DEEL ÉÉN
SAMENVATTING BETREFFENDE DE TOT EEN MAXIMUM VAN EUR25.000.000
BEPERKTE NOTES MET EEN CALL OPTIE GEKOPPELD AAN EEN KORF VAN
FONDSEN, BETAALBAAR IN OKTOBER 2021
Samenvattingen zijn samengesteld uit informatieverplichtingen die ook bekend staan als
"Bouwstenen". Deze Bouwstenen zijn opgesomd in Secties A – E (A.1 – E.7).
Deze Samenvatting bevat alle Bouwstenen die in een samenvatting voor dit type van Effecten
en de Uitgevende Instelling moeten worden opgenomen. Aangezien niet alle Bouwstenen
dienen te worden behandeld, kan de nummering van de Bouwstenen sprongen vertonen.
Zelfs indien een Bouwsteen dient te worden opgenomen in de samenvatting omwille van het
type van de Effecten en Uitgevende Instelling, is het mogelijk dat geen relevante informatie
kan worden gegeven met betrekking tot de Bouwsteen. In dergelijk geval is een korte
beschrijving van de Bouwsteen opgenomen in de samenvatting samen met de vermelding
"niet van toepassing".

Sectie A – Inleiding en waarschuwingen
A.1

Inleiding en
waarschuwing:

Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op
dit document.
Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen moet
gebaseerd zijn op de bestudering van dit gehele document door
de belegger.
Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in dit
document bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt
gemaakt, kan het zijn dat de belegger die als eiser optreedt
volgens de nationale wetgeving van de relevante Lidstaat de
eventuele kosten voor de vertaling van dit document moet
dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld.
Alleen de personen die de samenvatting, met inbegrip van een
vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk
aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, wanneer
zij samen met de andere delen van dit document wordt gelezen,
misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij
samen met de andere delen van dit document wordt gelezen,
niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij
overwegen in de Effecten te investeren.

A.2

Toestemming:

Indien de Effecten het voorwerp zijn van een aanbod aan het
publiek waarvoor de voorafgaande publicatie van een
prospectus onder de Prospectusrichtlijn vereist is (een "Nietvrijgestelde Aanbieding"), stemt de Uitgevende Instelling in
met het gebruik van dit document door de financiële
tussenpersoon
(-personen)
("Erkende
Aanbieder(s)"),
gedurende de aanbiedingsperiode en onder de voorwaarden,
zoals als volgt bepaald:
(a)

Naam en adres van
de
Erkende
Aanbieder(s):

VDK Spaarbank NV
Sint-Michielsplein 16
9000 Gent
België

(b)

Aanbiedingsperiode
waarvoor het gebruik
van het Prospectus
door de Erkende
Aanbieder(s)
is
toegestaan:

Vanaf, en met inbegrip van 26
augustus 2013 tot, en met
inbegrip van, 17u00, Centraal
Europese Tijd op 30 september
2013

(c)

Voorwaarden voor
het gebruik van het
Prospectus door de
Erkende Aanbieder
(s):

Het Prospectus mag alleen
gebruikt worden door
de
Erkende
Aanbieder(s)
om
aanbiedingen van de Effecten te
doen in rechtsgebied(en) waarin
de Niet-vrijgestelde Aanbieding
zal plaatsvinden.

Als u van plan bent om Effecten aan te kopen van een
Erkende Aanbieder, dient u dit te doen, en dit aanbod en
deze verkoop zullen gedaan worden in overeenstemming
met, alle voorwaarden en andere regelingen die tussen een
dergelijke Erkende Aanbieder en uzelf gelden, onder meer
wat betreft de prijs en vereffeningsregelingen. De
Uitgevende Instelling zal geen partij zijn bij dergelijke
regelingen en bijgevolg bevat dit document dergelijke
informatie niet. De Erkende Aanbieder dient u de algemene
voorwaarden van een dergelijk aanbod te verstrekken.
Noch de Uitgevende Instelling, noch enige Verdeler draagt
enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid inzake
dergelijke informatie.
Sectie B - Uitgevende Instelling
B.1

Officiële
benaming en
handelsnaam
van de
Uitgevende
Instelling:

Credit Suisse AG ("CS"), handelend via haar bijkantoor in
Londen.

B.2

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

CS is een Zwitserse bank en een joint stock corporation
opgericht naar Zwitsers recht op 5 juli 1856 en is actief onder
Zwitsers recht. De maatschappelijke zetel is gevestigd te
Paradeplatz 8, CH-8001, Zwitserland.

B.4b

Gekende
tendensen die
zich voordoen
voor de
Uitgevende
Instelling en de
sectoren waarin
zij werkzaam is:

De financiële dienstenindustrie
overgangsperiode

bevindt

zich

in

een

De financiële dienstenindustrie bevindt zich in een
overgangsperiode, waarbij banken zich proberen aan te passen
aan de nieuwe reglementaire voorschriften, een veranderend
macro-economisch klimaat en evoluerende cliëntenbehoeften.
Ontwikkelingen inzake investeringsbankieren
Investeringsbankieren werd beïnvloed door een groot aantal
macro-economische onzekerheden, politieke spanningen en

voortdurende ontwikkelingen op reglementair vlak. De Europese
overheidsschuldencrisis en de economische vertraging op
wereldvlak baren eveneens zorgen.
De investeringsbankactiviteit van de Groep van de Uitgevende
Instelling werd getroffen door een verminderde bedrijfs- en
institutionele
risicobereidheid,
voortdurende
lage
activiteitenniveaus van klanten in diverse sectoren en hoge
marktvolatiliteit.
Juridische en reglementaire ontwikkelingen
Over de hele wereld hebben financiële instellingen onder grote
druk gestaan om hun bedrijfsmodellen aan te passen omdat
wettelijke vereisten steeds strenger werden.
Het evoluerend reglementair kader en belangrijke reglementaire
ontwikkelingen hebben de sector en het concurrentielandschap
van de industrie fundamenteel gewijzigd.
Een voorbeeld van een grote wijziging die de industrie
beïnvloedt, is de geleidelijke invoering van hogere minimum
kapitaalsvereisten onder Bazel III vanaf 2013 in bepaalde
landen, waaronder Zwitserland. Systemisch belangrijk geachte
banken dienen bijkomend kapitaal aan te houden vanaf begin
2019 teneinde een nieuwe financiële crisis te vermijden.
Hoewel enkele van de nieuwe regulerende maatregelen verdere
regelgeving vereisen en op langere termijn ingevoerd zullen
worden, verwacht de Uitgevende Instelling dat toenemende
kapitaals- en liquiditeitsvereisten en derivatenregulering zal
leiden tot minder risico en meer transparantie.
B.5

Beschrijving van
de groep en de
positie van de
Uitgevende
Instelling binnen
de groep

CS is een volledige dochteronderneming van Credit Suisse
Group AG.
Een beknopt organigram wordt hieronder weergegeven:

Credit Suisse Group AG

100%

Credit Suisse AG

B.9

Winstprognose
of –raming

Niet van toepassing; er werden geen winstprognoses of –
ramingen door de Uitgevende Instelling gemaakt.

B.10

Voorbehouden
in het audit
rapport inzake
historische
financiële
informatie

Niet van toepassing; het audit rapport inzake historische
financiële informatie bevat geen voorbehouden.

B.12

Geselecteerde
belangrijke
financiële
informatie; geen
negatieve
wijziging van
betekenis en
beschrijving van
belangrijke
verandering in
de financiële of
handelspositie
van de
Uitgevende
Instelling:

In miljoen CHF

Jaar eindigend per 31 december
2012

2011

Netto Opbrengst

23.533

25.187

Totaal bedrijfskosten

(21.472)

(22.563)

Netto inkomsten/verlies

1.495

2.042

Totaal activa

908.160

1.034.787

Totaal passiva

865.999

996.436

Totaal eigen vermogen

42.161

38.351

Geselecteerde gegevens van de
inkomstenverklaring

Geselecteerde data van de balans

Zes maanden voorafgaand aan
30 juni (niet-gecontroleerd)
2013

2012

Netto Opbrengst

13.942

12.037

Totaal bedrijfskosten

(10.552)

(10.871)

Netto inkomsten/verlies

2.414

857

Zes maanden
voorafgaand
aan 30 juni
2013 (nietgecontroleerd
)

Jaar eindigend
op 31
december
2012

Totaal activa

902.216

908.160

Totaal passiva

857.759

865.999

Totaal eigen vermogen

44.457

42.161

Geselecteerde gegevens van de
inkomstenverklaring

Geselecteerde data van de balans

Er heeft zich geen negatieve wijziging van betekenis
voorgedaan in de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling
sinds 31 december 2012. Er heeft zich geen belangrijke
wijziging voorgedaan in de financiële of handelspositie van de
Uitgevende Instelling sinds 30 juni 2013.
B.13

Recente
gebeurtenissen
die van bijzonder
belang zijn voor
de Uitgevende
Instelling die van
grote betekenis

Niet van toepassing; er hebben zich geen recente
gebeurtenissen die van bijzonder belang zijn voor de
Uitgevende Instelling voorgedaan en die van grote betekenis
zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de Uitgevende
Instelling.

zijn voor de
beoordeling van
de solvabiliteit
van de
Uitgevende
Instelling:
B.14

Positie van de
Uitgevende
Instelling in de
groep en
afhankelijkheid
van andere
entiteiten binnen
de groep

Zie Bouwsteen B.5 hierboven.

B.15

Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling:

De belangrijkste activiteiten van CS zijn georganiseerd volgens
drie bedrijfstakken:

B.16

Eigendom en
controle van de
Uitgevende
Instelling:



Investeringsbankieren: CS biedt effectenproducten aan
en verleent financieel advies aan gebruikers en
leveranciers van kapitaal over de gehele wereld



Privaat bankieren: CS biedt alomvattend advies en een
breed gamma van beleggingsproducten en -diensten
over de gehele wereld aan, met inbegrip van
oplossingen inzake vermogensbeheer



Vermogensbeheer: CS biedt producten aan binnen een
brede waaier van beleggingscategorieën, met inbegrip
van alternatieve beleggingen en oplossingen voor
gediversifieerde portfolios.

Zie Bouwsteen B.5 hierboven.

Sectie C – Effecten
Type en
categorie van
effecten die
worden
aangeboden:

De Effecten zijn Notes.

C.2

Munteenheid:

De munteenheid van de Effecten zal euro ("EUR") (de
"Gespecificeerde Munteenheid") zijn.

C.5

Beschrijving van
beperkingen op
de vrije
overdraagbaarheid van de
Effecten:

De Effecten werden niet geregistreerd en zullen niet
geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act of 1933 (de
"Securities Act") en kunnen niet worden aangeboden of
worden verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor
rekening van, personen in de V.S. tenzij in bepaalde transacties
die vrijgesteld zijn van de registratievereisten van de Securities
Act en de van toepassing zijnde wetgeving betreffende effecten.

C.1

De Effecten worden uniek geïdentificeerd
XS0953306064; Common Code: 095330606.

door

ISIN:

Geen aanbiedingen, verkopen of leveringen van de Effecten of
verdeling van enig aanbiedingsmateriaal betreffende de
Effecten kunnen worden gedaan in of vanuit enig rechtsgebied
tenzij in omstandigheden die in overeenstemming zijn met enige

van toepassing zijnde wetgeving en regelgevingen.
Onder voorbehoud van het bovenstaande, zullen de Effecten
vrij overdraagbaar zijn.
C.8

Beschrijving van
de rechten
verbonden aan
de effecten,
rangorde van de
effecten en de
op deze rechten
geldende
beperkingen:

Rechten: De Effecten zullen elke houder van Effecten (een
"Effectenhouder") het recht verlenen om een potentieel
rendement te ontvangen op de Effecten (zie Bouwsteen C.18
hieronder).


De Effecten zijn onderworpen aan de volgende gevallen
van wanprestatie ("events of default"): indien de
Uitgevende Instelling nalaat om een bedrag te betalen
dat betaalbaar is met betrekking tot de Effecten binnen
30 dagen nadat dit bedrag opeisbaar is geworden, of
indien zich gebeurtenissen met betrekking tot de
insolventie of de vereffening van de Uitgevende
Instelling voordoen.



De Effecten zullen elke Effectenhouder het recht geven
om te stemmen met betrekking tot bepaalde wijzigingen
(indien van toepassing).



De Effecten worden beheerst door Engels recht

Status en rangorde: De Effecten zijn niet-achtergestelde en
ongewaarborgde obligaties van de Uitgevende Instelling en
zullen gelijke rang nemen onder elkaar en ten aanzien van alle
andere niet-achtergestelde en ongewaarborgde obligaties van
de Uitgevende Instelling die van tijd tot tijd uitstaande zijn.
Beperking aan Rechten:


De Uitgevende Instelling kan de Effecten vroegtijdig
aflossen om redenen van onwettigheid. In dergelijk
geval is het bedrag te betalen bij dergelijke vroegtijdige
aflossing (het "Vroegtijdig Aflossingsbedrag") gelijk
aan de van toepassing zijnde biedingsprijs per Effect
die de Uitgevende Instelling zou quoteren aan een
marktdeelnemer voor de aankoop van een Effect.



De algemene voorwaarden van de Effecten bevatten
bepalingen
betreffende
het
bijeenroepen
van
vergaderingen van Effectenhouders om zaken te
bespreken die een invloed hebben op hun belangen en
een beslissing genomen door de relevante meerderheid
zal alle Effectenhouders verbinden onafgezien van het
feit of zij dergelijke vergadering hebben bijgewoond of
daarin tegen of voor de betreffende beslissing gestemd
hebben. In bepaalde gevallen kan de Uitgevende
Instelling de algemene voorwaarden van de Effecten
aanpassen
zonder
de
goedkeuring
van
de
Effectenhouders.



De Uitgevende Instelling kan de algemene voorwaarden
van de Effecten wijzigen zonder de toestemming van de
Effectenhouders
volgend
op
een
Activa
Aanpassingsgebeurtenis,
een
Korf
Onderbrekingsgebeurtenis,
een
Markt
Onderbrekingsgebeurtenis
of
een
Activa

Vervangingsgebeurtenis.
Wanneer:


Activa
Aanpassingsgebeurtenis:
Activa
Aanpassingsgebeurtenissen in verband met een Activa
Onderdeel omvatten:
(a) een onderverdeling,
consolidatie of herkwalificering van de aandelen of
eenheden in dergelijk Activa Onderdeel, (b) wanneer de
Uitgevende Instelling bepaalt dat de gepubliceerde
Officiële Netto Activawaarde van het Activa Onderdeel
niet accuraat is of enige transactie met betrekking tot
dergelijk Activa Onderdeel niet kon worden voltooid
tegen dergelijke waarde of tegen een volledig contante
vergoeding op de geplande ontvangstdatum, (c) de
onmogelijkheid van de Hedging Entiteit (zijnde Credit
Suisse International of enige verbonden vennootschap
als tegenpartij bij de Hedging regelingen van de
Uitgevende Instelling met betrekking tot de Effecten)
om de aandelen of eenheden in dergelijk Activa
Onderdeel te vereffenen in overeenstemming met de
betreffende inschrijvings- en aflossingsvoorwaarden of
enige wijziging van dergelijke voorwaarden, (d) enige
gebeurtenis die een verwaterend of concentrerend
effect heeft op de theoretische waarde van de aandelen
of eenheden van dergelijk Activa Onderdeel, (e) een
belangrijke
negatieve
verandering
in
de
boekhoudkundige, regelgevende of fiscale behandeling
die een negatieve invloed heeft of kan hebben op de
houders of de Hedging Entiteit lijdt of kan lijden onder
dergelijke negatieve behandeling als gevolg daarvan,
en (f) een belangrijke verandering in enige
vergoedingsregeling die van kracht is op de
Uitgiftedatum tussen de Hedging Entiteit en een Activa
Onderdeel of de relevante Fondsbeheerder.



Activa
Vervangingsgebeurtenis:
Activa
Vervangingsgebeurtenissen met betrekking tot een
Activa Onderdeel omvatten: (a) gebeurtenissen met
betrekking tot de insolventie of vereffening van het
Activa Onderdeel of enige dienstverlener, (b) een
onderzoek door enig toepasselijk regelgevend orgaan
naar de activiteiten van het Activa Onderdeel of enige
dienstverlener omwille van beweerde overtredingen of
inbreuken op regels die een negatieve invloed zouden
hebben op de waarde van het Activa Onderdeel, (c)
verlies van een toepasselijke licentie of reglementaire
machtiging van toepassing op het Activa Onderdeel of
een dienstverlener, (d) enige juridische procedures
tegen het Activa Onderdeel of enige dienstverlener die,
indien succesvol, een negatieve invloed zouden hebben
op de waarde van het Activa Onderdeel, (e) een
belangrijke verandering met betrekking tot de juridische
vorm of het beleid van het Activa Onderdeel, (f) een
belangrijke wijziging van de investeringsdoeleinden en
strategie van het Activa Onderdeel, (g) een belangrijke
inbreuk op de investeringsdoeleinden en beleid van het
Activa Onderdeel die niet werd geremediëerd binnen 5
kalenderdagen (voor zover de remediëringsperiode niet
toepasselijk is voor enige derde of volgende inbreuk),

(h) een wijziging van fondsbeheerder van het Activa
Onderdeel, (i) de samengetelde netto activawaarde van
het Activa Onderdeel deelt met meer dan 40 procent
sinds
de
Initiële Waarderingsdatum,
(k) de
boekhoudkundige munteenheid van het Activa
Onderdeel verandert, (l) bepaalde gebeurtenissen met
betrekking tot de liquiditeit van het Activa Onderdeel of
de invoering van belastingen en andere lasten die niet
binnen een redelijke spoedige termijn worden verholpen
door het Activa Onderdeel (of binnen de relevante
remediëringsperiodes) op een voor de Uitgevende
Instelling voldoende wijze en die een wezenlijke invloed
heeft op de mogelijkheid van de Hedging Entiteit om
haar verplichtingen met betrekking tot de Effecten te
hedgen.





Korf
Onderbrekingsgebeurtenis:
Korf
Onderbekingsgebeurtenissen met betrekking tot een
Activa Onderdeel omvatten: (a) enige faling,
opschorting of enig uitstel met betrekking tot het
rapporteren of het publiceren van de Officiële Netto
Activawaarde met betrekking tot het Activa Onderdeel
zoals gepland of enige gebeurtenis die het ontvangen
van dergelijke Officiële Netto Activawaarde verhindert,
(b) wanneer de Uitgevende Instelling bepaalt dat de
gepubliceerde Officiële Netto Activawaarde van het
Activa Onderdeel niet accuraat is of enige transactie
met betrekking tot dergelijk Activa Onderdeel niet kon
worden voltooid tegen dergelijke waarde of tegen een
volledig contante vergoeding op de geplande
ontvangstdatum, (c) de onmogelijkheid van een
hypothetische belegger om de aandelen of eenheden in
dergelijk Activa Onderdeel te vereffenen, (d) een uitstel,
schorsing of faling van het Activa Onderdeel om enige
betalingen te maken met betrekking tot de aflossing van
enige interest in het Activa Onderdeel zoals gepland, en
(e) het is de Hedging Entiteit niet toegestaan om in te
schrijven op, of om interesten te ontvangen in, het
Activa Onderdeel in overeenstemming met het
aanbiedingsdocument van het Activa Onderdeel.



Markt
Onderbrekingsgebeurtenis:
Markt
Onderbrekingsgebeurtenissen omvatten: (a) wanneer
de wisselkoersmarkt of kapitaalmarkt van U.S. Dollars
of Euros gesloten is/zijn anders dan voor gewone
publieke feestdagen of indien de handel beperkt of
opgeschort wordt, en dit een negatief effect zou hebben
op de mogelijkheid van de Berekeningsagent om de
waarde van de Effecten te berekenen of om een hedge
uit te voeren met betrekking tot de Effecten, en (b)
wanneer zich een storing voordoet met betrekking tot
de communicatiemiddelen die normaal gebruikt worden
door de Berekeningsagent voor de waardering van het
Actief of indien de Uitgevende Instelling of de
Berekeningsagent geïnformeerd wordt of bepaalt dat de
laatst gerapporteerde Officiële Netto Activawaarde niet
betrouwbaar is.
De Uitgevende Instelling kan op elk ogenblik, zonder de
goedkeuring van de Effectenhouders, zichzelf

vervangen als hoofschuldenaar onder de Effecten door
enige verbonden onderneming van de Uitgevende
Instelling die een evenwaardige of betere rating heeft
voor ongewaarborgde schulden op lange termijn dan
deze van de Uitgevende Instelling of die geniet van een
garantie van de Uitgevende Instelling of enige andere
verbonden onderneming van de Uitgevende Instelling
met dergelijke schuldrating.
C.11

Toelating tot de
handel:

Niet van toepassing, de Effecten zullen niet worden toegelaten
tot de handel op enige beurs.

C.15

Effect van de
onderliggende
waarden(n) op
de waarde van
de belegging:

De waarde van de Effecten en het Uiteindelijke
Aflossingsbedrag met betrekking tot de Effecten die worden
afgelost op de Vervaldatum zullen afhangen van de prestatie
van elk Activa Onderdeel in het Actief op de Waarnemingsdata.
Indien de gewogen gemiddelde prestatie van elk Activa
Onderdeel (dergelijke prestatie zijnde de ratio van (a) de
gemiddelde waarde van dergelijk Activa Onderdeel gedurende
de Waarnemingsdata over (b) de waarde van dergelijk Activa
Onderdeel op de Initiële Waarderingsdatum) lager is dan of
gelijk is aan de Strike, dan zult u op de uiteindelijke vervaldag
een bedrag ontvangen van EUR 1.000 zonder positief
rendement.
Zie Bouwsteen C.18. hieronder.

C.16

Geplande
Vervaldatum:

18 oktober 2021

C.17

Betalingsproced
ure:

De Effecten zullen worden geleverd door de Uitgevende
Instelling tegen betaling van de uitgifteprijs.
De Effecten worden gecleared door Euroclear Bank SA/NV
en/of Clearstream Banking, société anonyme.

C.18

Rendement op
Derivate
Effecten:

Tenzij de Effecten voordien werden afgelost of aan gekocht en
geannuleerd, zal het rendement op de Effecten afhankelijk zijn
van de betaling van het Uiteindelijk Aflossingsbedrag op de
geplande Vervaldatum van de Effecten.
Het "Uiteindelijk Aflossingsbedrag" te betalen door de
Uitgevende Instelling op de Vervaldatum met betrekking tot elk
Effect zal een bedrag zijn dat gelijk is aan de som van (a) EUR
1.000; en (b) een bedrag gelijk aan het product van (i) EUR
1.000, en (ii) het grootste van (A) het Actief Einde min de Strike,
en (B) nul.
Waarbij:


Actief: een notionele investering in een korf bestaande
uit de Activa Onderdelen in overeenstemming met hun
Initiële Gewichten (zoals gespecificeerd in de tabel
onder "Activa Onderdeel" hieronder) op de Initiële
Waarderingsdatum en gelijk aan EUR 1 op die datum.



Activa
Onderde(e)l(en):
Elk
onderling
fonds
inbegrepen in het Actief (zoals aangegeven in de
onderstaande tabel), en onder voorbehoud van
vervanging volgend op het zich voordoen van een
Activa Vervangingsgebeurtenis.

Activa
Onderdeel

Bloomberg
Code

ISIN

Initieel
Gewicht

Ethna-AKTIV
E
Fund
(Share Class
T)

ETAKTVE
LX

LU04311397
64

25 procent

Carmignac
Patrimoine
Fund (Share
Class
A
(EUR))

CARMPAT
FP

FR00101351
03

25 procent

DNCA
Eurose Fund
(Share Class
A (EUR))

LEODEFA
LX

LU02843942
35

25 procent

Bantleon
Opportunities
Fund (Share
Class L PT)

BNOPLPT
LX

LU03374143
03

25 procent



Actief Einde: de gewogen gemiddelde prestatie van elk
Activa Onderdeel (dergelijke prestatie is de ratio van (a)
de gemiddelde Officiële Netto Activawaarde van
dergelijk
Activa
Onderdeel
gedurende
de
Waarnemingsdata over (b) de Officiële Netto
Activawaarde van dergelijk Activa Onderdeel op de
Initiële Waarderingsdatum).



Initiële Waarderingsdatum: 8 oktober 2013, onder
voorbehoud van wijziging in overeenstemming met de
algemene voorwaarden van de Effecten.



Officiële Netto Activawaarde: met betrekking tot elk
Activa Onderdeel, de netto activawaarde per eenheid
van dergelijk Activa Onderdeel zoals berekend en
gerapporteerd door de beheerder op een Activa
Werkdag.



Waarnemingsdatum: elk van volgende data: 4 oktober
2018, 4 januari 2019, 4 april 2019, 4 juli 2019, 4 oktober
2019, 6 januari 2020, 6 april 2020, 6 juli 2020, 5 oktober
2020, 4 januari 2021, 6 april 2021, 5 juli 2021 en 4
oktober 2021, in elk geval onder voorbehoud van
wijziging in overeenstemming met de algemene
voorwaarden van de Effecten. Er zullen 13
Waarnemingsdata in totaal zijn.



Strike: 100 procent



Gewicht: Met betrekking tot elk Activa Onderdeel,
betekent dit het "Initieel Gewicht" zoals gespecificeerd
in de tabel hierboven onder "Activa Onderdeel"
corresponderend met dergelijk Activa Onderdeel onder
voorbehoud van wijziging in overeenstemming met de
algemene voorwaarden van de Effecten.

Echter, indien de Uitgevende Instelling bepaalt dat zich een
Activa Afschaffingsgebeurtenis heeft voorgedaan, dan zal het
Uiteindelijk Aflossingsbedrag een bedrag in de Gespecificeerde
Munteenheid zijn gelijk aan de som van (a) EUR 1.000 en (b)
het Afschaffings Bovenbedrag.
Waarbij:


Activa
Afschaffingsgebeurtenis:
betekent,
met
betrekking tot een Activa Onderdeel, elk van volgende
gebeurtenissen: (a) wanneer zich een Activa
Vervangingsgebeurtenis heeft voorgedaan en de
Berekeningsagent bepaalt dat geen vervanging kan
gebeuren met een passend Vervangend Activa
Onderdeel; (b) een Activa Onderbrekingsgebeurtenis
zich voordoet en blijft duren na het verlopen van een
aantal
dagen
volgend
op
de
Onderbroken
Waarderingsdag
gelijk
aan
de
Onderdeel
Onderbrekingsperiode; en (c) als gevolg van (i) de
uitvaardiging of wijziging van, wetgeving, regelgeving of
de interpretatie daarvan, (ii) de enige vaststelling door
enige regelgevende of fiscale autoriteit van toepassing
op de hedging Entiteit of het Activa Onderdeel, of (iii) de
toepassing van de reglementaire kapitaalvereisten of
fondsvereisten van de Hedging Entiteit in verband met
de transactie of de verbonden Hedging regelingen of
enige wijziging daarvan, waarbij: (A) het onwettig of
verboden wordt voor de Hedging Entiteit om (met
inbegrip van enige negatieve invloed betreffende
beperkingen opgelegd aan of door de Hedging Entiteit)
enig belang in het Activa Onderdeel aan te houden, te
kopen, te verkopen, af te lossen of op enige andere
wijze te creëren, over te dragen of te ontvangen; (B) de
kost van de Hedging Regelingen met betrekking tot de
transactie aanzienlijk wordt opgetrokken (met inbegrip
van omstandigheden (I) waarbij de Hedging Entiteit
vereist wordt enige reserve, enig bijzonder deposito,
enige financieringsregeling of gelijkaardige vereiste
opgelegd door of aan de Hedging Entiteit negatief te
wijzigen, (II) die een negatieve invloed zouden hebben
op het bedrag of de kost van het reglementair vereiste
kapitaal dat dient te worden aangehouden met
betrekking tot de hedging regelingen, of (III) die leiden
tot enig verlies of een bijkomende belasting voor de
Hedging Entiteit); of (C) er zich een aanzienlijke daling
voordoet in de Activa Onderdeel Waarde.



Afschaffings Bovenbedrag: een bedrag in de
Gespecificeerde Munteenheid (dat groter kan zijn dan
of gelijk kan zijn aan nul), bepaald door de
Berekeningsagent vanaf de relevante datum, gelijk aan
de van toepassing zijnde biedprijs per Effect die de
Uitgevende Instelling zou quoteren aan een
marktdeelnemer voor de terugkoop (tegen een betaling
op de Vervaldatum) van effecten met dezelfde
voorwaarden als de Effecten, maar met een uiteindelijk
aflossingsbedrag gelijk aan de Bovenparticipatie. De
berekening van het Afschaffings Bovenbedrag zal
worden bepaald door de Uitgevende Instelling naar
eigen discretie en dient gebaseerd te zijn op, onder

andere, een te realiseren waarde van de Effecten op de
relevante Afschaffingsdatum (waarbij dergelijke waarde
berekend zal worden aan de hand van (i) de meest
recente waarderingen; en/of (ii) de op het ogenblik
meest recente en beschikbare gegevens, de historische
prestaties van de Activa Onderdelen, het niveau van
impliciete volatiliteit die in rekening dient te worden
gebracht bij de berekening van de waarde van de
Effecten tot en met de Afschaffingsdatum en de
relevante van toepassing zijnde interestvoeten en
wisselkoersen. De Berekeningsagent zal enige Activa
Onderbrekingsgebeurtenis
of
Activa
Aanpassingsgebeurtenis in rekening brengen die een
invloed hebben op enige bepaling van het Afschaffings
Bovenbedrag op de manier die hem gepast lijkt.
C.19

Uiteindelijke
referentieprijs
van de
onderliggende
waarde:

Het Activa Onderdeel (Uiteindelijke Niveau) van elk Activa
Onderdeel zal worden bepaald aan de hand van elk van de 13
Waarnemingsdata.

C.20

Type van
onderliggende
waarde:

De onderliggende waarden zijn onderlinge fondsen.
Informatie omtrent elk Activa Onderdeel kan worden gevonde
op de volgende websites:


http://www.ethnafunds.com/sites/default/files/document
s/informationsmaterial/verkaufsprospekt/VKP_EthnaAKTIV_E_EN_0.pdf



http://www.carmignac.fr/_docs/publication/1905/Pub106
600.pdf



http://www.dncafinance.com/fonds/fonds.aspx?pk=1



http://www.bantleon.com/en/institutional_investors/dow
nloads

Sectie D – Risico’s
D.2

Voornaamste
risico’s die
specifiek zijn
voor de
Uitgevende
Instelling

De Effecten zijn algemene ongewaarborgde obligaties van de
Uitgevende Instelling. Beleggers in de Effecten zijn blootgesteld
aan het risico dat de Uitgevende Instelling insolvabel kan
worden en kan nalaten om de betalingen te doen die door haar
verschuldigd zijn onder de Effecten.
De Uitgevende Instelling is blootgesteld aan een
verscheidenheid van risico’s die haar activiteiten en/of financiële
situatie negatief kunnen beïnvloeden:


Liquiditeitsrisico: De liquiditeit van de Uitgevende
Instelling kan worden aangetast indien zij in de
onmogelijkheid verkeert om toegang te krijgen tot de
kapitaalmarkten of om haar activa te verkopen, en de
Uitgevende
Instelling
verwacht
dat
haar
liquiditeitskosten zullen stijgen.



Marktrisico: De Uitgevende instelling kan aanzienlijke

verliezen oplopen in het kader van haar trading- en
beleggingsactiviteiten ten gevolge van marktfluctuaties
en volatiliteit. Haar ondernemingen zijn onderhevig aan
het risico op verlies ten gevolge van ongunstige
marktvoorwaarden
en
nadelige
economische,
monetaire,
politieke,
juridische
en
andere
ontwikkelingen in de landen waar zij wereldwijd haar
activiteiten uitoefent.


Kredietrisico:
De
Uitgevende
Instelling
aanzienlijke verliezen oplopen ten gevolge
kredietblootstellingen.



Risico's ten gevolge van schattingen en
waarderingen: De Uitgevende Instelling maakt
schattingen en waarderingen die een invloed hebben
op haar voorgestelde resultaten; deze schattingen zijn
gebaseerd op beoordeling en beschikbare informatie,
en de effectieve resultaten kunnen aanzienlijk
verschillen van deze schattingen.



Risico's gerelateerd aan entiteiten die niet
opgenomen zijn op de balans: De Uitgevende
Instelling kan transacties aangaan via bepaalde
entiteiten die opgericht zijn voor specifieke doeleinden
en die niet geconsolideerd zijn en van wie de activa en
passiva niet in de balans zijn opgenomen. Indien de
Uitgevende Instelling, om gelijk welke reden, vereist
wordt om een entiteit die opgericht is voor specifieke
doeleinden te consolideren kan dit een negatieve
impact hebben op de operationele resultaten, het
kapitaal en de hefboomratio's van de Uitgevende
Instelling.



Grensoverschrijdende
en
buitenlandse
wisselrisico's: Grensoverschrijdende risico's kunnen
de markt- en kredietrisico's waaraan de Uitgevende
Instelling is blootgesteld laten toenemen. Fluctuaties in
de wisselkoers kunnen een negatief effect hebben op
de operationele resultaten van de Uitgevende Instelling.



Operationele risico's: De Uitgevende Instelling is
blootgesteld aan een grote verscheidenheid aan
operationele risico's, met inbegrip van risico's met
betrekking tot informatietechnologie. De Uitgevende
Instelling kan verliezen oplopen door wangedrag van
werknemers.



Risicomanagement: Het kan zijn dat de procedures en
het beleid met betrekking tot risicomanagement van de
Uitgevende Instelling niet altijd doeltreffend zijn en dat
deze procedures haar blootstelling aan risico niet
volledig indekken in alle markten of tegenover alle types
van risico.



Juridische en reglementaire risico's: De Uitgevende
Instelling is in haar ondernemingen blootgesteld aan
juridische risico's. Reglementaire wijzigingen kunnen
een negatieve invloed hebben op de onderneming van
de Uitgevende Instelling en haar mogelijkheid om haar

kan
van

strategische plannen uit te voeren.

D.6

Voornaamste
risico’s die
specifiek zijn
voor de Effecten
met inbegrip van
een
risicowaarschuw
ing dat
beleggers de
waarde van hun
gehele of
gedeeltelijke
inestering
kunnen verliezen



Mededingingsrisico's: De Uitgevende Instelling wordt
blootgesteld aan hevige mededinging in alle markten
voor financiële dienstverlening en met betrekking tot de
producten en diensten die zij aanbiedt.



Risico's gerelateerd aan strategie: Het kan zijn dat de
Uitgevende Instelling niet alle verwachte voordelen
haalt uit haar strategische initiatieven.]

De Effecten zijn onderworpen aan de volgende voornaamste
risico’s:


Het kan zijn dat zich nooit een secundaire markt vormt voor
de Effecten en, indien die zich toch vormt, kan het zijn dat
deze markt de beleggers niet voorziet van liquiditeit en niet
bestaat voor de volledige looptijd van de Effecten.
Illiquiditeit kan een negatief effect hebben op de
marktwaarde van de Effecten.



De uitgifteprijs van de Effecten kan hoger zijn dan de
marktwaarde van de Effecten op de uitgiftedatum, en kan
hoger zijn dan de prijs waartegen de Effecten kunnen
verkocht worden in secundaire markttransacties.



De niveaus en de basis van belasting van de Effecten en
enige ontheffingen van dergelijke belasting zullen
afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de
Belegger en kunnen op elk moment wijzigen. De fiscale en
regelgevende karakteristieken van de Effecten kunnen
veranderen gedurende de looptijd van de Effecten. Dit kan
negatieve gevolgen hebben voor beleggers.



In bepaalde omstandigheden (bij voorbeeld, indien de
Uitgevende Instelling bepaalt dat haar verplichtingen onder
de Effecten onwettig zijn geworden of volgend op een
wanprestatie) kunnen de Effecten afgelost worden vóór hun
geplande vervaldag. In dergelijke omstandigheden is het
mogelijk dat het te betalen bedrag minder is dan de
oorspronkelijke aankoopprijs en kan het zelfs nul zijn.



In geval van vroegtijdige aflossing van de Effecten, kan het
zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid verkeren om de
opbrengsten van de aflossing te herbeleggen tegen een
effectieve rentevoet die even hoog is als de rentevoet of
opbrengst van de Effecten die worden afgelost en kunnen
zij dit mogelijks enkel doen tegen een aanzienlijk lagere
rentevoet. Beleggers in Effecten dienen dergelijk
herbeleggingsrisico te overwegen in het licht van andere
beleggingen beschikbaar op dat tijdstip.



Het bedrag te betalen onder de Effecten zal gebaseerd zijn
op het rekenkundig gemiddelde van de waarde van elk
Activa Onderdeel op elk van de gespecificeerde
Waarnemingsdata, en niet op de eenvoudige prestatie van
de Activa Onderdelen gedurende de looptijd van de
Effecten. Bijvoorbeeld, mocht de waarde van één of
meerdere Activa Onderdelen aanzienlijk stijgen op de
laatste van de 14 Waarnemingsdata, kan het bedrag te
betalen onder de Effecten aanzienlijk lager zijn dan dat het

bedrag dat betaalbaar zou geweest zijn indien het enkel
gekoppeld was geweest aan de waarde van de Activa
Onderdelen op die Waarnemingsdatum.


Indien een Activa Aanpassingsgebeurtenis zich voordoet,
heeft de Berekeningsagent de keuze om wijzigingen aan te
brengen aan het Uiteindelijk Aflossingsbedrag (of
Vroegtijdig Aflossingsbedrag, indien van toepassing) en
enige bepaling, schatting of berekening gebruikt bij de
berekening van dergelijke bedragen; dit kan een negatieve
invloed hebben op de waarde van de Effecten en kan het
bedrag dat anders betaalbaar was geweest onder de
Effecten, verminderen.



Indien een Activa Onderbrekingsgebeurtenis zich voordoet,
heeft de Berekeningsagent de keuze om (a) enige
berekening, vaststelling of wijziging van enige variabele te
doen met betrekking tot de Effecten en om enige betaling te
doen aan de hand van dergelijke variabele, of (b) geen
enkele betaling of berekening te doen met betrekking tot de
onderbroken dag en dergelijke onderbroken dag zal worden
uitgesteld
totdat
dergelijke
Activa
Onderbrekingsgebeurtenis teneinde is gekomen; dit kan
een negatieve invloed hebben op de waarde van de
Effecten en kan het bedrag dat anders betaalbaar was
geweest onder de Effecten, verminderen.



Indien een Activa Afschaffingsgebeurtenis zich voordoet,
zal het Uiteindelijke Aflossingsbedrag berekend worden aan
de hand van het Afschaffings Bovenbedrag in de plaats van
de Bovenparticipatie. Het Afschaffings Bovenbedrag (dat
groter dan nul kan zijn of nul kan zijn) zal worden
vastgesteld door de Uitgevende Instelling naar eigen keuze
en dient gebaseerd te worden op, onder andere, een
realiseerbare waarde van de Effecten op de relevante
Afschaffingsdatum, en kan mogelijks minder zijn dan de
Bovenparticipatie; dit kan een negatieve invloed hebben op
de waarde van de Effecten en kan het bedrag dat anders
betaalbaar was geweest onder de Effecten, verminderen.



De prestatie van een fonds is afhankelijk van verscheidene
factoren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de
volgende:


Het kan zijn dat beleggingen in een fonds niet liquide
zijn aangezien belangen in een fonds afgelost kunnen
worden op specifieke data of onderworpen kunnen zijn
aan bepaalde overdrachtsbeperkingen, of een fonds
kan het recht hebben om aflossingsrechten op te
schorten of verdelingen in natura te maken indien zich
storingen voordoen;



Het kan zijn dat de strategieën van een fonds niet
resulteren
in
de
beoogde
resultaten
of
beleggingsprestaties;



Het aantal en de diversiteit van beleggingen die
aangehouden worden door een fonds kunnen beperkt
zijn;



De fondsbeheerder kan hefboomtechnieken gebruiken.

Dergelijke technieken kunnen de kans op hogere
rendementen verhogen maar zullen in het algemeen
ook het risico op verliezen verhogen;


Opschortingen of beperkingen voor effecten die
genoteerd zijn op een openbare beurs kunnen als
gevolg hebben dat de strategieën van een fonds
moeilijk kunnen worden uitgevoerd of voortgezet;



De waardering van een fonds kan gebaseerd zijn op
voorafgaande berekeningen door de fondsbeheerder of
zijn beoordeling van de reële waarde van bepaalde
beleggingen; indien dergelijke beoordelingen incorrect
zijn, kan dit een negatieve invloed hebben op de netto
activawaarde van het fonds; en



De prestatie van een fonds zal afhankelijk zijn van de
ervaring van bepaalde belangrijke personen die
gekoppeld zijn aan de fondsbeheerder; het verlies van
dergelijke personen kan een negatieve invloed hebben
op de prestaties van een fonds.



De Uitgevende Instelling kan een aantal belangenconflicten
hebben, met inbegrip van de volgende: (a) bij het maken
van bepaalde berekeningen en nemen van bepaalde
beslissingen, kan er een conflicht zijn tussen de belangen
van de beleggers en de Uitgevende Instelling en (b) in het
kader van haar normale activiteiten kan de Uitgevende
Instelling (of haar verbonden ondernemingen) transacties
verrichten voor eigen rekening en kan zij toetreden tot
hedgingregelingen met betrekking tot de Effecten, hetgeen
de marktprijs, liquiditeit of waarde van de Effecten kan
beïnvloeden.



Beleggers kunnen hun volledige belegging verliezen indien
één of meerdere van volgende gevallen zich voordoen: (a)
de Effecten worden vervroegd afgelost omwille van redenen
van onwettigheid, (b) de Uitgevende Instelling laat na en
verkeert in de onmogelijkheid om de betalingen te voldoen
die verschuldigd zijn uit hoofde van de Effecten, (c)
wijzigingen worden aangebracht aan de algemene
voorwaarden van de Effecten als gevolg van Activa
Aanpassingsgebeurtenis
of
een
Activa
Vervangingsgebeurtenis, of (d) beleggers verkopen hun
Effecten vóór de vervaldag op de secundaire markt tegen
een bedrag dat lager is dan de initiële aankoopprijs.
Sectie E - Andere

E.2b

Redenen voor de
aanbieding en
bestemming van
de opbrengst:

Niet van toepassing, de netto opbrengst van de uitgifte van de
Effecten zal worden gebruikt door de Uitgevende Instelling voor
haar algemene vennootschapsdoeleinden (met inbegrip van
hedgingregelingen).

E.3

Algemene
voorwaarden
van de
aanbieding:

De Effecten worden aangeboden onder volgende voorwaarden:


De aanbieding van de Effecten
voorwaarde van hun uitgifte.



De aanbieding kan worden geannuleerd indien de
Uitgevende Instelling of de Verdeler van mening is,

gebeurt

onder

naar eigen goeddunken, dat enige van toepassing
zijnde wetgeving, rechterlijke beslissingen, beslissingen
van regeringen of andere autoriteiten of andere
gelijkaardige factoren het, geheel of gedeeltelijk,
onwettig, onmogelijk of onpraktisch maken om de
aanbieding te vervolledigen of dat er zich een
aanzienlijk
negatieve
wijziging
van
de
marktvoorwaarden heeft voorgedaan.


De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor
om de aanbieding in te trekken en/of de uitgifte van de
Effecten te annuleren omwille van enige reden op
eender
welk
ogenblik
voorafgaand
aan
de
Uitgiftedatum.



De Effecten worden aangeboden voor verkoop aan het
publiek in België gedurende de periode vanaf, en met
inbegrip van, 26 augustus 2013, tot, en met inbegrip
van, 17u00 Centraal Europese Tijd op 30 september
2013 ("Aanbiedingsperiode"). De Aanbiedingsperiode
kan op elk moment worden stopgezet.



Er is geen minimum aantal voor inschrijving.



Betalingen voor de Effecten zullen worden gedaan aan
de Verdeler op de Utigiftedatum.

E.4

Belangen
van
betekenis voor
de
uitgifte/aanbiedi
ng:

Vergoedingen zijn te betalen door de Verdeler. De Uitgevende
Instelling is onderworpen aan belangenconflicten tussen zijn
eigen belangen en die van de houders van Effecten, zoals
beschreven in Bouwsteen D.6 hierboven.

E.7

Geraamde
kosten:

Er zijn geen geraamde kosten die door de Uitgevende Instelling
worden verhaald op de belegger. De Verdeler zal de kopers een
inschrijvingstoeslag van 1,50 procent van de aanbiedingsprijs
voor elk aangekocht Effect aanrekenen.

