een bepaald aantal Werkdagen voorafgaand aan de respectieve Couponperiode, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, maar is minstens de Minimumcoupon. Ingeval de Coupon berekend
voor een Couponperiode, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) groter is dan, of (ii)
groter of gelijk is aan een percentage gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zal de Coupon
voor deze en alle volgende Couponperiodes gelijk zijn aan een percentage, ook gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden. Beleggers zouden niet delen in enige verdere stijging.]

[Indien het Effect een Lock In Note (product nr. 50) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Lock in Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het
rendement van de Onderliggende Activa. De manier waarop dit product werkt is het resultaat van drie
hoofdkenmerken:
1. Couponbetalingen
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Couponbetaling is, onder voorbehoud van het optreden van een Lock in Gebeurtenis, voorwaardelijk.
De Definitieve Voorwaarden specificeren of, indien de couponvoorwaarde niet optreedt gedurende een
Coupon Waarnemingsperiode, een gemiste Couponbetaling zal worden verricht op een latere Coupon
Betalingsdatum, voor zover dat de couponvoorwaarde wel optreedt gedurende de respectievelijke
Coupon Waarnemingsperiode.
Indien de Couponbetaling voorwaardelijk is en
a) de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk aan of
boven of (ii) boven de Coupondrempel afsluit op tenminste één dag gedurende de respectievelijke
Coupon Waarnemingsperiode, ontvangen beleggers op de volgende Coupon Betalingsdatum het
Couponbedrag (Couponbetaling);
b) de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk aan of
boven of (ii) boven de Coupondrempel afsluit op geen enkel ogenblik gedurende de
respectievelijke Coupon Waarnemingsperiode, zal geen Couponbetaling gedaan worden op de
volgende Coupon Betalingsdatum. Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zal de
Couponbetaling op een latere datum of Coupon Betalingsdatum verricht worden, indien de
Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk aan of boven
of (ii) boven de Coupondrempel afsluit op tenminste één dag in een latere Coupon
Waarnemingsperiode. Indien de Onderliggende Activa nooit afsluit, zoals gespecificeerd in de van
toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden, (i) op of boven, of (ii) boven de Coupondrempel op
tenminste één dag in een latere Coupon Waarnemingsperiode zullen geen Couponbetalingen
verricht worden in het kader van de [Lock In Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing].
Indien op één van de Waarnemingsdata een Lock In gebeurtenis optreedt, zal een onvoorwaardelijke
rentebetaling verricht worden vanaf de Couponbetaling volgende op deze Waarnemingsdatum en de
[Lock in Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] betaalt het Couponbedrag op de
Coupon Betalingsdata.
2. Lock In Gebeurtenis
Indien de Onderliggende Activa zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk aan of
boven of (ii) boven de relevante Lock In Drempel afsluit op één van de Waarnemingsdata (Lock
Ingebeurtenis), zal de [Lock in Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] afgelost
worden tegen het Gespecificeerd Referentieniveau op de Betalingsdatum.
Bovendien, bij het optreden van een Lock In Gebeurtenis, zal een onvoorwaardelijke rentebetaling
verricht worden en de [Lock in Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] betaalt het
Couponbedrag op de Coupon Betalingsdata.
3. Aflossing op de eindvervaldag
Ingeval er geen Lock In Gebeurtenis is, ontvangen beleggers op de Betalingsdatum een Cashbedrag,
dat bepaald wordt afhankelijk van het rendement van de Onderliggende Activa, zoals volgt:
a) als het Uiteindelijke Referentieniveau (i) gelijk is aan of hoger ligt dan of (ii) hoger ligt dan de
Grens, zullen beleggers een Cashbedrag ontvangen gelijk aan het bedrag van het
Gespecificeerde Referentieniveau op de Betalingsdatum
b) als het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Grens, zal het [Lock in Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] delen in een 1:1 verhouding in het negatieve rendement
van de Onderliggende Activa gebaseerd op het Initieel Referentieniveau.
Indien de Definitieve Voorwaarden dit specificeren, zullen verschuldigde Couponbetalingen of, indien
de Definitieve Voorwaarden voorwaardelijke Couponbetalingen specificeren enige Couponbetalingen,
in aanvulling 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 Altiplano Coupon Lock In Note (product nr. 51) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Altiplano Coupon Lock in Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Activa. De manier waarop deze Note werkt is het
resultaat van drie hoofdkenmerken:
1. Couponbetalingen
De betaling van een coupon op een Coupon Betalingsdatum is afhankelijk van de prestatie van de
Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum.
a) Indien een Lock In gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot een Coupon
Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag gelijk aan een percentage van het Nominaal Bedrag
(zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) verschuldigd zijn op elk Effect van het
Nominaal Bedrag op de eerste Coupon Betalingsdatum onmiddellijk volgend op dergelijke Coupon
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Waarnemingsdatum, en op elke Coupon Betalingsdatum volgend op dergelijke Coupon
Betalingsdatum; of
b) Indien geen Lock in Gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot een Coupon
Waarnemingsdatum, en indien:
i.

de Prestatie van de Onderliggende Activa of van elke Korfcomponent (zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden) met betrekking tot een Coupon Waarnemingsdatum is hoger
dan of gelijk aan of hoger dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de
Coupondrempel, dan is het Couponbedrag gelijk aan een percentage van het Nominaal
Bedrag (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) verschuldigd (Couponbetaling)
op elk Effect van het Nominaal Bedrag op de eerste Coupon Betalingsdatum onmiddellijk
volgend op dergelijke Coupon Waarnemingsdatum; of

ii.

de Prestatie van de Onderliggende Activa of van elke Korfcomponent (zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden) met betrekking tot een Coupon Waarnemingsdatum is lager
dan of gelijk aan of lager dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de
Coupondrempel, dan is het Couponbedrag gelijk aan nul en zal er geen Couponbetaling
worden verricht.

2. Aflossing op de eindvervaldag
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum een Cashbedrag, dat bepaald wordt afhankelijk van de
Prestatie van de Onderliggende Activa, zoals volgt:
a)

indien een Lock In Gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot enige Coupon
Waarnemingsdatum, het percentage van het Nominaal Bedrag gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden; of

b)

indien geen Lock in Gebeurtenis heeft plaatsgevonden met betrekking tot een Coupon
Waarnemingsdatum, en:
i.

indien de Prestatie van de Onderliggende Activa of van elk Korfcomponent (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de Waarderingsdatum of elke
Handelsdag gedurende de Waarnemingsperiode en de Waarderingsdatum (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) is hoger dan of gelijk aan of hoger
dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Grens, ontvangen
beleggers het Nominaal Bedrag (of dergelijk percentage van het Nominaal bedrag
(zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden); of

ii.

indien de Prestatie van de Onderliggende Activa of van elk Korfcomponent (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de Waarderingsdatum of elke
Handelsdag gedurende de Waarnemingsperiode of de Waarderingsdatum (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) is lager dan of gelijk aan of lager
dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Grens, het product
van (A) het Nominaal Bedrag en (B) het verschil tussen (I) één, en (II) een bedrag
gelijk aan ofwel (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden):
(x) het verschil tussen (1) de Strike, min (2) de Prestatie van de Onderliggende
Activa of de slechtst presterende Korfcomponent (zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden) op de Waarderingsdatum, voor zover dat dergelijk
bedrag niet lager is dan nul; of
(y) het quotiënt van (1) het verschil tussen de Strike, min de Prestatie van de
Onderliggende Activa of de slechtst presterende Korfcomponent (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de Waarderingsdatum, voor
zover dat dergelijk bedrag niet lager is dan nul (als teller), gedeeld door (2) de Put
Strike (als noemer).

De Prestatie met betrekking tot de Onderliggende Activa of een Korfcomponent en enige relevante dag
is het quotiënt van de relevante prijs, niveau of waarde van de Onderliggende Activa van dergelijk
Korfcomponent op dergelijke dag, en zijn Initieel Referentie Niveau.]

[Indien het Effect een Rolling Lock In plus Note (product nr. 52) is, voeg het volgende in:
De [Rolling Lock In plus Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van het
Nominale Bedrag van de [Rolling Lock In plus Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] op de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde partij, maar uitsluitend verzekerd door de
Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn
verplichtingen na te komen.
Met de [Rolling Lock In plus Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] kunnen
beleggers delen in het maandelijks rendement van de Onderliggende Activa. 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
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positieve rendement wordt rekening gehouden tot maximaal een percentage gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, indien het Referentieniveau op de onmiddellijk voorafgaande
Waarderingsdatum, zoals gespecificeerd in de van toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden, (i)
hoger dan, of (ii) hoger dan of gelijk aan het Initiële Referentieniveau was. Zoniet 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 Desbetreffende Rendement dat zo voor een Waarderingsdatum wordt
bepaald, hoger is dan de volgende Lock In Step in de serie Lock In Levels, is het Minimumbedrag op
de eindvervaldag gelijk aan deze Lock In Step die werd bereikt.
Het Cashbedrag op de eindvervaldag is gelijk aan:
a)

het Nominale 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 ZinsPlus Note (product nr. 53) is, voeg dan het volgende in:
De [ZinsPlus Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[ZinsPlus Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op
de eindvervaldag wordt beloofd. De aflossing, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
Gedurende de volledige looptijd ontvangen beleggers Couponbetalingen op de desbetreffende
Coupon Betalingsdatum die gekoppeld zijn aan het rendement van de individuele aandelen die in een
korf aandelen zitten die dienst doet als de Onderliggende Activa. De Coupon 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 Coupon Waarnemingsdatum ten opzichte van het Initiële Referentieniveau
(“ZinsPlus”). Daarentegen, voor aandelen waarvan de slotkoers tot onder het Initiële Referentieniveau
is gedaald op de desbetreffende Coupon 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.]

[Indien het Effect een Switchable Coupon Note (product nr. 54) is, voeg dan het volgende in:
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, biedt deze [Switchable Coupon Note] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] 100% (of dergelijk ander percentage hoger dan 100%
van het Nominaal Bedrag, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) kapitaalbescherming
op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de [Switchable Coupon
Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag wordt beloofd tegen
het Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden). De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de
Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om haar
betalingsverplichtingen na te komen.
Indien de Switch Gebeurtenis niet plaatsvindt op een Coupon Waarnemingsdatum (een Switch
Gebeurtenisdatum), delen beleggers in het positieve rendement van de Onderliggende Activa
gebaseerd op de Strike op de eindvervaldag.
Indien de Switch Gebeurtenis plaatsvindt op een Switch Gebeurtenisdatum, wordt een vaste coupon
betaald op elke Coupon Betalingsdatum volgend op dergelijke Switch Gebeurtenisdatum, en, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, wordt de vaste coupon met betrekking tot elke
voorafgaande Coupon Betalingsdatum, (indien aanwezig) betaald op dergelijke eerstvolgende Coupon
Betalingsdatum.
Een Switch Gebeurtenis vindt plaats op een Switch Gebeurtenisdatum indien de Relevante
Referentieniveauwaarde of het Referentieniveau (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden)
van de Onderliggende Activa op dergelijke Switch Gebeurtenisdatum, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Coupondrempel.]

[Indien het Effect een Range Accrual Note (product nr. 55) is, voeg dan het volgende in:
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De [Range Accrual Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Range Accrual Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag tegen
het Nominaal Bedrag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt
niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn betalingsverplichtingen na te
komen.
Couponbetaling voor de [Range Accrual Note] [indien van toepassing, voeg andere handelsnaam in] is
ofwel Voorwaardelijk of Vast (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
Indien een Couponbetaling Vast is, betaalt de [Range Accrual Note] [indien van toepassing, voeg
andere handelsnaam in] een Couponbedrag op de relevante Coupon Betalingsdatum.
Indien een Couponbetaling Voorwaardelijk is, is de Couponbetaling gelijk aan het product van (i) de
Range Accrual Percentage vermenigvuldigd met het quotiënt van N (als teller) en D (als deler), (ii) het
Nominaal Bedrag en (iii) een breuk gebaseerd op het aantal kalenderdagen in de relevante
Couponperiode en het aantal kalenderdagen in het relevante jaar.
N betekent het aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode waarop het Referentieniveau is,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger dan of (ii) gelijk is aan of hoger is
dan de Ondergrens en, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan of
(ii) gelijk is aan of lager is dan de Bovengrens.
D betekent het aantal kalenderdagen in de relevante Couponperiode.]

[Indien het Effect een Digital Airbag Note (product nr. 56) is, voeg dan het volgende in:
De [Digital Airbag Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan de
prestatie van de Onderliggende Activa. Beleggers delen in de positieve prestatie van de
Onderliggende Activa gebaseerd op de Strike, rekening houdende met de Participatiefactor, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Onder de Airbag Drempel, delen beleggers in de
negatieve prestatie van de Onderliggende Activa, rekening houdende met de Participatiefactor, indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Indien de Participatiefactor hoger is dan 100 procent is
deze participatie met hefboom.
a)

b)

c)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, of (i) hoger is dan of (ii) gelijk is aan of hoger is dan de Strike, delen
beleggers in de positieve prestatie van de Onderliggende Activa gebaseerd op de Strike,
indien van toepassing met de Participatiefactor, indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden.
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, of (i) lager is dan of (ii) gelijk is aan of lager is dan de Strike maar of (i) hoger
of (ii) hoger of gelijk is aan de Airbag Drempel ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag.
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, of (i) lager is dan of (ii) gelijk is aan of lager is dan de Airbag Drempel, dan zal
de [Digital Airbag Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] delen in de
negatieve prestatie van de Onderliggende Activa gebaseerd op de Strike, indien van
toepassing met de Participatiefactor, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.]

[Indien het Effect een Cliquet Note (product nr. 57) is, voeg dan het volgende in:
De [Cliquet Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt 100%
kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling van de
[Cliquet Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de eindvervaldag tegen het
Nominaal Bedrag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn betalingsverplichtingen na te
komen.
Met de [Cliquet Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] kunnen beleggers delen in
de prestatie van de Onderliggende Activa. Op elke Waarnemingsdatum wordt de prestatie sinds de
onmiddellijk voorafgaande Waarnemingsdatum of, in het geval van de eerste Waarnemingsdatum, de
prestatie sinds de Initiële Waarderingsdatum, bepaald (elk een Jaarlijkse Click). Negatieve prestatie
wordt in rekening genomen tot aan de Lagere Grens. Positieve prestatie wordt in rekening genomen,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (iof) op onbeperkte wijze of (ii) met als maximum
de Hogere Grens.
Het Cashbedrag op de vervaldag is gelijk aan het product van het Nominaal Bedrag en de som van (i)
100 procent en (ii) de som van elke Jaarlijkse Click, onderhevig aan een minimum van het Nominaal
Bedrag.]
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[Indien het Effect een Currency Note (product nr. 58) is, voeg dan het volgende in:
De [Currency Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het
rendement van de Onderliggende Activa. De werking van deze [Currency Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] berust op twee sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De [Currency Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon op op de Coupon
Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, of een variabele rente, in welk geval beleggers op
elke Coupon Betalingsdatum, of op elk van de Coupon Betalingsdata gedurende de looptijd variabele
Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze Couponbetalingen hangt af van het rendement
van de Onderliggende Activa. Het niveau van de Coupon wordt bepaald op een Coupon
Waarnemingsdatum door een vooraf bepaalde Interestvoet aan te passen aan het rendement van de
Onderliggende Activa sinds het ogenblik waarop de [Currency Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] was uitgegeven. Indien het Referentieniveau van de Onderliggende Activa op
een Coupon Waarnemingsdatum lager is dan het Initiële Referentieniveau, is de Coupon voor de
desbetreffende Couponperiode groter dan de vooraf bepaalde Interestvoet. Daarentegen, indien het
Referentieniveau van de Onderliggende Activa hoger is dan het Initiële Referentieniveau, zal de
Coupon voor de desbetreffende Couponperiode lager zijn dan de vooraf gespecificeerde Interestvoet.
Indien het Referentieniveau van de Onderliggende Activa op een Coupon Waarnemingsdatum gelijk is
aan het Initiële Referentieniveau is de Coupon voor de desbetreffende Couponperiode gelijk aan de
vooraf bepaalde Interestvoet.
2. Aflossing op de eindvervaldag
Beleggers ontvangen op de Betalingsdatum een Cashbedrag waarvan de grootte afhangt van het
rendement van de Onderliggende Activa. Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Onderliggende Activa lager is dan het Initiële Referentieniveau ontvangen beleggers voor elke
[Currency Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een Cashbedrag dat groter is
dan het Nominale Bedrag. Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Activa
evenwel hoger is dan het Initiële Referentieniveau is het Cashbedrag lager dan het Nominale Bedrag.
Indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Activa gelijk is aan het Initiële
Referentieniveau is het Cashbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag.]

[Indien het Effect een Single Underlying Callable Note (product nr. 59) is, voeg dan het volgende in:
De [Single Underlying Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
gekoppeld aan de prestatie van de Onderliggende Activa. De manier waarop deze [Single Underlying
Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] werkt vloeit voort uit de volgende
hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Indien de [Single Underlying Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
wederingekocht wordt krachtens de uitoefening van een Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling,
ontvangen beleggers het Couponbedrag gelijk aan een percentage gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, van het Nominaal bedrag (Couponbetaling) op de Coupon Betalingsdatum vallend op
de Aflossingdatum. Anders zal er geen couponbetaling verricht worden.
2.

Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling

Indien de Definitieve Voorwaarden specificeren dat het Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling
van toepassing is, zal de Uitgevende Instelling door kennisgeving aan de houders de [Single
Underlying Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] kunnen
wederinkopen op een Aflossingdatum. Indien de Uitgevende Instelling dit recht uitoefent, zal de
[Single Underlying Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd
wederingekocht worden tegen 100% van het Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage hoger
dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de
relevante Aflossingdatum, dat verschuldigd is samen met het Couponbedrag.
3.

Aflossing op de eindvervaldag, onderhevig aan het Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling
indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden

Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers een Cashbedrag gelijk aan de som van (a) 100% van het
Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) plus (b) het product van (i) de Participatiefactor en (ii)
het grootste van (A) nul (indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) en (B) het verschil
tussen (I) het quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau gedeeld door zijn Initieel
Referentieniveau, min (II) de Strike.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Callable Note (product nr. 60) is, voeg dan het volgende in:
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De [Worst of Basket Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld
aan de prestatie van de Korfcomponenten. De manier waarop deze [Worst of Basket Callable Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] werkt vloeit voort uit de volgende
hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Het Couponbedrag verschuldigd op een Coupon Betalingsdatum hangt af van de prijs, of,
desgevallend, het niveau van de Korfcomponenten gedurende de Coupon Waarnemingsperiode en op
de Couponperiode Referentiedatum overeenkomstig dergelijke Coupon Waarnemingsperiode.
Met betrekking tot een Coupon Waarnemingsperiode en de Couponperiode Referentiedatum
overeenkomstig dergelijke Coupon Waarnemingsperiode:
a)

indien geen Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden, ontvangen beleggers een
Couponbedrag gelijk aan het gespecificeerd percentage van het Nominaal Bedrag
(Couponbedrag) op de volgende Coupon Betalingsdatum,

b)

Indien een Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden op een Coupon
Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag nul zijn en zal geen Couponbetaling verricht
worden op de volgende Coupon Betalingsdatum.

Met betrekking tot een Korfcomponent, elke Coupon Waarnemingsdatum vallend in een Coupon
Waarnemingsperiode en de Couponperiode Referentiedatum overeenkomstig dergelijke Coupon
Waarnemingsperiode, een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden indien (i) de prijs, of,
desgevallend, het niveau van dergelijk Korfcomponent op enig moment gedurende deze Coupon
Waarnemingsdatum of op enig moment gedurende dergelijke Couponperiode Referentiedatum, of (ii)
het slotniveau van, of, desgevallend, het niveau van dergelijke Korfcomponent op dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum of op dergelijke Couponperiode Referentiedatum is, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Coupondrempel
met betrekking tot dergelijke Korfcomponent.
2.

Aflossingsrecht van de Uitgevende Instelling

Indien de Definitieve Voorwaarden specificeren dat het Aflossingsrecht van de Uitgevende Instelling
van toepassing is, mag de Uitgevende Instelling door een kennisgeving aan de houders de [Worst of
Basket Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] wederinkopen op elke
Coupon Betalingsdatum. Indien de Uitgevende Instelling zijn recht om dit te doen uitoefent, zal de
[Worst of Basket Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd
wederingekocht worden tegen het Nominaal Bedrag op de relevante Coupon Betalingsdatum
(Aflossingdatum) dat verschuldigd zal zijn samen met het Couponbedrag (indien van toepassing).
Indien de [Worst of Basket Callable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
wederingekocht wordt tengevolge de uitoefening van het Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling,
zal het Couponbedrag verschuldigd zijn op de Coupon Betalingsdatum vallend op de Aflossingdatum
(en geen verdere Couponbedragen zullen verschuldigd zijn voor enige Coupon Betalingsdata vallend
na deze Aflossingdatum).
3.

Aflossing op de eindvervaldag, onderhevig aan aflossingrecht van de Uitgevende Instelling indien
dit gespecificeerd is in de Definitieve Voorwaarden
a)

Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag, indien de prijs of,
desgevallend, het niveau van elke Korfcomponent op elke Waarnemingsdatum gedurende
de Waarnemingsperiode en op de Waarderingsdatum, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens.

b)

Indien de prijs of, desgevallend, het niveau van tenminste één Korfcomponent op enige
Waarnemingsdatum gedurende de Waarnemingsperiode of op de Waarderingsdatum, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is
aan de respectievelijke Grens, ontvangen beleggers een Cashbedrag gelijk aan het product
van het (i) Nominaal Bedrag en (ii) het laagste van (A) één en (B) het quotiënt van het
Uiteindelijk Referentieniveau van elk Korfcomponent dat, gebaseerd op zijn respectievelijk
Initieel Referentieniveau, op de eindvervaldag van de [Worst of Basket Callable Note] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] de slechtste prestatie heeft van alle
Korfcomponenten gedeeld door zijn Initieel Referentieniveau.

De Prestatie van een Korfcomponent is bepaald als zijnde het quotiënt van (A) zijn Uiteindelijk
Referentieniveau en (B) zijn Initieel Referentieniveau.]
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[Indien het Effect een Recovery Note (product nr. 61) is, voeg dan het volgende in:
De [Recovery Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan de
prestatie van de Korfcomponenten.

a)

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) gelijk is aan of hoger is dan, of (ii) hoger is dan de respectievelijke
Grens, ontvangen beleggers 100% van het Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage
hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, ontvangen beleggers het Cashbedrag 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. De Prestatie van een Korfcomponent
is bepaald als het quotiënt van (A) het Uiteindelijk Referentieniveau gedeeld door (B) zijn Initieel
Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Rainbow Return Note (product nr. 62) is, voeg dan het volgende in:
De [Rainbow Return Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan de
som van de gewogen prestaties van de best presterende, tweede best presterende en slechtst
presterende Korfcomponenten (i.e. het Rainbow Rendement).
Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers 100% van de Initiële Uitgifteprijs (of dergelijk ander
percentage hoger dan 100% van de Initiële Uitgifteprijs zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden), indien het Rainbow Rendement, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Grens. Anders ontvangen beleggers een Cashbedrag
gelijk aan de som van (a) 100% van het Nominaal Bedrag (of dergelijke ander percentage hoger dan
100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden), vermeerderd
met (b) het product van (i) de Vermenigvuldiger, (ii) de Participatiefactor en (iii) het Rainbow
Rendement.]

[Indien het Effect een Currency Chooser Basket Note (product nr. 63) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Currency Chooser Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt
100% kapitaalbescherming op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de terugbetaling
van de [Currency Chooser Basket Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op de
eindvervaldag wordt beloofd tegen het Nominaal Bedrag. De terugbetaling, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om
zijn betalingsverplichtingen na te komen.
Op de Betalingsdatum, ontvangen beleggers een bedrag gelijk aan het grootste van (a) het Nominaal
Bedrag, en (b) het product van (i) de Vermenigvuldiger en (ii) de som van (A) 100% van het Nominaal
Bedrag (of ander percentage) hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden), en (B) het product van (x) de Participatiefactor, en (y) het rekenkundig
gemiddelde van het rendement van het best presterende en op één na best presterende
Korfcomponent, onderhevig aan een minimum van nul.]

[Indien het Effect een Steepener Note (product nr. 64) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Steepener Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is 100%
kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de
[Steepener Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag op
de eindvervaldag wordt beloofd. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van het vermogen van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
Indien de Definitieve Voorwaarden specificeren dat het Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling van
toepassing is, zal de Uitgevende Instelling door kennisgeving aan de houders de [Steepener Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] kunnen wederinkopen op de Aflossingdatum
zonder enige specifieke voorwaarden die moeten worden vervuld. Indien de Uitgevende Instelling zijn
recht om dit te doen uitoefent, zal de [Steepener Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] vervroegd worden wederingekocht tegen het Nominale Bedrag op de Aflossingdatum.
Op voorwaarde dat de [Steepener Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] niet
werd wederingekocht door de Uitgevende Instelling, zullen de beleggers couponbetalingen ontvangen
op de Coupon Betalingsdatum(s).
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden heeft de [Steepener Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] een vaste Coupon voor een vastgelegd aantal
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Couponperiodes zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. In de latere Couponperiodes of,
in voorkomend geval, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, in alle Couponperiodes,
ontvangen de beleggers variabele Couponbetalingen op iedere Coupon Betalingsdatum of op iedere
Coupon Betalingsdatum gedurende de looptijd. Het bedrag van de variabele Couponbetalingen hangt
af van het verschil tussen twee in de Definitieve Voorwaarden gespecificeerde Referentiewaarden,
vermenigvuldigd met de Hefboomfactor, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.
De Coupon zal gelijk zijn aan een maximum van de Maximumcoupon en/of een minimum van de
Minimumcoupon, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden.]

[Indien het Effect een Steepener Note with Lock In (product nr. 65) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Steepener Note with Lock In] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is 100%
kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de
[Steepener Note with Lock In] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het
Nominale Bedrag op de eindvervaldag wordt beloofd. De aflossing, die pas op de eindvervaldag
plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de
Uitgevende Instelling en hangt naar gelang het geval af van de mogelijkheid van de Uitgevende
Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
Indien de Definitieve Voorwaarden specificeren dat het Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling van
toepassing is, dan kan de Uitgevende Instelling door kennisgeving aan de houders de [Steepener Note
with Lock In] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] kunnen wederinkopen op de
Aflossingdatum zonder dat enige specifieke voorwaarden moeten worden vervuld. Indien de
Uitgevende Instelling zijn recht daartoe uitoefent, dan zal de [Steepener Note with Lock In] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd worden wederingekocht tegen het Nominale
Bedrag op de Aflossingdatum.
De beleggers couponbetalingen ontvangen Couponbetalingen op de Coupon Betalingsdatum(s), met
dien verstande dat .de [Steepener Nota with Lock in] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] niet werd wederingekocht door de Uitgevende Insteling.
Indien bepaald in de Definitieve Voorwaarden heeft de [Steepener Note with Lock In] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] een vaste Coupon voor een aantal vastgelegde
Couponperiodes zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. In de daaropvolgende
Couponperiodes of, naar gelang het geval in alle Couponperiodes, indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden ontvangen de beleggers gedurende de looptijd variabele Couponbetalingen
op iedere Coupon Betalingsdatum of op iedere Coupon Betalingsdatum. Het bedrag van de variabele
Couponbetalingen hangt af van het verschil tussen twee in de Definitieve Voorwaarden
gespecificeerde Referentierentes, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor, indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden. De Coupon is echter beperkt tot de Maximumcoupon. Indien gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden is de Coupon echter een minimum van de Minimumcoupon.
Als de Coupon voor een Couponperiode gelijk is aan de Maximumcoupon, dan zal de Coupon voor
deze en alle daaropvolgende Couponperiodes een vaste Coupon zijn dat, gelijk is aan de
Maximumcoupon.]

[Indien het Effect een Note with linear participation (product nr. 66) is, voeg dan het volgende in:
De [Note with linear participation] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld
aan het rendement van de Onderliggende Activa. De werking van deze [Note with linear participation]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] berust op twee belangrijke kenmerken:
1.

Couponbetalingen

De [Note with linear participation] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] biedt, zoals
bepaald in de Definitieve Voorwaarden, ofwel een vaste rente en levert beleggers een vaste Coupon
op op de Coupon Betalingsdatum, of op de Coupon Betalingsdata, ofwel een variabele rente, in welk
geval beleggers gedurende de looptijd op de respectieve Coupon Betalingsdatum of op de respectieve
Coupon Betalingsdata variabele Couponbetalingen ontvangen. Het bedrag van deze variabele
Couponbetalingen hangt af van de ontwikkeling van een Referentierente, vermeerderd met of, naar
gelang het geval, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien
dit bepaald is in de Definitieve Voorwaarden.
De Coupon bedraagt echter minimaal de Minimumcoupon en/of maximaal de Maximumcoupon, indien
dit bepaald is in de Definitieve Voorwaarden.
2.

Aflossing op de eindvervaldag

a)

Beleggers ontvangen het Nominale Bedrag indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk is aan of hoger is dan
de Bovengrens.

b)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager
is dan, of (ii) gelijk is aan of lager is dan de Bovengrens, maar, zoals bepaald in de Definitieve
Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk is aan of hoger is dan de Ondergrens, is het
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Cashbedrag niet meer gelijk aan het Nominale Bedrag, maar delen beleggers in plaats daarvan
in het rendement van de Onderliggende Activa tot aan de Ondergrens.
c)

Indien het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager
is dan, of (ii) gelijk is aan of lager is dan de Ondergrens, ontvangen beleggers, zoals bepaald in
de Definitieve Voorwaarden, (i) enkel het Minimumbedrag of (ii) geen betaling.

In ruil voor de Couponbetaling riskeren beleggers een mogelijk verlies van het kapitaal

[Indien het Effect een Target Coupon Note with early redemption (product nr. 67) is, voeg dan het
volgende in:
De [Target Coupon Note with early redemption] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
100% kapitaalbeschermd op de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de
[Target Coupon Note with early redemption] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
tegen het Nominale Bedrag wordt beloofd op de eindvervaldag. De aflossing, die pas op de
eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd
door de Uitgevende Instelling en hangt af van het de mogelijkheid van de Uitgevende Instelling om zijn
verplichtingen na te komen.
Op elke Coupon Bepalingsdatum wordt voor de [Target Coupon Note with early redemption] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] een controle uitgevoerd om vast te stellen of de Totale
Eerdere Coupon, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk is aan of
hoger is dan de Streefcoupon. Indien dat het geval is, wordt de [Target Coupon Note with early
redemption] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd wederingekocht, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel tegen 100% van het Nominale Bedrag ofwel tegen
een percentage van het Nominale Bedrag dat in de Definitieve Voorwaarden wordt bepaald. Daarnaast
worden Couponbetalingen die ten aanzien van een dergelijke Coupon Bepalingsdatum verschuldigd
zijn uitgekeerd. Na een vervroegde aflossing worden geen verdere couponbetalingen verricht.
Beleggers ontvangen op de Coupon Betalingsdata couponbetalingen met dien verstande dat de
[Target Coupon Note with early redemption] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepasisng] niet
vervroeg is wederingekocht. De [Target Coupon Note with early redemption] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] heeft een vaste Coupon voor een aantal vastgelegde
Couponperiodes indien dit bepaald is in de Definitieve Voorwaarden. In de daaropvolgende
Couponperiodes of, naar gelang het geval, en zoals bepaaldalingen op iedere Coupon Betalingsdatum
of op alle Coupon Betalingsdata. Het bedrag van de variabele Couponbetalingen hangt, zoals bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, af van (i) de prestaties van een Referentierente, vermeerderd met of,
naar gelang het geval, verminderd met een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage,
indien dit in de Definitieve Voorwaarden is bepaald, of (ii) het verschil tussen twee in de Definitieve
Voorwaarden gespecificeerde Referentierentes vermenigvuldigd met de Hefboomfactor, indien dit in
de Definitieve Voorwaarden is gespecificeerd. De Coupon bedraagt echter het maxiumum van de
Maximumcoupon en/of het minimum van de Minimumcoupon, indien dit in de Definitieve Voorwaarden
is bepaald.
Indien de [Target Coupon Note with early redemption] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] niet vervroegd is wederingekocht en indien de Totale Eerdere Coupon lager is dan de
Streefcoupon, is (i) het Couponbedrag of (ii) de Coupon, zoals in de Definitieve Voorwaarden is
bepaald, ten aanzien van de Laatste Couponperiode gelijk aan het verschil tussen de Streefcoupon en
de Totale Eerdere Coupon.]

[Indien het Effect een Target Coupon Note (product nr. 68) is, voeg dan het volgende in:
De [Target Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is 100%
kapitaalbeschermdop de eindvervaldag. Kapitaalbescherming betekent dat de aflossing van de [Target
Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] tegen het Nominale Bedrag wordt
beloofd op de eindvervaldag. De terugbetaling, die pas op de eindvervaldag plaatsvindt, wordt niet
gegarandeerd door een derde, maar wordt uitsluitend verzekerd door de Uitgevende Instelling en
hangt bijgevolg af van de mogelijkhed van de Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen na te komen.
Op elke Coupon Bepalingsdatum wordt voor de [Target Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] een controle uitgevoerd om vast te stellen of de Totale Eerdere Coupon, zoals
bepaaldin de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan of (ii) gelijk is aan of hoger is dan de
Streefcoupon. Indien dat het geval is, keert de [Target Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] vanaf de eerstvolgende Couponperiode na de Coupon Bepalingsdatum een
vaste Coupon uit.
Indien dit in de Definitieve Voorwaarden is bepaald, heeft de [Target Coupon Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] een vaste Coupon voor een vast aantal Couponperiodes zoals
in de Definitieve Voorwaarden is gespecificeerd. In de latere Couponperiodes of, in voorkomend geval
en zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, in alle Couponperiodes ontvangen de beleggers
variabele Couponbetalingen op iedere Coupon Betalingsdatum of op alle Coupon Betalingsdata. Het
bedrag van de variabele Couponbetalingen hangt, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, af van
(i) de prestaties van een Referentierente, vermeerderd met of, naar gelang het geval, verminderd met
een Marge die gelijk is aan een vooraf bepaald percentage, indien dit in de Definitieve Voorwaarden is
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bepaald, of (ii) het verschil tussen twee in de Definitieve Voorwaarden gespecificeerde
Referentierentes vermenigvuldigd met de Hefboomfactor, indien dit in de Definitieve Voorwaarden is
bepaald. De Coupon bedraagt echter maximaal de Maximumcoupon en/of minimaal de
Minimumcoupon, indien dit in de Definitieve Voorwaarden is gespecificeerd.
Indien dit in de Definitieve Voorwaarden is bepaald en indien de Totale Eerdere Coupon lager is dan
de Streefcoupon, dan is (i) het Couponbedrag of (ii) de Coupon, zoals in de Definitieve Voorwaarden is
bepaald, ten aanzien van de Laatste Couponperiode gelijk aan het verschil tussen de Streefcoupon en
de Totale Eerdere Coupon.]

[Indien het Effect een Phoenix Autocallable Note (product nr. 69) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Phoenix Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gelinkt aan
de prestatie van de Onderliggende Activa. De manier waarop dit product werkt vloeit voort uit de
volgende drie kenmerken:
1.

Couponbetalingen

a.

Indien de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger
dan of (ii) gelijk aan of hoger dan de Coupondrempel afsluit op tenminste één dag gedurende de
respectievelijke Coupon Waarnemingsperiode, ontvangen beleggers het Couponbedrag
(Couponbetaling) op de volgende Coupon Betalingsdatum.

b.

Indien de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, niet (i)
hoger dan of (ii) gelijk aan of hoger dan de Coupondrempel afsluit op tenminste één dag
gedurende de respectievelijke Coupon Waarnemingsperiode, ontvangen beleggers geen
Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende Coupon Betalingsdatum.

2.

Vervroegde aflossing

Een controle zal worden uitgevoerd voor de [Phoenix Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] op elke Waarnemingsdatum, of de Onderliggende Activa op dergelijke
datum, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger dan of (ii) hoger dan of gelijk is
aan de respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, zal de [Phoenix Autocallable Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd worden afgelost tegen 100% van het
Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden). Couponbetalingen die verschuldigd zijn zullen
aanvullend worden verricht indien de couponvoorwaarden plaatsvinden.
3.

Aflossing op de eindvervaldag

Onder voorbehoud van vervroegde aflossing, ontvangen beleggers een Cashbedrag op de
Betalingsdatum die bepaald wordt afhankelijk van het Uiteindelijk Referentieniveau als volgt:
a.

Indien het Uiteindelijk Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Grens, ontvangen beleggers 100% van het
Nominaal Bedrag.

b.

Indien het Uiteindelijk Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Grens, ontvangen beleggers een bedrag gelijk
aan het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijk
Referentieniveau (als teller) en het Initieel Referentieniveau (als noemer).

Enige Couponbetalingen zullen aanvullend worden verricht indien de couponvoorwaarden
plaatsvinden.
Beleggers beperken hun rendement tot Couponbetalingen in ruil voor de mogelijkheid van vervroegde
aflossing.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note (product nr. 70) is, voeg dan het volgende in:
Deze [Express Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gelinkt aan
de prestatie van de Onderliggende Activa. De manier waarop deze Note werkt vloeit voort uit de
volgende drie kenmerken:
1.

Couponbetalingen

a.

Indien de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger
dan of (ii) gelijk aan of hoger dan de Coupondrempel afsluit op een Coupon Waarnemingsdatum,
ontvangen beleggers een gespecificeerd Couponbedrag op de volgende Coupon Betalingsdatum.

b.

Indien de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager dan
of (ii) gelijk aan of lager dan de Coupondrempel afsluit op een Coupon Waarnemingsdatum,
ontvangen beleggers geen couponbetaling op de volgende Coupon Betalingsdatum.

De Coupondrempel zal bepaald worden op een gespecificeerde datum na de Uitgiftedatum gebaseerd
op het Minimum Referentieniveau dat lager is dan de prijs of het niveau van de Onderliggende Activa
op dergelijke datum en het Initieel Referentieniveau.
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2.

Vervroegde aflossing

Een controle zal worden uitgevoerd voor de [Express Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] op elke Waarnemingsdatum, of de Onderliggende Activa op dergelijke
datum, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger dan of (ii) hoger dan of gelijk is
aan de respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, zal de [Express Autocallable Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd worden afgelost tegen 100% van het
Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden). Couponbetalingen die verschuldigd zijn zullen
aanvullend worden verricht indien de couponvoorwaarden plaatsvinden.
De Aflossingdrempel zal bepaald worden op een specifieke datum na de Uitgiftedatum gebaseerd op
het Minimum Referentieniveau dat lager is dan de prijs of het niveau van de Onderliggende Activa op
dergelijke datum en het Initieel Referentieniveau.
3.

Aflossing op de eindvervaldag

Onder voorbehoud van vervroegde aflossing, ontvangen beleggers een Cashbedrag op de
Betalingsdatum die bepaald wordt afhankelijk van het Uiteindelijk Referentieniveau als volgt:
a.

Indien het Uiteindelijk Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Grens, ontvangen beleggers 100% van het
Nominaal Bedrag.

b.

Indien het Uiteindelijk Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Grens, ontvangen beleggers een bedrag gelijk
aan het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijk
Referentieniveau (als teller) en het Initieel Referentieniveau (als noemer).

Enige Couponbetalingen zullen aanvullend worden verricht indien de couponvoorwaarden
plaatsvinden.
De Grens zal bepaald worden gebaseerd op het Minimum Referentieniveau dat lager is dan de prijs of
het niveau van de Onderliggende Activa op dergelijke datum en het Initieel Referentieniveau.
Beleggers beperken hun rendement tot Couponbetalingen in ruil voor de mogelijkheid van vervroegde
aflossing.]

[Indien het Effect een Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European Barrier
Observation (Cash Settlement) (product nr. 71) is, voeg dan het volgende in:
De [Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European Barrier Observation] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de
Onderliggende Activa. De werking van de [Coupon Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] berust op drie sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
De Couponbetaling is (i) voorwaardelijk, of (ii) onvoorwaardelijk zoals uiteengezet in de Definitieve
Voorwaarden. In het geval van een voorwaardelijke Couponbetaling, specificeren de Definitieve
Voorwaarden of, indien de couponvoorwaarde niet voorkomt op een Coupon Waarnemingsdatum, een
gemiste Couponbetaling verricht zal worden op een latere Coupon Betalingsdatum, op voorwaarde dat
de couponvoorwaarde optreedt op de respectievelijke Coupon Waarnemingsdatum.
Indien de Couponbetaling voorwaardelijk is en
a) indien de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk aan
of boven de, of (ii) boven de Coupondrempel afsluit op één van de Coupon Waarnemingsdata,
ontvangen beleggers op de volgende Coupon Betalingsdatum het Couponbedrag
(Couponbetaling);
b) indien de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk aan
of onder de, of (ii) onder de Coupondrempel afsluit op een Coupon Waarnemingsdatum, zal geen
Couponbetaling gedaan worden op de volgende Coupon Betalingsdatum. Indien gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, zal de Couponbetaling op een latere Coupon Betalingsdatum verricht
worden, indien de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
gelijk aan of boven de, of (ii) boven de Coupondrempel afsluit op één van de volgende Coupon
Waarnemingsdata Indien de Onderliggende Activa niet afsluit, zoals gespecificeerd in de van
toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk aan of boven de, of (ii) boven de
Coupondrempel op één van de volgende Coupon Waarnemingsdata zullen geen
Couponbetalingen verricht worden in het kader van de [Coupon Note with Coupon Observation
Dates and with European Barrier Observation] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing].
Indien de Couponbetaling onvoorwaardelijk is, betaalt de [Coupon Note with Coupon Observation
Dates and with European Barrier Observation] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
het Couponbedrag op de Betalingsdata van de Coupon.
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2. Vroegtijdige aflossing
Ingeval de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, op één van de
Waarnemingsdata (i) gelijk aan of boven de, of (ii) boven de relevante Aflossingdrempel afsluit, wordt
de [Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European Barrier Observation] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] vroegtijdig wederingekocht tegen het Gespecificeerde
Referentieniveau. Verschuldigde Couponbetalingen of, indien de Definitieve Voorwaarden
voorwaardelijke Couponbetalingen specificeren, zullen enige Couponbetalingen in aanvulling worden
verricht, wanneer aan de couponvoorwaarden is voldaan.
3. Aflossing op de eindvervaldag
Ingeval er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers op de Betalingsdatum een Cashbedrag
dat afhangt van het rendement van de Onderliggende Activa, en wel als volgt:
a) Als het Uiteindelijke Referentieniveau (i) gelijk is aan of hoger ligt dan, of (ii) hoger ligt dan de
Grens, zullen beleggers op de Betalingsdatum een Cashbedrag ontvangen gelijk aan het bedrag
van het Gespecificeerde Referentieniveau.
b) ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan de Grens, zal de [Coupon Note with Coupon
Observation Dates and with European Barrier Observation] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] delen in een evenredige verhouding in het negatieve rendement van de
Onderliggende Activa op basis van het Initiële Referentieniveau.
Indien de Definitieve Voorwaarden dit specificeren, zullen verschuldigde Couponbetalingen of, indien
de Definitieve Voorwaarden voorwaardelijke Couponbetalingen specificeren, enige Couponbetalingen
in aanvulling 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 Autocallable Note with Memory Coupon (product nr. 72) is, voeg dan het
volgende in:
De [Autocallable Note with Memory Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
gekoppeld aan de prestatie van de Onderliggende Activa. De manier waarop de [Autocallable Note
with Memory Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] werkt vloeit voort uit de
volgende hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Het Couponbedrag verschuldigd op een Coupon Betalingsdatum is afhankelijk van de prijs of,
desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa op de onmiddellijk voorafgaande Coupon
Waarnemingsdatum.
a)

indien er geen Coupon Grensgebeurtenis op een Coupon Waarnemingsdatum heeft
plaatsgevonden, ontvangen beleggers een Couponbedrag gelijk aan het Referentiebedrag
vermenigvuldigd door de Couponwaarde vermenigvuldigd met het aantal Coupon
Waarnemingsdata voorafgaand aan dergelijke Coupon Betalingsdatum min de reeds
betaalde Couponbedragen, indien van toepassing.

b)

Indien een Coupon Grensgebeurtenis heeft plaatsgevonden op een Coupon
Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag nul zijn en zal geen Couponbetaling verricht
worden op de volgende Coupon Betalingsdatum.

Een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden op een Coupon Waarnemingsdatum, indien de prijs,
of, desgevallend, het niveau van de Onderliggende Activa op dergelijke Coupon Waarnemingsdatum,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is
aan de respectievelijke Coupondrempel.
2.

Vervroegde aflossing

Indien de Definitieve Voorwaarden een vervroegde aflossing specificeren, zal er een controle worden
uitgevoerd voor deze [Autocallable Note with Memory Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] op elke Waarnemingsdatum, over de vraag of de prijs, of , desgevallend, het niveau
van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii)
hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, zal de
[Autocallable Note with Memory Coupon] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
worden wederingekocht tegen 100% van het Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage hoger
dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden),
vermeerderd met (indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) het relevante percentage van
het Nominaal Bedrag (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
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3.

Aflossing op de eindvervaldag, onder voorbehoud van vervroegde aflossing, indien dit
gespecificeerd is in de Definitieve Voorwaarden

a)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens, ontvangen beleggers
het Nominaal Bedrag.
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens, zullen beleggers een
Cashbedrag ontvangen gelijk aan het grootste van nul en het product van (i) het Nominaal
Bedrag en (ii) één min het grootste van (I) nul, en (II) de Put Strike min de Prestatie van de
Onderliggende Activa.

b)

De Prestatie van de Onderliggende Activa is bepaald als het quotiënt van (A) het Uiteindelijk
Referentieniveau, en (B) zijn Initieel Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Lookback Note (product nr. 73) is, voeg dan het volgende in:
De [Lookback Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan de
prestatie van de Onderliggende Activa. De manier waarop dit product werkt vloeit voort uit drie
hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

a)

Indien de prestatie van de Onderliggende Activa gebaseerd op de laagste officiële slotprijs of,
desgevallend, slotniveau van de Onderliggende Activa gedurende de Lookback Periode, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan
de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum, ontvangen beleggers het
Couponbedrag (Couponbetaling) op de volgende Coupon Betalingsdatum.
Indien de prestatie van de Onderliggende Activa gebaseerd op de laagste officiële slotprijs of,
desgevallend, slotniveau van de Onderliggende Activa gedurende de Lookback Periode, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de
Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum, zal er geen Couponbetaling verricht
worden op de volgende Coupon Betalingsdatum.

b)

2.

Vervroegde aflossing

Indien de prestatie van de Onderliggende Activa gebaseerd op de laagste officiële slotprijs of,
desgevallend, slotniveau van de Onderliggende Activa gedurende de Lookback Periode, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de
Aflossingdrempel op een Waarnemingsdatum, zal de [Lookback Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] vervroegd worden afgelost aan het Nominaal Bedrag. Enige Couponbetalingen
zullen in aanvulling verricht worden, wanneer aan de couponvoorwaarden is voldaan.
3.

Aflossing op de eindvervaldag

Indien er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers een Cashbedrag op de Betalingsdatum
die bepaald wordt afhankelijk van de prestatie van de Onderliggende Activa als volgt:
a)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de
Grens, ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag op de Betalingsdatum.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens, zal de [Lookback Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] delen in een evenredige verhouding in het
negatieve rendement van de Onderliggende Activa op basis van de laagste officiële slotprijs of,
desgevallend, slotniveau van de Onderliggende Activa gedurende de Lookback Periode.

Indien de Definitieve Voorwaarden dit specificeren, zullen enige Couponbetalingen aanvullend verricht
worden wanneer aan de couponvoorwaarden is voldaan.
Beleggers beperken hun rendement tot het Nominaal Bedrag en Couponbetalingen in ruil voor de
mogelijkheid van vroegtijdige aflossing.]

[Indien het Effect een Currency Express Note (product nr. 74) is, voeg dan het volgende in:
Een controle zal worden uitgevoerd voor deze [Currency Express Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] op elke Waarnemingsdatum (verschillend dan de Waarnemingsdatum vallend
op de Waarderingsdatum, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden), over de vraag of de
Onderliggende Activa op dergelijke datum, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval
is, zal de [Currency Express Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd
worden wederingekocht aan het relevante Cashbedrag.
Volgens de gangbare marktpraktijk worden wisselkoersen weergegeven als het omgekeerde van de
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prestatie van de Vreemde Munt. Dat wil zeggen dat een stijgend Onderliggend Actief een daling van
de Vreemde Munt inhoudt ten opzichte van de Basis Munteenheid en, omgekeerd, dat een dalend
Onderliggend Actief een stijging van de Vreemde Munt tegenover de Basismunt inhoudt.
Dienovereenkomstig delen beleggers in de omgekeerde prestatie van de Onderliggende Activa.
Indien er geen vervroegde aflossing is, ontvangen beleggers een Cashbedrag op de Betalingsdatum
die bepaald wordt afhankelijk van het Uiteindelijk Referentieniveau als volgt:
a)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan de Aflossingdrempel (die
overeenkomt met de laatste Waarnemingsdatum) (de Vreemde Munt blijft met andere
woorden ongewijzigd tegenover de Basismunt of stijgt in waarde tegenover de Basismunt),
ontvangen beleggers het gespecificeerde Cashbedrag op de Betalingsdatum.

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Aflossingdrempel, maar
is, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager dan of (ii) lager dan of gelijk
aan de Grens, ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag op de Betalingsdatum.

c)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Grens, zullen beleggers
delen in een 1:1 verhouding in de prestatie van de Onderliggende Activa
(waardevermindering van de Vreemde Munt ten opzichte van de Basismunt) op basis van
het Initieel Referentieniveau.

Beleggers beperken hun mogelijk rendement tot de Cashbedragen in ruil voor de mogelijkheid op
vervroegde aflossing.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Autocallable Note (product nr. 75) is, voeg dan het volgende
in:
De [Worst of Basket Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten. De manier waarop deze [Worst of Basket
Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] werkt vloeit voort uit de
volgende hoofdkenmerken:
1.

Couponbetalingen

Het Couponbedrag verschuldigd op een Coupon Betalingsdatum hangt af van de prijs, of,
desgevallend, het niveau van de Korfcomponenten op de onmiddellijk voorafgaande Coupon
Waarnemingsdatum.
a)

indien geen Coupon Grensgebeurtenis met betrekking tot enige Korfcomponent heeft
plaatsgevonden op een Coupon Waarnemingsdatum, ontvangen beleggers een
Couponbedrag gelijk aan het gespecificeerd percentage van het Nominaal Bedrag
(Couponbedrag) op de volgende Coupon Betalingsdatum (waar indien gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, dergelijk percentage verschillend kan zijn voor elke Coupon
Betalingsdatum),

b)

Indien een Coupon Grensgebeurtenis met betrekking tot tenminste één Korfcomponent heeft
plaatsgevonden op een Coupon Waarnemingsdatum, zal het Couponbedrag nul zijn en zal
er geen Couponbetaling verricht worden op de volgende Coupon Betalingsdatum, of (indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) ontvangen beleggers het Couponbedrag
gelijk aan het gespecificeerd percentage van het Nominaal Bedrag (Lagere Couponbetaling)
op de volgende Coupon Betalingsdatum (waar, indien gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, dergelijk percentage verschillend kan zijn voor elke Coupon Betalingsdatum).

Een Coupon Grensgebeurtenis zal plaatsvinden op een Coupon Waarnemingsdatum, indien de prijs,
of, desgevallend, het niveau van tenminste één Korfcomponent op dergelijke Coupon
Waarnemingsdatum, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) lager is dan of (ii)
lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Coupondrempel.
2.

Vervroegde aflossing

Indien de Definitieve Voorwaarden een vervroegde aflossing specificeren, zal een controle worden
uitgevoerd voor deze [Worst of Basket Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] op elke Waarnemingsdatum, over de vraag of de prijs, of , desgevallend, het niveau van
elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is
dan of gelijk is aan de respectievelijke Aflossingdrempel. Indien dit het geval is, zal de [Worst of Basket
Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] worden wederingekocht
tegen 100% van het Nominaal Bedrag (of dergelijk ander percentage hoger dan 100% van het
Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden), vermeerderd met (indien
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gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) het relevante percentage van het Nominaal Bedrag
(zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
3.

Aflossing op de eindvervaldag, onderhevig aan vervroegde aflossing indien dit gespecificeerd is
in de Definitieve Voorwaarden
a)

Op de Betalingsdatum ontvangen beleggers het Nominaal Bedrag indien het Uiteindelijk
Referentieniveau van elk Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens.

b)

Indien het Uiteindelijk Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan of (ii) lager is dan of gelijk is
aan de respectievelijke Grens, ontvangen beleggers een Cashbedrag gelijk aan het product
van het (i) Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau van elk
Korfcomponent dat, gebaseerd op zijn respectievelijk Initieel Referentieniveau, op de
eindvervaldag van de [Worst of Basket Autocallable Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] de slechtste prestatie heeft van alle Korfcomponenten gedeeld door
zijn Initieel Referentieniveau. De Prestatie van een Korfcomponent is bepaald door het
quotiënt van (A) het verschil tussen zijn Uiteindelijk Referentieniveau en zijn Initieel
Referentieniveau, en (B) zijn Initieel Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption) (product
nr. 76) is, voeg dan het volgende in:
De [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] is gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten. De manier waarop de
[Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] werkt vloeit voort uit drie hoofdkenmerken:
1.

Aflossing in tranches

De [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] zal gedeeltelijk worden wederingekocht met betrekking tot een deel van het
Nominaal Bedrag door de betaling van een Tranche Cashbedrag op de Tranche Betalingsdatum.
Aanvullend zullen beleggers een Couponbedrag ontvangen berekend op basis van het Tranche
Cashbedrag verschuldigd op deze dag.
2.

Vervroegde aflossing

Een controle zal worden uitgevoerd voor deze [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment
redemption)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op elke Waarnemingsdatum over
de vraag of de prijs of, desgevallend, het niveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan of (ii ) gelijk is aan of hoger is dan de respectievelijke
Strike. Als dit het geval is, zal de [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd worden wederingekocht door de
betaling van het Uiteindelijke Cashbedrag.
3.

Aflossing op de eindvervaldag

Onder voorbehoud van vervroegde aflossing, zal de [Autocallable Note Worst of Basket (with
instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] wederingekocht worden
op de eindvervaldag.
a)

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan de respectievelijke
Grens, zullen beleggers een bedrag ontvangen gelijk aan het product van het deel van het
Nominaal Bedrag dat nog niet wederingekocht is op de Tranche Betalingsdag en de Prestatie van
de Korfcomponent die, gebaseerd op zijn respectievelijke Initieel Referentieniveau, op de
eindvervaldag van de [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] de slechtste prestatie heeft van alle
Korfcomponenten.
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, zullen beleggers het deel van het Nominaal Bedrag ontvangen dat nog niet werd
wederingekocht op de Tranche Betalingsdag.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Knock Out Barrier (product nr. 77) is, voeg dan het
volgende in:
De [Autocallable Note with Knock Out Barrier] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten. De manier waarop de [Autocallable Note with
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Knock Out Barrier] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] werkt vloeit voort uit de
volgende hoofdkenmerken:
1. Couponbetalingen
Het Couponbedrag verschuldigd op een Coupon Betalingsdatum is afhankelijk van het
Referentieniveau van de Korfcomponenten op de onmiddellijk voorafgaande Waarnemingsdatum.
Indien het Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke Coupondrempel,
zal de [Autocallable Note with Knock Out Barrier] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] een Couponbedrag betalen gelijk aan het percentage, gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, van het Nominaal Bedrag (Couponbetaling) op de volgende Coupon Betalingsdatum.
Voor de duidelijkheid, indien de Aflossingdrempel gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden groter
is dan of gelijk is aan de Coupondrempel gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, dan zal indien
een Knock Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden op een Waarnemingsdatum, een couponbedrag
voor de Waarnemingsdatum waarop een Knock Out Gebeurtenis heeft plaatsgevonden worden
betaald op de eerstvolgende Coupon Betalingsdatum en geen verdere couponbedragen zullen hierna
worden betaald.
2. Vervroegde aflossing
Indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden zal een controle worden uitgevoerd voor deze
[Autocallable Note with Knock Out Barrier] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op
elke Waarnemingsdatum (anders dan de Waarnemingsdatum vallend op de Waarderingsdatum) over
de vraag of de prijs of, desgevallend, het niveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, ofwel (i) hoger is dan of (ii ) gelijk is aan of hoger is dan de Aflossingdrempel
(een Knock Out Gebeurtenis). Indien een Knock Out Gebeurtenis plaatsvindt zal de [Autocallable Note
with Knock Out Barrier] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd worden
wederingekocht tegen het relevante Cashbedrag dat een bedrag is gelijk aan 100% (of dergelijk ander
percentage hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden) van het Nominaal Bedrag vermeerderd met (indien vermeld in de Definitieve
Voorwaarden) het relevante percentage van het Nominaal Bedrag overeenkomstig dergelijke
Waarnemingsdatum (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
3.

Aflossing op de eindvervaldag

Onder voorbehoud van vervroegde aflossing (indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden),
ontvangen beleggers een Cashbedrag op de Betalingsdatum, waarvan het bedrag afhankelijk is van
het Uiteindelijk Referentieniveau van de Korfcomponenten:
a)

b)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elke Korfcomponent zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, zal het Cashbedrag gelijk zijn aan 100% van het Nominaal Bedrag (of dergelijk ander
percentage hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden).
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan de respectievelijke
Grens, zal het Cashbedrag gelijk zijn aan het product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het
quotiënt van het Uiteindelijk Referentieniveau van het Korfcomponent dat, gebaseerd op zijn
respectievelijke Initieel Referentieniveau, op de eindvervaldag van de [Autocallable Note with
Knock Out Barrier] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] de slechtste prestatie
heeft van alle Korfcomponenten gedeeld door zijn Initieel Referentieniveau.

De Prestatie van een Korfcomponent is bepaald als het quotiënt van (A) het Uiteindelijk
Referentieniveau gedeeld door (B) zijn Initieel Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note on a Basket (product nr. 78) is, voeg dan het
volgende in:
De [Express Autocallable Note on a Basket] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is
gekoppeld aan de prestatie van de Korfcomponenten. De manier waarop deze [Express Autocallable
Note on a Basket] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] werkt vloeit voort uit de
volgende hoofdkenmerken:
1.

Vervroegde aflossing

Indien de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, zal een controle worden
uitgevoerd voor deze [Express Autocallable Note on a Basket] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] op elke Waarnemingsdatum (anders dan de Waarnemingsdatum gepland te vallen op
de Waarderingsdatum, indien gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) over de vraag of het
Referentieniveau van elke Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, ofwel
(i) hoger is dan of (ii) gelijk is aan of hoger is dan de respectievelijke Aflossingdrempel (een “Aflossing
Gebeurtenis”). Indien een Aflossing Gebeurtenis plaatsvindt, zal de [Express Autocallable Note on a
Basket] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd worden wederingekocht
tegen 100% (of dergelijk ander percentage hoger dan 100% van het Nominaal Bedrag zoals
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gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) van het Nominaal Bedrag en, indien vermeld in de
Definitieve Voorwaarden vermeerderd met een aflossing coupon gelijk aan een percentage van het
Nominaal Bedrag (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
2. Aflossing op de eindvervaldag
Behoudens vervroegde aflossing (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden), zullen
beleggers een Cashbedrag op de Betalingsdatum ontvangen, dat bepaald wordt afhankelijk van het
Uiteindelijk Referentieniveau van de Korfcomponenten als volgt:
a)

b)

c)

Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van elk Korfcomponent zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden (i) hoger is dan of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de
respectievelijke Strike, ontvangen beleggers 100% (of dergelijk ander percentage hoger dan
100% van het Nominaal Bedrag zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) van
het Nominaal Bedrag, en, indien vermeld in de Definitieve Voorwaarden, vermeerderd met
een aanvullend bedrag gelijk aan een percentage van het Nominaal Bedrag (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden).
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is
dan de respectievelijke Strike en het Uiteindelijk Referentieniveau van elk Korfcomponent is,
zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger dan of (ii) hoger dan of gelijk
aan de respectievelijke Grens, ontvangen beleggers 100% van het Nominaal Bedrag (of
dergelijk percentage hoger dan 100% van het Nominaal bedrag zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden), of
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is
dan de respectievelijke Grens, zullen beleggers een bedrag ontvangen gelijk aan het
product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) het quotiënt van het Uiteindelijk
Referentieniveau van de Korfcomponent die, gebaseerd op zijn respectievelijke Initiële
Referentieniveau, op de eindvervaldag van de [Express Autocallable Note on a Basket]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] de slechtste prestatie heeft van alle
Korfcomponenten gedeeld door zijn Initieel Referentieniveau, op voorwaarde dat het
Cashbedrag niet groter is dan het Maximumbedrag gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden, en zal niet minder zijn dan het Minimumbedrag gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden.

De Prestatie van een Korfcomponent is bepaald als het quotiënt van zijn Uiteindelijk Referentieniveau
gedeeld door zijn Initieel Referentieniveau.]

[Indien het Effect een Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)
(product nr. 79) is, voeg dan het volgende in:
De [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het rendement van de Korfcomponenten. De werking van
deze [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] berust op twee sleutelkenmerken:
1.

Aflossing in tranches

De [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam
in, indien van toepassing] zal gedeeltelijk worden wederingekocht met betrekking tot een deel van het
Nominale Bedrag door de betaling van een Tranche Cashbedrag op de Tranche Betalingsdatum.
Aanvullend zullen de beleggers een Couponbedrag ontvangen berekend op basis van het deel van het
Nominale Bedrag verschuldigd op deze datum of op de Coupon Betalingsdatum (zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden).
Onder voorbehoud van vervroegde aflossing, zoals hieronder en in de Definitieve Voorwaarden
gespecificeerd, zal de [Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] worden wederingekocht op de eindvervaldag:
a)

als het Rendement op de Laatste Waarnemingsdatum lager is dan, of gelijk aan of lager is dan
(zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Grens, ontvangen de beleggers op de
Uiteindelijke Betalingsdatum met betrekking tot de Laatste Waarnemingsdatum een bedrag
gelijk aan het product van het deel van het Nominale Bedrag dat nog niet was wederingekocht
op de Tranche Betalingsdatum (zijnde het Restbedrag) en het Rendement, beperkt tot een
maximum van het Restbedrag; of

b)

als het Rendement op de Laatste Waarnemingsdatum hoger is dan, of gelijk aan of hoger is
dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Grens, ontvangen de beleggers
op de Uiteindelijke Betalingsdatum met betrekking tot de Laatste Waarnemingsdatum een
bedrag gelijk aan het deel van het Nominale Bedrag dat nog niet was wederingekocht op de
Tranche Betalingsdatum (zijnde het Restbedrag).

2. Vervroegde aflossing
Er zal een controle worden uitgevoerd voor deze [Autocallable Note on a Basket Average (with
instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] op elke
Waarnemingsdatum over de vraag of het Rendement hoger is dan, of gelijk aan of hoger is dan (zoals
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gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Strike voor deze Waarnemingsdatum. Als het
Rendement hoger is dan, of gelijk aan of hoger is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden) de Strike voor deze Waarnemingsdatum, zal de [Autocallable Note on a Basket
Average (with instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] vervroegd
worden wederingekocht op de betrokken Betalingsdatum tegen het Uiteindelijke Cashbedrag voor
deze Waarnemingsdatum.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Conditional Coupons (product nr. 80) is, voeg dan
het volgende in:
De [Autocallable Note with Conditional Coupons] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]
is gekoppeld aan het rendement van de Onderliggende Activa. De werking van deze [Autocallable
Note with Conditional Coupons] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] berust op de
volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
Het op een Coupon Betalingsdatum verschuldigde Couponbedrag hangt af van de waarde, de prijs of
het niveau (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) van de Onderliggende Activa op de
onmiddellijk voorafgaande Waarnemingsdatum.
a)

Als het Rendement van de Onderliggende Activa op een Waarnemingsdatum hoger is dan,
of gelijk aan of hoger is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de
Aanvullende Coupondrempel, zullen de beleggers op de direct daaropvolgende Coupon
Betalingsdatum een Couponbedrag ontvangen gelijk aan het product van (i) het Nominale
Bedrag en (ii) de som van de Aanvullende Coupon plus de Coupon;

b)

Als het Rendement van de Onderliggende Activa op een Waarnemingsdatum lager is dan, of
gelijk aan of lager is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de
Aanvullende Coupondrempel maar hoger is dan, of gelijk aan of hoger is dan (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Coupondrempel, zullen de beleggers op
de direct daaropvolgende Coupon Betalingsdatum een Couponbedrag ontvangen gelijk aan
het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) de Coupon;

c)

Als het Rendement van de Onderliggende Activa op een Waarnemingsdatum lager is dan, of
gelijk aan of lager is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de
Coupondrempel, zal het Couponbedrag nul zijn en zal er geen Couponbedrag worden
betaald op de direct daaropvolgende Coupon Betalingsdatum.

Het Rendement van de Onderliggende Activa op een Waarnemingsdatum wordt bepaald als het
quotiënt van (A) de waarde, de prijs of het niveau (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden)
van de Onderliggende Activa op een Waarnemingsdatum, en (B) zijn Initiële Referentieniveau.
2.

Vervroegde aflossing

Er zal een controle worden uitgevoerd voor deze [Autocallable Note with Conditional Coupons] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] op elke Waarnemingsdatum behalve de
Waarderingsdatum, over de vraag of het Rendement van de Onderliggende Activa hoger is dan, of
gelijk aan of hoger is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Aflossingdrempel
voor deze Waarnemingsdatum (een “Aflossinggebeurtenis”). Als er een Aflossinggebeurtenis
plaatsvindt, zal de [Autocallable Note with Conditional Coupons] [voeg andere handelsnaam in, indien
van toepassing] vervroegd worden wederingekocht tegen een Cashbedrag gelijk aan het product van
(a) het Nominale Bedrag en (b) de som van het Autocall-aflossingniveau voor deze
Waarnemingsdatum en de Aanvullende Autocall-coupon voor deze Waarnemingsdatum.
3. Aflossing op de eindvervaldag, behoudens vervroegde aflossing.
Als het Uiteindelijke Rendement van de Onderliggende Activa:
a)

hoger is dan, of gelijk aan of hoger is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden) de Aflossingdrempel voor de Waarnemingsdatum vallend op de
Waarderingsdatum, ontvangen de beleggers op de Betalingsdatum een Cashbedrag gelijk
aan het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) de som van (A) één plus (B) de
Uiteindelijke Aanvullende Coupon;

b)

lager is dan, of gelijk aan of lager is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden) de Aflossingdrempel voor de Waarnemingsdatum vallend op de
Waarderingsdatum maar hoger is dan, of gelijk aan of hoger is dan (zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden) de Grens, ontvangen de beleggers op de Betalingsdatum een
Cashbedrag gelijk aan het Nominale Bedrag; of

c)

lager is dan, of gelijk aan of lager is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve
Voorwaarden) de Grens, ontvangen de beleggers op de Betalingsdatum een Cashbedrag
gelijk aan het grootste van nul en het product van (i) het Nominale Bedrag en (ii) één min het
grootste van (A) nul, en (B) de Put Strike min het Uiteindelijke Rendement van de
Onderliggende Activa.

Het Uiteindelijke Rendement van de Onderliggende Activa wordt bepaald als het quotiënt van (A) het
Uiteindelijke Referentieniveau, en (B) zijn Initiële Referentieniveau.]
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[Indien het Effect een Express Note (Physical Delivery) (product nr. 81) is, voeg dan het volgende
in:
De [Express Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het
rendement van de Onderliggende Activa. De werking van deze [Express Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
Couponbetaling is ofwel (i) voorwaardelijk ofwel (ii) onvoorwaardelijk zoals uiteengezet in de
Definitieve Voorwaarden. In geval van een voorwaardelijke Couponbetaling, bepalen de Definitieve
Voorwaarden ook of, als de couponvoorwaarde niet plaatsvindt op een Coupon Waarnemingsdatum,
een gemiste Couponbetaling zal worden gedaan op een latere Coupon Betalingsdatum, op
voorwaarde dat de couponvoorwaarde plaatsvindt op de betrokken Coupon Waarnemingsdatum.
Als Couponbetaling voorwaardelijk is en
a)

als de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is
dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
ontvangen de beleggers het Couponbedrag op de volgende Coupon Betalingsdatum
(Couponbetaling).

b)

als de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) gelijk aan of lager is dan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
wordt er geen Couponbetaling gedaan op de volgende Coupon Betalingsdatum. Indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zal de Couponbetaling worden gedaan op een
latere Coupon Betalingsdatum als de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de Coupondrempel op
een latere Coupon Waarnemingsdatum. Als de Onderliggende Activa niet, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de
Coupondrempel op een van de latere Coupon Waarnemingsdata, zullen er geen
Couponbetalingen worden gedaan krachtens de [Express Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing].

Als Couponbetaling onvoorwaardelijk is, betaalt de [Express Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] het Couponbedrag op de Coupon Betalingsdata.
2. Vervroegde aflossing
Als de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, zal er voor deze [Express Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een controle worden uitgevoerd op elke
Waarnemingsdatum over de vraag of de prijs of het niveau van de Onderliggende Activa, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de
Aflossingdrempel. Zo ja, dan zal de [Express Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] vervroegd worden wederingekocht tegen het Nominale Bedrag.
3. Aflossing op de eindvervaldag, behoudens vervroegde aflossing, indien dit gespecificeerd is in de
Definitieve Voorwaarden
a)

Op de Betalingsdatum ontvangen de beleggers het Nominale Bedrag als het Uiteindelijke
Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii)
gelijk aan of hoger is dan de Grens.

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager dan of gelijk is aan de Grens, ontvangen de beleggers de
Onderliggende Activa op basis van de Vermenigvuldiger of, naargelang het geval, de als het
Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde activa. Beleggers delen bijgevolg in een verhouding
van 1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Activa 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 [Express Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing].

Als de Definitieve Voorwaarden dat specificeren, zullen verschuldigde Couponbetalingen of, als de
Definitieve
Voorwaarden
voorwaardelijke
Couponbetalingen
specificeren,
eventuele
Couponbetalingen, aanvullend worden gedaan wanneer aan de couponvoorwaarden is voldaan.
De beleggers beperken hun rendement tot het Nominale Bedrag en Couponbetalingen in ruil voor de
mogelijkheid van vervroegde aflossing.]

[Indien het Effect een Express Note (Cash Settlement) (product nr. 82) is, voeg dan het volgende in:
De [Express Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] is gekoppeld aan het
rendement van de Onderliggende Activa. De werking van deze [Express Note] [voeg andere
handelsnaam in, indien van toepassing] berust op de volgende sleutelkenmerken:
1. Couponbetalingen
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De Couponbetaling is (i) voorwaardelijk, of (ii) onvoorwaardelijk zoals uiteengezet in de Definitieve
Voorwaarden. In het geval van een voorwaardelijke Couponbetaling bepalen de Definitieve
Voorwaarden ook of, indien de couponvoorwaarde niet plaatsvindt op een Coupon
Waarnemingsdatum, een gemiste Couponbetaling verricht zal worden op een latere Coupon
Betalingsdatum, met dien verstande dat de couponvoorwaarde plaatsvindt op de respectievelijke
Coupon Waarnemingsdatum.
Als Couponbetaling voorwaardelijk is en
a)

als de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is
dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
ontvangen de beleggers het Couponbedrag op de volgende Coupon Betalingsdatum
(Couponbetaling).

b)

als de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) gelijk aan of lager is dan de Coupondrempel op een Coupon Waarnemingsdatum,
wordt er geen Couponbetaling gedaan op de volgende Coupon Betalingsdatum. Indien
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, zal de Couponbetaling worden gedaan op een
latere Coupon Betalingsdatum als de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de Coupondrempel op
een latere Coupon Waarnemingsdatum. Als de Onderliggende Activa niet, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de
Coupondrempel op een van de latere Coupon Waarnemingsdata, zullen er geen
Couponbetalingen worden gedaan krachtens de [Express Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing].

Als Couponbetaling onvoorwaardelijk is, betaalt de [Express Note] [voeg andere handelsnaam in,
indien van toepassing] het Couponbedrag op de Coupon Betalingsdata.
2. Vervroegde aflossing
Als de Definitieve Voorwaarden vervroegde aflossing specificeren, zal er voor deze [Express Note]
[voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een controle worden uitgevoerd op elke
Waarnemingsdatum over de vraag of de prijs of het niveau van de Onderliggende Activa, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii) gelijk aan of hoger is dan de
Aflossingdrempel. Zo ja, dan zal de [Express Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing] vervroegd worden wederingekocht tegen het Nominale Bedrag.
3. Aflossing op de eindvervaldag, behoudens vervroegde aflossing, indien dit gespecificeerd is in de
Definitieve Voorwaarden
a)

Op de Betalingsdatum ontvangen de beleggers het Nominale Bedrag als het Uiteindelijke
Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan, of (ii)
gelijk aan of hoger is dan de Grens.

b)

Als het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) gelijk aan of lager is dan de Grens, ontvangen de beleggers een Cashbedrag
gelijk aan het Uiteindelijke Referentieniveau, rekening houdend met de Vermenigvuldiger, en
delen zij in een verhouding van 1 op 1 in het rendement van de Onderliggende Activa op basis
van de Strike.

Als de Definitieve Voorwaarden dat specificeren, zullen verschuldigde Couponbetalingen of, als de
Definitieve
Voorwaarden
voorwaardelijke
Couponbetalingen
specificeren,
eventuele
Couponbetalingen, aanvullend worden gedaan wanneer aan de couponvoorwaarden is voldaan.
De beleggers beperken hun rendement tot het Nominale Bedrag en Couponbetalingen in ruil voor de
mogelijkheid van vervroegde aflossing.]

[Voeg in als geschikt: De Onderliggende Activa wordt bepaald in de Referentievaluta: de aldus
vastgestelde bedragen zullen worden omgezet in de Betalingsmunteenheid aan de hand van de
relevante Wisselkoers.]
[Voeg in als geschikt: [De [•] Note] [De [•] Reverse Convertible Note] is valuta beschermd [op de
eindvervaldag], i.e., alhoewel de Onderliggende Activa bepaald is in de Referentievaluta, [de
bedragen zo vastgesteld zullen omgezet worden in een verhouding van 1 op 1 in de
Betalingsmunteenheid] [het Cashbedrag is bepaald [in de Betalingsmunteenheid] zonder referentie
naar de beweging van de wisselkoers [tussen de Referentievaluta en de Betalingsmunteenheid] [enkel
gebaseerd op het rendement van de Onderliggende Activa]] [het aantal onderliggende activa of activa
te bezorgen zo bepaald en enig Aanpassingsbedrag zal omgezet worden zonder enige referentie naar
de beweging van de wisselkoers tussen de Referentievaluta en de Betalingsmunteenheid gedurende
de looptijd] [voeg in als geschikte overeenstemmende tekst voor korven] (quanto).]
[Voeg in als geschikt: De bepaling van [het Initiële Referentieniveau] [en] [het Uiteindelijke
Referentieniveau] is gebaseerd op het rekenkundige gemiddelde van de [prijzen] [niveaus] van de
Onderliggende Activa op [de Initiële Waarderingsdatum] [en] [de Waarderingsdata] [respectievelijk].]
[Invoegen indien van toepassing: Het Initiële Referentieniveau wordt bepaald op basis van het
Minimale Referentieniveau, dat de laagste officiële slotkoers is of, naargelang het geval, de slotkoers
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van de Onderliggende Activa [op een Waarnemingsdatum] [op elke dag] gedurende de Best Entry
Periode.]
[Gedurende de termijn zullen beleggers geen lopende inkomsten, zoals rente, ontvangen.] [Eveneens
hebben beleggers] [Beleggers hebben] geen recht om eventuele vorderingen te doen gelden [met
betrekking tot de Onderliggende Activa] [afkomstig van de Onderliggende Activa] [met betrekking tot
de Korfcomponenten] [afkomstig uit de Korfcomponenten] [(bijvoorbeeld stemrechten [, dividenden])].]

[Gelieve niet noodzakelijke termen voor de product beschrijving te verwijderen:
[Aangroeipercentage]

[ ]*

[Airbagdrempel]

[ ]*

[Basismunteenheid]

[ ]*
[ ]*

[Coupon Betalingsdatum]

[ ]*

[Betalingsmunt]
[Bonusbedrag]

[ ]*

[Bonusniveau]

[ ]*

[Bonuscoupon]

[ ]*

[Bonuscoupondrempel]

[ ]*

[Bovengrens]

[ ]*

[Buitenlandse Munteenheid]

[ ]*
[ ]*

[Cashbedrag]

[ ]*

[Couponbedrag]

[ ]*

[Coupondrempel]

[ ]*

[Coupongrens]

[ ]*

[Couponperiode]
[Couponperiode Referentiedatum]

[ ]*
[ ]*

[Coupon]

[ ]*

[Coupon 1]

[ ]*

[Coupon 2]

[ ]*

[Coupon 3]

[ ]*

[Coupondeler]

[ ]*

[Coupon Grensgebeurtenis]

[ ]*

[Coupon Bepalingsdatum]

[ ]*

[Fysiek Leveringsbedrag]
[Gedeeltelijk Kapitaal Beschermingsbedrag]

[ ]*

[Grens]

[ ]*

[Hogere grens]

[ ]*

[Hogere Coupongrens]

[ ]*
[ ]*

[Initieel Referentieniveau]

[ ]*

[Initiële Waarderingsdatum]

[ ]*

[Knock Out Gebeurtenis]

[ ]*

[Lagere grens]

[ ]*

[Lagere Coupongrens]

[ ]*

[Lock In Drempel]

[ ]*

[Lock In Gebeurtenis]

[ ]*

[Lock In Step]

[ ]*

[Lookback Periode]
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[ ]*

[Marge]

[ ]*

[Maximumbedrag]
[Maximumcoupon]

[ ]*

[Minimumbedrag]

[ ]*

[Minimumcoupon]

[]*

[Minimum Referentieniveau]

[ ]*

[Nominaal Bedrag]

[ ]*

[Participatiefactor]

[ ]*
[ ]*

[Referentieniveau]

[ ]*

[Referentierente]

[ ]*

[Strike]

[ ]*

[Switch Gebeurtenis]

[ ]*

[Switch Gebeurtenisdatum]

[ ]*

[Tranche Cashbedrag]

[ ]*

[Tranche Betalingsdatum]

[ ]*

[Uitgiftedatum]
[Vermenigvuldiger]

[ ]*

[Waarderingsdatum]

[ ]*

[Waarnemingsdatum(a)]

[ ]*

[Waarnemingsdatum(a) van de Coupon]

[ ]*
[ ]*

[Waarnemingsperiode van de Coupon]
[Waarnemingsperiode]

[ ]*
[ ]*

[Aflossingdatum]

[ ]*

[Aflossingdrempel]
[Aflossingrecht van de Uitgevende Instelling]
[indien nodig voeg bijkomende termen in]

[ja][nee]*
[ ]*

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

C.16

De afloop- of
eindvervaldatum
van de afgeleide
effecten – de
uitoefeningsdatu
m of uiteindelijke
referentiedatum

[Betalingsdatum:

[]
[]

[]
[]

[]
[]

[]*]

[Waarderingsdatum[a]:

[ ]* ]

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

[Betalingsdatum

[]

[]

[Uitoefeningsdatum[a]]
[Uitoefeningsperiode]
[]

[Waarderingsdatum]
[]

]
C.17

C.18

Betalingsprocedu
re
van
de
afgeleide
effecten

Alle cashbedragen die door de Uitgevende Instelling betaalbaar zijn, zullen worden overgemaakt naar
de desbetreffende Clearingagent om te worden uitgekeerd aan de Effectenhouders.

Een beschrijving
van
hoe
het
rendement van
afgeleide
effecten
wordt

[Betaling van het Cashbedrag en/of levering van het Fysieke Leveringsbedrag op de Betalingsdatum
aan elke desbetreffende Effectenhouder.]

De Uitgevende Instelling zal worden ontheven van zijn betalings- [en/of leverings-]verplichtingen door
betaling [en/of levering] aan, of voor rekening van, de desbetreffende Clearingagent [of Fysiek
Leveringsclearingsysteem] met betrekking tot het aldus betaalde [of geleverde bedrag].

[Betaling van het Cashbedrag op de Betalingsdatum aan elke desbetreffende Effectenhouder.]
[Levering van het Fysieke Leveringsbedrag op de Betalingsdatum aan elke desbetreffende
Effectenhouder.]
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uitgekeerd
C.19

De uitoefenprijs
of de uiteindelijke
referentieprijs
van
de
Onderliggende
Activa

[Niet van toepassing; de Effecten zijn geen afgeleide Effecten.]
[[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
[]

]
[Niet van toepassing; de Effecten betalen een vast bedrag zonder rekening te houden met de
Uitoefeningsprijs of het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Activa.]]
C.20

Type van de
Onderliggende
Activa en waar
informatie over
de
Onderliggende
Activa
kan
worden
teruggevonden

[Niet van toepassing; de Effecten zijn geen afgeleide Effecten]
[Type:

[Aandeel [of kapitaaleffect]] [Index] [Effect maar geen aandeel] [Grondstof]
[Wisselkoers] [Termijncontract] [Fondsaandeel] [Interestvoet] [Korf van Activa als
volgt samengesteld: voeg details in van de desbetreffende soort of soorten
Korfcomponenten – Aandelen, Indices, Andere Effecten, Grondstoffen,
Wisselkoersen, Termijncontracten, Fondsaandelen en/of Interestvoeten:]

Naam:

[ ]*

[ISIN]:

[ ]*]

Informatie over het historische en het huidige rendement van de Onderliggende Activa 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 Activa is samengesteld. [Indien er
geen publieke informatie bestaat, voeg dan het volgende in: beschikbaar in de kantoren van
[adres/telefoonnummer invoegen]]
[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, aanvullend de volgende overzichtstabel invoegen
met relevante informatie en invullen voor elke Serie Effecten:
ISIN
[]

[]
[]

[]
[]

Afdeling D – Risico's

Elemen
t
D.2

[]
[]

Belangrijke
informatie over
de voornaamste
risico’s
die
specifiek zijn en
individueel
gelden voor de
Uitgevende
Instelling.

Beleggers worden blootgesteld aan het risico dat de Uitgevende Instelling 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 Uitgevende Instelling 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 2018 robuuste groei liet zien, 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 de bedrijfsactiviteiten van Deutsche Bank,
alsmede haar strategische plannen, waaronder een verslechtering van de economische
vooruitzichten voor het eurogebied en een vertraging in de opkomende markten,
handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en tussen de Verenigde Staten en
Europa, inflatierisico’s, de brexit, Europese verkiezingen en geopolitieke risico’s.

•

In de Europese Unie kan de blijvend grote politieke onzekerheid onvoorspelbare gevolgen
hebben voor het financiële stelsel en de bredere economie en in bepaalde gebieden bijdragen
aan Europese de-integratie. Dit zou kunnen leiden tot lagere bedrijfsvolumes, afschrijvingen op
activa en verliezen bij alle bedrijfsonderdelen van Deutsche Bank. Deutsche Bank heeft
beperkte mogelijkheden om zichzelf tegen deze risico’s te beschermen.

•

Het mogelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie – de brexit – kan
nadelige gevolgen hebben voor de onderneming, bedrijfsresultaten of strategische plannen van
Deutsche Bank.

•

Op de posities van Deutsche Bank in staatsobligaties van Europese of andere landen moeten
mogelijk bijzondere waardeverminderingen worden toegepast indien de Europese
obligatiecrisis opnieuw oplaait. De credit default swaps die Deutsche Bank is aangegaan ter
beheersing van het kredietrisico op staatsobligaties zijn mogelijk niet beschikbaar om deze
verliezen mee te compenseren.

•

De bedrijfsresultaten en financiële positie van Deutsche Bank, met name die van 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
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strategische beslissingen van Deutsche Bank. Als Deutsche Bank bij de aanhoudende
tegenwind 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, liquiditeit en leverage op een niveau te houden dat door
marktpartijen en de toezichthouders van Deutsche Bank wordt verwacht..
•

Deutsche Bank neemt van tijd tot tijd bedrijfscombinaties in overweging. Het is over het
algemeen niet haalbaar voor Deutsche Bank om het onderzoek naar een onderneming
waarmee Deutsche Bank eventueel kan samengaan in elk opzicht volledig te achten. Als
gevolg daarvan kan een combinatie beneden verwachting presteren. Daarnaast is het mogelijk
dat Deutsche Bank er niet in slaagt haar activiteiten op succesvolle wijze te integreren in een
entiteit waarmee zij aan een bedrijfscombinatie deelneemt. Indien een aangekondigde
bedrijfscombinatie niet wordt afgerond of de verwachte voordelen van een dergelijke
combinatie niet worden gerealiseerd, kan dit van wezenlijk nadelige invloed zijn op de
winstgevendheid van Deutsche Bank. Ook kan dit van invloed zijn op de beeldvorming bij
beleggers van de bedrijfsvooruitzichten en het bestuur van Deutsche Bank. Daarnaast kan dit
leiden tot het vertrek van belangrijke werknemers, dan wel tot hogere kosten en een lagere
winstgevendheid indien Deutsche Bank zich gedwongen ziet hen er met financiële voordelen
van te overtuigen om te blijven.
Marktspeculatie over eventuele consolidatie in de financiële sector in Europa en de rol van
Deutsche Bank in die consolidatie kan eveneens nadelige gevolgen hebben voor de
bedrijfsactiviteiten en omzet van Deutsche Bank. Hoewel speculatie over consolidatie vaak
voorkomt, zijn er verschillende belemmeringen die het moeilijk maken een transactie in de
sector van Deutsche Bank tot een goed einde te brengen, waaronder het toezichtsklimaat,
afwijkende bedrijfsmodellen, waarderingskwesties en de aanhoudende tegenwind waar de
branche mee te maken heeft, waaronder het lagerenteklimaat, druk vanuit de markt en de hoge
kosten die gepaard gaan met het afslanken en versimpelen van de onderneming van
instellingen. Deutsche Bank kan dus besluiten een bedrijfscombinatie niet langer in overweging
te nemen of niets te doen met de beschikbare mogelijkheden.
Indien Deutsche Bank geen fusietransacties aangaat of indien een aangekondigde of
verwachte transactie niet tot stand wordt gebracht, kan dit bij marktpartijen zorgen voor een
negatief beeld over Deutsche Bank. Ook kan Deutsche Bank niet in staat blijken haar
onderneming net zo snel of op net zo succesvolle wijze uit te breiden, met name op nieuwe
werkterreinen, als haar concurrenten indien Deutsche Bank dit uitsluitend op eigen kracht
probeert te bewerkstelligen. Deze beeldvorming en beperkingen kunnen bij Deutsche Bank
voor omzetderving en reputatieschade zorgen, wat wezenlijk nadelige gevolgen kan hebben
voor de financiële positie, bedrijfsresultaten en liquiditeit van Deutsche Bank.

•

Negatieve marktomstandigheden, dalende prijzen voor activa, volatiliteit en een voorzichtige
houding onder beleggers zijn van nadelige invloed geweest, en kunnen in de toekomst van
nadelige invloed zijn, op de opbrengsten en winst van Deutsche Bank, met name in de
ondernemingen van Deutsche Bank die zich bezighouden met investment banking, brokerage
en andere activiteiten op basis van provisie en vergoedingen. Deutsche Bank heeft daardoor
aanzienlijke verliezen geleden, en kan daardoor in de toekomst aanzienlijke verliezen lijden, op
haar handels en beleggingsactiviteiten.

•

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 tegenpartijen om zaken met haar te blijven doen en op significante aspecten
van haar ondernemingsmodel.

•

Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal van 2018 aangekondigd de strategie te zullen
wijzigen en haar financiële doelstellingen te zullen actualiseren. Indien Deutsche Bank niet in
staat is haar strategische plannen met succes uit te voeren, kan Deutsche Bank mogelijk haar
financiële doelstellingen niet bereiken, of kan Deutsche Bank verliezen lijden of minder
winstgevend zijn, en kunnen haar financiële positie, bedrijfsresultaten en aandelenkoers
materieel en negatief beïnvloed worden.

•

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

•

Felle concurrentie, zowel in de thuismarkt van Deutsche Bank in Duitsland als op de
internationale markten, zou de inkomsten en winstgevendheid van Deutsche Bank substantieel
negatief kunnen (blijven) beïnvloeden.

•

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, hadden en hebben nog altijd significante invloed op Deutsche Bank en kunnen haar
onderneming en de mogelijkheid om haar strategische plannen uit te voeren, negatief
beïnvloeden. Bevoegde toezichthouders kunnen Deutsche Bank verbieden om
dividenduitkeringen of uitkeringen op haar toezichtskapitaalinstrumenten te doen of andere
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handelingen te verrichten wanneer Deutsche Bank niet aan de toezichtsvereisten voldoet.
•

Wijzigingen in wet- en regelgeving vereisen van Deutsche Bank dat zij een toegenomen
kapitaal aanhoudt en aan strengere liquiditeitsvereisten voldoet. 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.

•

In sommige gevallen is Deutsche Bank verplicht om voor haar lokale activiteiten in
verschillende rechtsgebieden, in het bijzonder in de Verenigde Staten, afzonderlijk kapitaal aan
te houden en te berekenen en te voldoen aan regelgeving inzake liquiditeit en risicobeheersing.

•

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.

•

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 haar bedrijfsactiviteiten en leiden tot verliezen voor
haar aandeelhouders en schuldeisers.

•

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,
gegevensbescherming of een mogelijke financiële transactietaks – kunnen leiden tot een
toename in de bedrijfskosten van Deutsche Bank en een negatieve impact op haar
ondernemingsmodel.

•

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 onderneming 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.

•

De BaFin heeft Deutsche Bank opgedragen haar controle- en compliance-infrastructuur met
betrekking tot het tegengaan van witwaspraktijken en ‘ken-uw-klant’-processen binnen CIB te
verbeteren en heeft een speciale vertegenwoordiger aangesteld om de invoering van deze
maatregelen te controleren. De bedrijfsresultaten, financiële positie en reputatie van Deutsche
Bank kunnen substantieel negatief worden beïnvloed indien Deutsche Bank niet in staat is haar
infrastructuur en controleomgeving binnen de gestelde termijn significant te verbeteren.

•

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 sectorbrede onderzoeken door
regelgevende autoriteiten en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot interbancaire
tarieven en dealertarieven alsmede van civiele acties. Vanwege een aantal onzekerheden,
waaronder die met betrekking tot de grote aandacht voor de kwesties en
schikkingsonderhandelingen van andere banken, is het uiteindelijke resultaat hiervan niet
voorspelbaar, maar het kan de bedrijfsresultaten, financiële conditie en reputatie van Deutsche
Bank wezenlijk en negatief beïnvloeden.

•

Toezichthouders en wetshandhavingsinstanties doen onder meer onderzoek naar de naleving
door Deutsche Bank van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act en andere wetgeving
inzake de wijze waarop Deutsche Bank sollicitanten in dienst neemt die door (potentiële)
klanten en overheidsfunctionarissen zijn aangedragen en de inschakeling door Deutsche Bank
van finders en consultants.

•

Deutsche Bank is op dit moment verwikkeld in een civiele procedure in verband met haar
vrijwillige overnamebod inzake de overname van alle aandelen Postbank. Het financiële risico
van Deutsche Bank in deze zaak is mogelijk aanzienlijk en haar reputatie kan worden
geschaad.
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•

Deutsche Bank heeft onderzoek gedaan naar de omstandigheden rond aandelentransacties die
door bepaalde klanten in Moskou en Londen zijn aangegaan en heeft toezichthouders en
wetshandhavingsinstanties in verscheidene rechtsgebieden van die transacties op de hoogte
gesteld. Ingeval wordt geconstateerd dat wet- of regelgeving is geschonden, kunnen eventueel
daaruit voortvloeiende boetes voor Deutsche Bank een wezenlijke en negatieve invloed hebben
op haar bedrijfsresultaten, financiële positie en reputatie.

•

Deutsche Bank is op dit moment verwikkeld in een civiele en strafrechtelijke procedure in
verband met transacties met Monte dei Paschi di Siena. Het financiële risico van Deutsche
Bank in deze zaak is mogelijk aanzienlijk en haar reputatie kan worden geschaad.

•

Deutsche Bank wordt constant gecontroleerd door belastingautoriteiten in de rechtsgebieden
waarin Deutsche Bank actief is. Belastingwetgeving wordt steeds complexer en ontwikkelt zich.
De kosten die voor Deutsche Bank voortvloeien uit het afsluiten en afwikkelen van reguliere
fiscale onderzoeken, belastingprocedures en andere vormen van fiscale procedures of fiscale
geschillen kunnen stijgen en kunnen een negatieve invloed hebben op haar onderneming,
financiële positie en bedrijfsresultaten.

•

Deutsche Bank is op dit moment verwikkeld in een juridisch geschil met de Duitse
belastingautoriteiten met betrekking tot de fiscale behandeling van bepaalde inkomsten die in
verband met haar pensioenvermogen zijn ontvangen. De procedure is aanhangig bij het Duitse
federale gerechtshof voor belastingzaken (Bundesfinanzhof). Mocht de rechter uiteindelijk in
het voordeel van de Duitse belastingautoriteiten beslissen, dan kan de uitkomst van de
procedure een wezenlijk effect hebben op de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten en
de financiële positie van Deutsche Bank.

•

Commissies van het Amerikaanse Congres en andere Amerikaanse overheidsinstellingen
hebben bij Deutsche Bank informatie opgevraagd en kunnen dit ook later nog doen betreffende
mogelijke betrekkingen tussen Deutsche Bank en de Amerikaanse uitvoerende macht, de
president, zijn familie en andere naaste medewerkers. Daardoor staat Deutsche Bank in het
bijzonder bloot aan een reputatierisico en het risico op mogelijk verlies van activiteiten als
gevolg van de uitgebreide media-aandacht.

•

Deutsche Bank heeft van toezichthouders en wetshandhavingsinstanties verzoeken om
informatie ontvangen betreffende haar relatie als partnerbank van Danske Bank. Daardoor
staat Deutsche Bank in het bijzonder bloot aan een reputatierisico en het risico op mogelijk
verlies van activiteiten als gevolg van de uitgebreide media-aandacht.

•

In november 2018 is het kantoor van Deutsche Bank in Frankfurt door Duitse
wetshandhavingsinstanties doorzocht op basis van het vermoeden dat twee medewerkers en
andere nog niet nader geïdentificeerde personen opzettelijk hebben nagelaten om tijdig een
verslag over verdachte activiteiten (Suspicious Activity Report; SAR) uit te brengen en hebben
geholpen bij witwaspraktijken en deze praktijken hebben aangemoedigd. Daardoor staat
Deutsche Bank in het bijzonder bloot aan een reputatierisico en het risico op mogelijk verlies
van activiteiten als gevolg van de uitgebreide media-aandacht.

•

Wanneer Deutsche Bank of de aan haar gelieerde ondernemingen in een strafrechtelijke
procedure schuld erkennen of worden veroordeeld, kunnen bepaalde bedrijfsactiviteiten
daardoor negatief worden beïnvloed.

•

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 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.

•

Deutsche Bank is op grond van boekhoudkundige regels verplicht de waarde van de goodwill
van haar bedrijfsonderdelen en de waarde van haar andere immateriële activa periodiek op
bijzondere waardeverminderingen te toetsen. Wanneer uit een dergelijke toets blijkt dat er aan
de criteria voor een bijzondere waardevermindering is voldaan, is Deutsche Bank op grond van
boekhoudkundige regels verplicht de waarde van dat actief naar beneden bij te stellen.
Bijzondere waardeverminderingen van goodwill en andere immateriële activa hebben een
wezenlijk negatief effect op de winstgevendheid en de bedrijfsresultaten van Deutsche Bank
gehad en kunnen dit effect ook later hebben.

•

Deutsche Bank moet haar uitgestelde belastingvorderingen op grond van boekhoudkundige
regels aan het einde van iedere verslagperiode opnieuw beoordelen. Voor zover het niet langer
waarschijnlijk is dat voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om het voordeel van (een
deel van) de uitgestelde belastingvorderingen te benutten, dient Deutsche Bank de boekwaarde
ervan te verlagen. Deze verlaging heeft een wezenlijk negatief effect gehad op de
winstgevendheid, het eigen vermogen en de financiële positie en kan ook in de toekomst een
dergelijk effect hebben.

•

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

D.6
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•

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 bedrijf
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.

•

De aanhoudende hervormingspogingen met betrekking tot wereldwijde benchmarks door de
Financial Stability Board, met name de overgang van interbancaire tarieven naar alternatieve
referentietarieven, waaronder de zogenaamde ‘risicovrije rentes’, die op dit moment worden
ontwikkeld, leiden tot een aantal inherente risico’s voor de onderneming van Deutsche Bank en
de financiële sector. Wanneer deze risico’s zich manifesteren, kunnen ze een negatief effect
hebben op de onderneming, bedrijfsresultaten en winstgevendheid van Deutsche Bank.

•

Deutsche Bank dient zich te houden aan wetgeving en andere eisen met betrekking tot
financiële sancties en handelssancties en -embargo’s. Indien Deutsche Bank zich niet aan deze
wetgeving en eisen houdt, kan zij te maken krijgen met materiële handhavingsacties en boetes
van toezichthouders, zoals ook in het verleden het geval is geweest.

•

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.

[Indien het Effect is gekoppeld aan de Onderliggende Activa, vul dan in:
Effecten zijn gekoppeld aan de Onderliggende Activa
Bedragen die verschuldigd zijn of activa die periodiek of bij uitoefening of aflossing van de Effecten
moeten worden geleverd, zijn gekoppeld aan de Onderliggende Activa, die één of meerdere
Referentie-Element(en) kan omvatten. De aankoop van of beleggen in Effecten die gekoppeld zijn aan
de Onderliggende Activa brengt aanzienlijke risico’s met zich mee.]
De Effecten zijn geen conventionele effecten en brengen verschillende unieke beleggingsrisico’s met
zich mee 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 vergelijkbaar zijn aan die van de Effecten en zouden alle documentatie met
betrekking tot de Effecten volledig moeten bestuderen en zouden de Algemene Voorwaarden van de
Effecten en de aard en de omvang van zjn blootstelling aan het risico op verlies moeten begrijpen.]
[Indien de verschuldigde bedragen of de te leveren activa met betrekking tot de Effecten worden
berekend aan de hand van een formule, voeg dan het volgende in:
Potentiële beleggers dienen ervoor te zorgen dat zij de relevante formule begrijpen op basis waarvan
de verschuldigde bedragen en/of leverbare activa worden berekend, en ,indien nodig, advies inwinnen
bij hun eigen adviseur(s).]
[Indien het Effect gekoppeld is aan de Onderliggende Activa, voeg dan het volgende in:
Risico’s verbonden aan de Onderliggende Activa
Gezien de invloed van de Onderliggende Activa op de uitkering vanwege het Effect[, zoals ook geldt
bij een rechtstreekse belegging in de Onderliggende Activa], zijn beleggers blootgesteld aan risico’s,
zowel gedurende de looptijd als op de eindvervaldag, die ook over het algemeen verbonden zijn aan
[een belegging in] [het/de] respectieve [aandeel/aandelen [of kapitaaleffect[en]] [,] [en] [index] [indices]
[,] [en] [grondstof] [grondstoffen]] [,] [en] [wisselkoers] [wisselkoersen] [,] [en] [interestvoet]
[interestvoeten] [,] [en] [futures contract] [futures contracten] [en] [fondsaandeel] [fondsaandelen] [en]
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[en ook met [activa in opkomende landen] [en] [beleggingen in hedgefondsen][in het algemeen].]
[Valutarisico’s
[Aangezien de [valuta] [valuta’s] van de Onderliggende Activa 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 eindvervaldag.]
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 contant te betalen bedrag [of fysiek verschuldigd
leveringsbedrag] krachtens de Effecten is afhankelijk van de prestaties van meerdere ReferentieElementen. In dit opzicht is de prestatie van het slechtst presterende Referentie-Element in
vergelijking met de prestaties van de andere Referentie-Elementen relevant. De afhankelijkheid
tussen de Referentie-Elementen, de zogenaamde correlatie, kan een aanzienlijke invloed hebben op
de risico's van een belegging in de Effecten. Dit risico zal toenemen als de correlatie tussen de
Referentie-Elementen afneemt omdat in dit geval de kans verhoogt dat ten minste één van de
Reference-Elementen een negatieve prestatie zal blijken in vergelijking met de prestaties van de
andere Referentie-Elementen.]
[Aanpassing / Vroegtijdige beëindiging
[De Uitgevende Instelling heeft het recht aanpassingen aan de Voorwaarden aan te brengen volgend
op het plaatsvinden van een aanpassingsgebeurtenis. Deze mogen enige gebeurtenis die de
theoretische economische waarde van een Referentievoorwerp materieel beïnvloedt of enige
gebeurtenis die het economisch verband tussen de waarde van het Referentievoorwerp en de
Effecten stoort, omvatten, die onmiddellijk voor het zich voordoen van een dergelijke gebeurtenis
aanwezig zijn.
[Tenzij bepaald is dat de Niet-Overweging van Kost van toepassing is in de Productvoorwaarden,
voeg in: Zulke aanpassingen mogen enige gestegen rechtstreekse of onrechtstreekse kost voor de
Uitgevende Instelling als gevolg van of in verband met de relevante aanpassingsgebeurtenis in
rekening nemen en door rekenen aan de Effectenhouders.]
[Indien bepaald is dat de Minimum Betaalbare Aflossing van toepassing is in de Productvoorwaarden,
voeg in: In geval van een aanpassing zal de Uitgevende Instelling de Minimum Aflossing in rekening
nemen.]
Bij het zich voordoen van een aanpassings/beëindigingsgebeurtenis, heeft de Uitgevende Instelling
eveneens het recht de Voorwaarden aan te passen, of in bepaalde gevallen, het door dergelijke
aanpassings/beëindigingsgebeurtenis aangetaste relevante Referentievoorwerp te vervangen. Indien
dergelijke aanpassing of vervanging niet mogelijk is, is de Uitgevende Instelling tevens gerechtigd de
Effecten te beëindigen en te annuleren door kennisgeving aan de Effectenhouders, daarbij kort de
details van de aanpassings/beëindigingsgebeurtenis en het uitbetalingsbedrag detaillerend
("Aanpassings- / Beëindigingskennisgeving).
[Indien bepaald is dat de Bijkomende Aanpassings/Beëndigingsbeperking van toepassing is in de
Productvoorwaarden, voeg in: Echter, indien de acties van de Uitgevende Instelling de kenmerken
van de Effecten zouden wijzigen die van essentieel belang zijn voor de Effectenhouder (zoals de
Onderliggende Waarde, de looptijd van de Effecten, de identiteit van de Uitgevende Instelling en een
minimum aflossing), is de Uitgevende Instelling slechts gerechtigd om vermelde acties te nemen
indien de betrokken gebeurtenis de economische kenmerken van de Effecten aanzienlijk wijzigt
vergeleken met de Uitgiftedatum, of is een overmachtgebeurtenis die het onmogelijk maakt voor de
Uitgevende Instelling om zijn verplichtingen in verband met de Effecten na te komen, en die niet aan
de Uitgevende Instelling kan worden toegerekend. Daarenboven gelden ook bijkomende beperkingen
in geval van Betaling- of Marktstoornis, zoals bepaald in § 3 (9) en § 5 van de Algemene
Voorwaarden, en een aantal verdere rechten volgens de Algemene Voorwaarden (in § 13, § 17 en §
18 van de Algemene Voorwaarden) om de voorwaarden te wijzigen.
In geval van een beëindiging of annulatie zal de Uitgevende Instelling, meestal voor de geplande
aflossingsdatum van de Effecten, een bedrag betalen welke door de Berekeningsagent als hun
eerlijke
marktwaarde
wordt
bepaald,
[Indien
bepaald
is
dat
de
Bijkomende
Aanpassings/Beëndigingsbeperking van toepassing is in de Productvoorwaarden en de
Aanpassingsgebeurtenis noch een Illegaliteitsgebeurtenis noch een Overmachtsgebeurtenis is, voeg
in: vermeerderd met een bedrag dat de terugbetaling van kosten initieel aangerekend aan beleggers
door de Uitgevende Instelling voor de uitgifte van de Effecten vertegenwoordigd (zoals aangepast om
de resterende tijd tot de vervaldag in rekening te nemen) (het "Bedrag tot Terugbetaling van de
Kosten van Uitgevende Instelling"), het relevante aanpassings/beëindigingsgebeurtenis in rekening
nemend [Tenzij bepaald is dat de Niet in Beschouwing nemen van Kosten van toepassing is in de
Productvoorwaarden, voeg in: en, verminderd met de directe en indirecte kosten van de Uitgevende
Instelling voor het afwikkelen of aanpassen van enige onderliggende aanverwante hedgingregelingen,
en verminderd met enige belasting of afhouding vereist bij wet]. Dergelijk bedrag kan significant
minder zijn dan de initiële investering van beleggers in Effecten en kan in bepaalde omstandigheden
nul zijn. [Indien bepaald is dat de Minimum Betaalbare Aflossing van toepassing is in de
Productvoorwaarden, voeg in: Niettemin zal zulk bedrag gelijk zijn aan de Minimum Aflossing.]
[Indien

bepaald

is

dat

de

Aanpassings/Beëindigingsbeperking
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Productvoorwaarden en de Aanpassingsgebeurtenis noch een Illegaliteitsgebeurtenis noch een
Overmachtsgebeurtenis is, voeg in: Echter zal de Aanpassings/Beëindigingskennisgeving ook
bepalen dat de Effectenhouders het recht hebben om voor terugbetaling te kiezen onder de Effecten
op hun geplande terugbetalingssdatum door de betaling van een bedrag dat door de
Berekeningsagent is bepaald als hun samengestelde faire marktwaarde voor de geplande
vereffeningsdatum, de relevante aanpassings/beëindigingsgebeurtenis in rekening nemend [Indien
bepaald is dat de Bijkomende Aanpassings/Beëndigingsbeperking van toepassing is in de
Productvoorwaarden, voeg in: verhoogd met het Bedrag tot Terugbetaling van de Kosten van de
Uitgevende Instelling]. [Indien bepaald is dat de Minimum Betaalbare Aflossing van toepassing is in de
Productvoorwaarden, voeg in: Niettemin zal zulk bedrag gelijk zijn aan de Minimum Aflossing.]]
Een aanpassings/beëindigingsgebeurtenis kan een gebeurtenis bevatten die de methode beïnvloedt
waarmee de berekeningsagent het niveau of de prijs van een Referentievoorwerp of het vermogen
van de Berekeningsagent bepaalt om het niveau of de prijs van een Referentievoorwerp vast te
stellen. [Tenzij Aanpassings/Beëndigingsbeperking van toepassing is in de Productvoorwaarden, voeg
in: Daarnaast kan een aanpassings/beëindigingsgebeurtenis optreden wanneer het onrechtmatig of
niet meer haalbaar is voor de Uitgevende Instelling om zijn hedgingsregelingen voor de Effecten te
handhaven of wanneer de Uitgevende Instelling materieel verhoogde kosten of uitgaven zou hebben
bij de handhaving van deze regelingen.] Een aanpassings/beëindigingsgebeurtenis kan ook optreden
in een situatie waarin bepaalde marktstoringen bestaan of er overmacht optreedt (zijnde een
gebeurtenis of omstandigheid die de uitoefening van de verbintenissen van de Uitgevende Instelling
voorkomt of wezenlijk beïnvloedt).). Een aanpassingsgebeurtenis of aanpassings- /
beëindigingsgebeurtenis kan een invloed hebben op de kosten van de Uitgevende Instelling voor het
behoud van de Effecten of de hedgingsregelingen op een manier die niet in de uitgifteprijs van de
Effecten is opgenomen. [Tenzij Aanpassings/Beëndigingsbeperking van toepassing is in de
Productvoorwaarden, voeg in: Dit kan dus aanpassingen of een beëindiging van de Effecten
vereisen.]
Eventuele aanpassingen die gemaakt zijn door een aanpassingsgebeurtenis of de eventuele
aanpassing of beëindiging van de Effecten of vervanging van een Referentievoorwerp na een
aanpassings/beëindigingsgebeurtenis, kunnen een nadelig effect hebben op de Effecten- en
Effectenhouders. In het bijzonder kan de waarde van de Effecten vallen en de te betalen bedragen of
de leverbare activa onder de effecten kunnen lager zijn en kunnen op verschillende tijden worden
gedaan dan verwacht. Dit maakt deel uit van het economisch risico dat de Effectenhouders
dragen wanneer ze investeren in de Effecten en de basis waarop de Effecten worden geprijsd.]]
[Indien de Voorwaarden een aflossingrecht voorzien voor de Uitgevende Instelling, voeg in:
Vroegtijdige aflossing door de Uitgevende Instelling:
De Uitgevende Instelling heeft het recht om de Effecten te beëindigen of terug te betalen, of, in
voorkomend geval, vervroegd te verlossen, in overeenstemming met de Voorwaarden voor een
vooraf, in de Voorwaarden, bepaald Cashbedrag. Dit bedrag kan lager zijn dan de marktwaarde van
de Effecten en het geïnvesteerde bedrag.
[Regelgeving en hervorming van “benchmarks”
Onderliggende activa die worden geacht “benchmarks” te zijn, vallen onder recente nationale,
internationale en andere officiële richtlijnen en hervormingsvoorstellen. Sommige van deze
hervormingen zijn reeds van kracht, terwijl andere nog moeten worden ingevoerd. Deze hervormingen
kunnen ertoe leiden dat de benchmarks anders presteren dan in het verleden en kunnen gevolgen
hebben die niet te voorspellen zijn.]
Regulatory bail-in en andere afwikkelingsmaatregelen: Indien de bevoegde autoriteit vaststelt dat
de Uitgevende Instelling 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.
Onder de Algemene Voorwaarden van de Effecten gaan de Effectenhouders met dergelijke
maatregelen akkoord.
[Indien het Verkiesbaar Passivaformaat in de Productvoorwaarden van toepassing wordt verklaard,
voeg in:
Risico’s als gevolg van het Verkiesbaar Passivaformaat
De Effecten zijn bedoeld te kwalificeren als in aanmerking komende verplichtingen voor het
minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (MREL) van de
Uitgevende Instelling. MREL betreft een wettelijke eis die ervoor moet zorgen dat banken over
voldoende passiva moeten beschikken met een verliesabsorberend vermogen. In aanmerking
komende verplichtingen die kwalificeren voor de MREL, zijn onderworpen aan wettelijke beperkingen
die zijn terug te zien in de kenmerken van de Effecten. Als gevolg daarvan beperkt het Verkiesbaar
Passivaformaat de rechten van de Effectenhouders voor de vervroegde aflossing door de Uitgevende
Instelling of market-making door de Uitgevende Instelling en haar verbonden ondernemingen.
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De Effecten omvatten geen gevallen van verzuim op grond waarvan de houders van die Effecten
onmiddellijke aflossing daarvan kunnen eisen. In een afwikkelscenario zouden in aanmerking
komende passiva zoals de Effecten kunnen worden afgewaardeerd of omgezet in aandelen ter
absorptie van verliezen dan wel herkapitalisatie van de Uitgevende Instelling via het bail-in-instrument.
Geen enkele Effectenhouder mag zijn vorderingen uit hoofde van de Effecten verrekenen met enige
vordering van de Uitgevende Instelling. Er zal op geen enkel moment een zekerheid worden gevestigd
of een garantie worden verstrekt om de vorderingen van de Effectenhouders onder de Effecten te
waarborgen; enige zekerheid of garantie die reeds is verstrekt of in de toekomst wordt verleend in
verband met andere verplichtingen van de Uitgevende Instelling mogen niet worden gebruikt om
vorderingen onder de Effecten te waarborgen.
Bovendien is elke aflossing, aflossing of beëindiging van de Effecten voorafgaand aan hun geplande
vervaldatum (voor zover toegestaan) uitsluitend ter beoordeling van de Uitgevende Instelling of haar
verbonden ondernemingen en is onderhevig aan de voorafgaande goedkeuring van de bevoegde
autoriteit, indien wettelijk vereist. Als de Effecten worden afgelost of teruggekocht zonder
voorafgaande goedkeuring, dienen de betaalde bedragen te worden terugbetaald aan de Uitgevende
Instelling ongeacht enige tegenstrijdige overeenkomst.
Er is geen garantie dat de Uitgevende Instelling bereid of in staat zal zijn om een regulatoire
goedkeuring te vragen voor een aflossing, of in het geval dat de Uitgevende Instelling een dergelijke
goedkeuring aanvraagt – dat deze zal worden verleend. Het is derhalve niet zeker of de Uitgevende
Instelling dan wel haar verbonden ondernemingen ten aanzien van de Effecten market-making zal
verstrekken. Effectenhouders dienen hun aankoopbeslissing dan ook niet te baseren op de
verwachting dat de Uitgevende Instelling of een verbonden onderneming ten aanzien van de Effecten
market-making zal verstrekken.
Aan de voorafgaande goedkeuring van de toezichthouder voor een aflossing – indien aangevraagd en
verleend – zullen waarschijnlijk beperkingen worden verbonden die een maximaal transactievolume
tot gevolg kunnen hebben. Indien het volume van effecten dat beleggers terug aan de Uitgevende
Instelling willen verkopen, aanzienlijk toeneemt (bijvoorbeeld als gevolg van factoren zoals een
aanzienlijke verslechtering van de algemene perceptie van de financiële situatie van de Uitgevende
Instelling, algemene stress op de financiële markten en/of een grote kans op marktomstandigheden),
die de relatieve aantrekkelijkheid van een belegging in de Effecten beïnvloeden in vergelijking met
andere potentiële investeringen, dan zou het maximale volume waarop de mogelijke reglementaire
goedkeuring van aflossing onderworpen is kunnen worden bereikt tijdens de looptijd van de Effecten.
Er is geen garantie dat de Uitgevende Instelling bereid zou zijn of in staat zou zijn om een latere
reglementaire goedkeuring aan te vragen of te verkrijgen voor een aflossing of dat het mogelijk zal zijn
om market-making te verstrekken of voort te zetten.
Beleggers dienen er rekening mee te houden dat door de Uitgevende Instelling verstrekte
market-making permanent kan worden onderbroken of beëindigd, waardoor de prijs die
beleggers kunnen realiseren bij de verkoop van hun effecten aanzienlijk kan verminderen, of
zou kunnen voorkomen dat beleggers effecten verkopen op het moment dat zij dat wensen.
Bovendien, als het Verkiesbaar Passivaformaat gespecificeerd is om van toepassing te zijn in
de Productvoorwaarden, dienen potentiële beleggers er rekening mee te houden dat hun
rechten op aflossing en verrekening uitgesloten zijn in de Productvoorwaarden.]
Risico’s op de eindvervaldag
[Indien het Effect een Partial Capital Protection Note with Cap and Strike (Product nr. 5) is, voeg
dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan het Initiële Referentieniveau, houdt het [Partial Capital
Protection Note with Cap and Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een risico
op verlies in indien het Aflossingbedrag gelijk aan het percentage van het Nominaal Bedrag
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden lager is dan de aankoopprijs van de [Partial Capital
Protection Note with Cap and Strike] [voeg andere naam in indien nodig].]

[Indien het Effect een Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike (product nr. 6) is,
voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan het Initiële Referentieniveau, dan brengt de [Partial Capital
Protection Note with Cap, without Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing] een
risico op verlies met zich mee in indien het aflossingbedrag gelijk aan het percentage van het
Nominaal Bedrag, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden lager is dan de aankoopprijs van de
[Partial Capital Protection Note with Cap, without Strike] [voeg andere handelsnaam in, indien van
toepassing].]

[Indien het Effect een Shark Note with Partial Capital Protection (product nr. 7) is, voeg dan het
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volgende in:
Als de prijs of, naargelang het geval, het niveau van de Onderliggende Activa op geen enkel moment
tijdens de Waarnemingsperiode, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) hoger is dan,
of (ii) gelijk aan of hoger is dan de Grens, houdt de [Shark Note with Partial Capital Protection] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing] een risico op verlies in als het Aflossingbedrag gelijk
aan het Gedeeltelijk Kapitaalbeschermingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de [Shark Note
with Partial Capital Protection] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing].]

[Indien het Effect een Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery)
(product nr. 24) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is geweest aan zijn Grens of lager is geweest dan zijn Grens,
of (ii) lager is geweest dan zijn Grens en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één
Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) 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 eindvervaldag van de [Barrier Reverse Convertible
Worst of Basket Note] [voeg andere naam in indien nodig], het slechtst heeft gepresteerd van alle
Korfcomponenten, ofwel de activa gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. De marktwaarde
van de Korfcomponent met de slechtste prestaties of de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag plus Couponbetalingen kan lager zijn dan de aankoopprijs van de [Barrier Reverse
Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere naam in indien nodig]. 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 prestaties of de activa gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. 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 Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement)
(product nr. 25) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is geweest aan zijn Grens of lager is geweest dan zijn Grens,
of (ii) lager is geweest dan zijn Grens en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één
Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan, of (ii) lager is dan
of gelijk is aan zijn Strike kan het Cashbedrag plus Couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs
van de [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere naam in indien nodig]. 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 Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation
(Physical Delivery) (product nr. 26) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd , zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is geweest aan zijn Grens of lager is geweest dan zijn Grens,
of (ii) lager is geweest dan zijn Grens en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één
Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i) lager is dan, of (ii) lager is dan
of gelijk is aan zijn Strike ontvangen beleggers ofwel, op basis van de Vermenigvuldiger de
Korfcomponent die, op basis van zijn Strike, het slechtst heeft gepresteerd van alle Korfcomponenten,
ofwel de activa gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. De marktwaarde van de
Korfcomponent met de slechtste prestaties of de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag plus Couponbetalingen kan lager zijn dan de aankoopprijs van de [Barrier Reverse
Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere naam in indien nodig]. 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 prestaties of de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. 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 Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation (Cash
Settlement) (product nr. 27) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de looptijd, zoals gespecificeerd
in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is geweest aan zijn Grens of lager is geweest dan zijn Grens,
of (ii) lager is geweest dan zijn Grens en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één
Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan
of gelijk is aan zijn Strike kan het Cashbedrag plus Couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs
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van de [Barrier Reverse Convertible Worst of Basket Note with Participation] [voeg andere naam in
indien nodig]. 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 Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery)
(product nr. 28) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de Waarnemingsperiode, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is geweest aan zijn Grens of lager is geweest
dan zijn Grens, of (ii) lager is geweest dan zijn Grens en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau
van minstens één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan zijn Strike ontvangen beleggers ofwel, op basis van de
Vermenigvuldiger de Korfcomponent die, op basis van de Strike op de eindvervaldag van de [Barrier
Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere naam in indien nodig], het slechtst heeft
gepresteerd van alle Korfcomponenten, ofwel de activa gespecificeerd als het Fysieke
Leveringsbedrag. De marktwaarde van de Korfcomponent met de slechtste prestaties of de activa
gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag plus Couponbetalingen kan lager zijn dan de
aankoopprijs van de [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere naam in
indien nodig]. 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 prestaties of de activa gespecificeerd als het
Fysieke Leveringsbedrag. 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 Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement)
(product nr. 29) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval minstens één Korfcomponent minstens één keer gedurende de Waarnemingsperiode, zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is geweest aan zijn Grens of lager is geweest
dan zijn Grens, of (ii) lager is geweest dan zijn Grens en ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau
van minstens één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan zijn Strike kan het Cashbedrag plus Couponbetalingen lager zijn
dan de aankoopprijs van de [Barrier Pro Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere
naam in indien nodig]. 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 Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Physical Delivery)
(product nr. 30) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan de Grens ontvangen
beleggers ofwel, op basis van de Vermenigvuldiger de Korfcomponent die, op basis van de Strike op
de eindvervaldag van de [Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere naam in
indien nodig], 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 prestaties of de activa gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag plus
Couponbetalingen kan lager zijn dan de aankoopprijs van de [Easy Reverse Convertible Worst of
Basket Note] [voeg andere naam in indien nodig]. 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
prestaties of de activa gespecificeerd als het Fysieke Leveringsbedrag. 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 Easy Reverse Convertible Worst of Basket Note (Cash Settlement)
(product nr. 31) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van minstens één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in
de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, (i) gelijk is aan of lager is dan, of (ii) lager is dan de Grens
kan het Cashbedrag plus Couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de [Barrier Easy
Reverse Convertible Worst of Basket Note] [voeg andere naam in indien nodig]. 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.]
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[Indien het Effect een Lock In Note (product nr. 50) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Grens, houdt de [Lock In Note] [voeg andere naam in
indien nodig] een risico op verlies afhankelijk van de prijs of het niveau van de Onderliggende Activa;
in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal het geval
zijn indien het Uiteindelijk Referentieniveau gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Altiplano Coupon Lock In Note (product nr. 51) is, voeg dan het volgende in:
Indien geen Lock in Gebeurtenis heeft plaatsgevonden en de prestatie van de Onderliggende Activa
of van elk Korfcomponent (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) op de
waarderingsdatum of elke handelsdag gedurende de waarnemingsperiode of de waarderingsdatum
(zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) is lager dan of gelijk aan of lager dan (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de bepaalde Grens, dan zal de [Altiplano Coupon Lock
In Note] [voeg andere naam in indien nodig] een risico op verlies inhouden afhankelijk van de
prestatie van de Onderliggende Activa of het slechtst presterende Korfcomponent (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden), in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige of
een gedeeltelijk verlies van het belegde kapitaal. Indien er geen Lock in Gebeurtenis plaatsvindt, en
de prestatie van de Onderliggende Activa of enig Korfcomponent (zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden) op elke coupon waarnemingsdatum lager is dan of gelijk is aan of lager is
dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Coupondrempel, zullen er geen vaste
Coupons verschuldigd zijn.]

[Indien het Effect een Digital Airbag Note (product nr. 56) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Airbag Drempel, dan houdt de [Digital Airbag Note]
[voeg andere naam in indien nodig] een risico op verlies afhankelijk van de prijs of het niveau van de
Onderliggende Activa; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal het geval zijn indien het Uiteindelijk Referentieniveau gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Currency Note (product nr. 58) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval de Onderliggende Activa in waarde stijgt, houdt de [Currency Note] [voeg andere naam in
indien nodig]. een risico op verlies in dat afhangt van de prijs of het niveau van de Onderliggende
Activa; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal.]

[Indien het Effect een Single Underlying Callable Note (product nr. 59) is, voeg dan het volgende
in:
Indien de Onderliggende Activa in waarde daalt, zal de [Single Underlying Callable Note] [voeg
andere naam in indien nodig] een risico op verlies inhouden afhankelijk van de prijs of het niveau van
de Onderliggende Activa. Indien het Uiteindelijke Referentieniveau nul is, zullen beleggers het
nominaal bedrag ontvangen van elke [Single Underlying Callable Note] [voeg andere naam in indien
nodig], en een belegger zal geen ander bedrag ontvangen buiten dit bedrag.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Callable Note (product nr. 60) is, voeg dan het volgende in:
Indien de prijs of, desgevallend, het niveau van tenminste één Korfcomponent op enige
Waarnemingsdatum gedurende de Waarnemingsperiode of op de Waarderingsdatum zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de
respectievelijke Grens, kan het Cashbedrag plus enige Couponbetalingen lager zijn dan de
aankoopprijs van de [Worst of Basket Callable Note] [voeg andere naam in indien nodig]. In dergelijk
geval zullen de beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval kan dit leiden tot het volledig verlies
van het belegde kapitaal indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met de
slechtste prestatie gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Recovery Note (product nr. 61) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, kunnen het Cashbedrag plus enige Couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de
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[Recovery Note] [voeg andere naam in indien nodig]. In dergelijk geval zullen de beleggers een verlies
lijden. In het slechtste geval kan dit leiden tot het volledig verlies van het belegde kapitaal indien het
Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met de slechtste prestatie gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Note with linear participation (product nr. 66) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Bovengrens, zullen beleggers een verlies lijden indien het
Cashbedrag minder bedraagt dan de aankoopprijs die beleggers voor de [Note with linear
participation] [voeg andere naam in indien nodig] hebben betaald.
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals bepaald in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de Ondergrens, ontvangen beleggers, zoals bepaald in de
Definitieve Voorwaarden, (i) enkel het Minimumbedrag, of (ii) geen betaling. In dit geval verliezen
beleggers vrijwel hun volledige belegging, met uitzondering van het Minimumbedrag, indien dit
gespecificeerd is in de Definitieve Voorwaarden.]

[Indien het Effect een Phoenix Autocallable Note (product nr. 69) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens, houdt het [Phoenix
Autocallable Note] [voeg andere naam in indien nodig] een risico op verlies afhankelijk van de prijs of
het niveau van de Onderliggende Activa; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal het geval zijn indien het Uiteindelijk Referentieniveau gelijk is aan
nul.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note (product nr. 70) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens, houdt het [Express
Autocallable Note] [voeg andere naam in indien nodig] een risico op verlies afhankelijk van de prijs of
het niveau van de Onderliggende Activa; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies
van het belegde kapitaal. Dit zal het geval zijn indien het Uiteindelijk Referentieniveau gelijk is aan
nul.]

[Indien het Effect een Coupon Note with Coupon Observation Dates and with European Barrier
Observation (Cash Settlement) (product nr. 71) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens, houdt het [Coupon Note with
Coupon Observation Dates and with European Barrier Observation] [voeg andere naam in indien
nodig] een risico op verlies afhankelijk van de prijs of het niveau van de Onderliggende Activa; in het
slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal. Dit zal het geval zijn
indien het Uiteindelijk Referentieniveau gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Memory Coupon (product nr. 72) is, voeg dan het
volgende in:
Indien de Uiteindelijke Referentieprijs van de Onderliggende Activa, zoals gespecificeerd in de
Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens,
kan het Cashbedrag plus enige Couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de [Autocallable
Note with Memory Coupon] [voeg andere naam in indien nodig]. In dergelijk geval zullen de beleggers
een verlies lijden. In het slechtste geval kan dit leiden tot het volledig verlies van het belegde kapitaal
indien het Uiteindelijke Referentieniveau nul is en de Put Strike gelijk is aan één.]

[Indien het Effect een Lookback Note (product nr. 73) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i)
lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke Grens, houdt het [Lookback Note]
[voeg andere naam in indien nodig] een risico op verlies afhankelijk van de prijs of het niveau van de
Onderliggende Activa; in het slechtste geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde
kapitaal. Dit zal het geval zijn indien het Uiteindelijk Referentieniveau gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Currency Express Note (product nr. 74) is, voeg dan het volgende in:
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Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden (i)
hoger is dan, of (ii) hoger is dan of gelijk is aan de Grens (waardevermindering van de Vreemde Munt
ten opzichte van de Basismunt), houdt het [Currency Express Note] [voeg andere naam in indien
nodig] een risico op verlies in dat afhangt van de prijs van de Onderliggende Activa; in het slechtste
geval kan dit leiden tot het volledige verlies van het belegde kapitaal.]

[Indien het Effect een Worst of Basket Autocallable Note (product nr. 75) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, kan het Cashbedrag plus enige Couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de
[Worst of Basket Autocallable Note] [voeg andere naam in indien nodig]. In dergelijk geval zullen de
beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval kan dit leiden tot het volledig verlies van het
belegde kapitaal indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de Korfcomponent met de slechtste
prestatie gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption) (product
nr. 76) is, voeg dan het volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, houdt het [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [voeg andere naam
in indien nodig] een risico op verlies afhankelijk van de prijs of, desgevallend, het niveau van de
Korfcomponent die, gebaseerd op zijn respectievelijk Initieel Referentieniveau, op de eindvervaldag
van de [Autocallable Note Worst of Basket (with instalment redemption)] [voeg andere naam in indien
nodig], de slechtste prestatie heeft van alle Korfcomponenten; in het slechtste geval kan dit leiden tot
het volledig verlies van het kapitaal dat niet werd wederingekocht door middel van betaling van het
Tranche Cashbedrag. Dit zal gebeuren indien het Uiteindelijke Referentieniveau van de
Korfcomponent met de slechtste prestatie gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Knock Out Barrier (product nr. 77) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, kan het Cashbedrag plus enige Couponbetalingen lager zijn dan de aankoopprijs van de
[Autocallable Note with Knock Out Barrier] [voeg andere naam in indien nodig]. In dergelijk geval
zullen de beleggers een verlies lijden. In het slechtste geval kan dit leiden tot het volledig verlies
(anders dan enige Couponbetalingen) van het belegde kapitaal indien het Uiteindelijke
Referentieniveau van de Korfcomponent met de slechtste prestatie gelijk is aan nul.]

[Indien het Effect een Express Autocallable Note on a Basket (product nr. 78) is, voeg dan het
volgende in:
Ingeval het Uiteindelijke Referentieniveau van tenminste één Korfcomponent, zoals gespecificeerd in
de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is dan, of (ii) lager is dan of gelijk is aan de respectievelijke
Grens, is het Cashbedrag afhankelijk van de prijs of, desgevallend, het niveau van de Korfcomponent
die, gebaseerd op zijn respectievelijk Initieel Referentieniveau, op de eindvervaldag van de [Express
Autocallable Note on a Basket] [voeg andere naam in indien nodig], de slechtste prestatie heeft van
alle Korfcomponenten; In dit geval houdt de [Express Autocallable Note on a Basket] [voeg andere
naam in indien nodig] een risico in van verlies indien het Cashbedrag lager is dan de aankoopprijs van
de [Express Autocallable Note on a Basket] [voeg andere naam in indien nodig].]

[Indien het Effect een Autocallable Note on a Basket Average (with instalment redemption)
(product nr. 79) is, voeg dan het volgende in:
Als het rekenkundige gemiddelde rendement van alle Korfcomponenten niet hoger is dan, of gelijk
aan of hoger is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Strike op een van de
Waarnemingsdata en als het rekenkundige gemiddelde rendement van alle Korfcomponenten lager is
dan, of gelijk aan of lager is dan (zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de betrokken
Grens, kan het Cashbedrag kleiner zijn dan de aankoopprijs van de [Autocallable Note on a Basket
Average (with instalment redemption)] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]. In
dergelijke gevallen zullen de beleggers verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een
volledig verlies van het belegde kapitaal lijden (afgezien van een eventueel ontvangen Tranche
Cashbedrag, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) als het rekenkundige gemiddelde
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rendement van alle Korfcomponenten op de Laatste Waarnemingsdatum nul is.]

[Indien het Effect een Autocallable Note with Conditional Coupons (product nr. 80) is, voeg dan
het volgende in:
Als het Rendement van de Onderliggende Activa lager is dan, of gelijk aan of lager is dan (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Coupondrempel op een Waarnemingsdatum, zal er
geen Couponbedrag worden betaald op de direct daaropvolgende Coupon Betalingsdatum. Als het
Uiteindelijke Rendement van de Onderliggende Activa lager is dan, of gelijk aan of lager is dan (zoals
gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden) de Grens, kan het Cashbedrag plus eventuele
Couponbedragen minder zijn dan de aankoopprijs van de [Autocallable Note with Conditional
Coupons] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]. In dergelijke gevallen zullen de
beleggers verlies lijden. In het slechtste geval kan de belegger een volledig verlies van het belegde
kapitaal lijden als het Uiteindelijke Referentieniveau van de Onderliggende Activa nul is.]

[Indien het Effect een Express Note (Physical Delivery) (product nr. 81) is, voeg dan het volgende
in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) gelijk aan of lager is dan de Grens, ontvangen de beleggers de Onderliggende Activa op
basis van de Vermenigvuldiger of de als het Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde activa. De
marktwaarde van de Onderliggende Activa of de als het Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde
activa plus Couponbetalingen kan kleiner zijn dan de aankoopprijs van de [Express Note] [voeg
andere handelsnaam in, indien van toepassing]. In dergelijke gevallen zullen de beleggers verlies
lijden. Beleggers moeten rekening houden met het feit dat verliezen nog steeds kunnen plaatsvinden
na de Waarderingsdatum tot op het ogenblik van de overdracht van de Onderliggende Activa of de als
het Fysieke Leveringsbedrag gespecificeerde activa. In het slechtste geval zal de belegger een
volledig verlies van het belegde kapitaal lijden als het Uiteindelijke Referentieniveau nul is.]

[Indien het Effect een Express Note (Cash Settlement) (product nr. 82) is, voeg dan het volgende
in:
Als het Uiteindelijke Referentieniveau, zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden, (i) lager is
dan, of (ii) gelijk aan of lager is dan de Grens, kan het Cashbedrag plus Couponbetalingen minder zijn
dan de aankoopprijs van de [Express Note] [voeg andere handelsnaam in, indien van toepassing]. In
dergelijke gevallen zullen de beleggers verlies lijden. In het slechtste geval zal de belegger een
volledig verlies van het belegde kapitaal lijden als het Uiteindelijke Referentieniveau nul is.]

Mogelijk volledig verlies
Wanneer er geen minimum cash of activa bedrag gespecificeerd is kunnen beleggers een volledig
verlies van hun belegging in het Effect ervaren.]
Afdeling E – Aanbod2

Elemen
t
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
aanbod is onderworpen:

het

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

Nummer van de Effecten:

[ ]*

[De Inschrijvingsperiode]

[Aanvragen om in te schrijven op de Effecten kunnen worden
ingediend via [de verdeler(s) van, [en met inbegrip van,] [voeg
datum in] [tot] [, en met inbegrip van][tot] [voeg datum in] [ ].]
[De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor om
welke reden ook het aantal van [elke Serie] aangeboden
Effecten te verminderen.]

2

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.
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[Het aanbod van [elke Serie van] de Effecten start op [ ] en
eindigt op [ ].]
[Aanhoudend aanbod]
[De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor om
welke reden ook het aantal van [elke Serie] aangeboden
Effecten te verminderen.] []

[De Aanbiedingsperiode]:
Annulatie van de uitgifte van de
Effecten:

[Niet van toepassing; de uitgifte van de Effecten kan niet
worden geannuleerd.] [De Uitgevende Instelling 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 Uitgevende Instelling op of vóór [ ] geldige
inschrijvingen voor Effecten ontvangt ten belope van een
totale inschrijvingswaarde van minstens [ ]. Ingeval deze
voorwaarde niet is vervuld, kan de Uitgevende Instelling de
uitgifte van de Effecten annuleren vanaf [ ].] [ ]

Vroegtijdige Afsluiting van de
[Inschrijvingsperiode][Aanbiedings
-periode] van de Effecten:

[Niet
van
toepassing.
[De
Inschrijvingsperiode][De
Aanbiedingsperiode kan niet vroegtijdig worden afgesloten.]
[De Uitgevende Instelling 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 Uitgevende Instelling
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 teveel
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 teveel betaalde bedrag
terug te storten.] [ ]*

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

[Niet van toepassing: er bestaat geen methode of tijdslimiet
voor het volstorten en leveren van de Effecten.]

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

[Niet van toepassing: er is geen manier en datum gepland
waarop de resultaten van het aanbod openbaar gemaakt
worden.] []*

Procedure voor het uitoefenen
van enig recht op voorkoop,
verhandelbaarheid
van
inschrijvingsrechten
en
behandeling
van
niet
uitgeoefende inschrijvingsrechten:

[Niet van toepassing][;][.][er is geen procedure voor het
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][Niet-gekwalificeerde
beleggers]
[Gekwalificeerde
beleggers
zoals
bedoeld
in
de
Prospectusrichtlijn en niet-gekwalificeerde beleggers]

van
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[Beleggers zullen door [de relevante Verdeler] [de Uitgevende
Instelling] 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
Uitgevende Instelling.

[Een Aanbieding kan worden gedaan in [Luxemburg],
[Oostenrijk], [België], [Denemarken], [Finland], [Frankrijk],
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[Duitsland], [Ierland], [Italië], [Noorwegen], [Nederland],
[Portugal], [het Koninkrijk van Spanje], [Zweden][,][en] het
[Verenigd Koninkrijk] [en] [de Tsjechische Republiek][,][en] [,]
[Polen] [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
Uitgevende Instelling 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.] [ ]*

[Initiële Uitgifteprijs:

[ ]]*

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.] [ ]*

Na(a)m(en) en adres(sen),
zoverre
gekend
door
Uitgevende Instelling, van
plaatsingsagent
in
verschillende landen waar
aanbod plaatsvindt:

in
de
de
de
het

[Niet van toepassing] [ ]*

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
belangenconflict
en

[Niet van toepassing: [behoudens voor de Verdeler(s) met betrekking tot de vergoedingen] voor zover
de Uitgevende Instelling 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
Uitgevende
Instelling
of
aanbieder

[Niet van toepassing. Er worden geen uitgaven aan de belegger aangerekend door de Uitgevende
Instelling of aanbieder.] [ ]*
[Met betrekking tot Effecten met meerdere series, de volgende overzichtstabel invoegen met relevante
informatie en invullen voor elke Serie Effecten, indien vereist:
ISIN
[]

Uitgaven
[]

]
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