CREDIT SUISSE (CH) BEST FUNDS NOTE 2013-2021
• Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Credit Suisse AG, London
Branch (A1 / A).
• Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt van
de eventuele stijging van een gelijk gewogen korf van 4 fondsen: Ethna Aktiv E,
Carmignac Patrimoine A, DNCA Invest – Eurose en Bantleon Opportunities L.
De definitieve inventariswaarde per fonds op de eindvervaldag is het
gemiddelde van 13 driemaandelijkse inventariswaarden van de laatste 3 jaar
van deze gestructureerde obligatie.
• Looptijd: 8 jaar en 15 dagen.
• Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde + 1,5% instapkosten (zijnde 1.015
euro per coupure).
• Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal
(exclusief instapkosten) terug te betalen. 1

Aard van de belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit effect leent u geld aan de
uitgever die zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100 % van het initiële kapitaal (exclusief
instapkosten) terug te betalen, evenals een eventuele eenmalige brutocoupon die gelijk is aan de stijging
van de korf van 4 fondsen die bestaat uit Ethna Aktiv E, Carmignac Patrimoine A, DNCA Invest – Eurose
en Bantleon Opportunities L. Indien de uitgever (bv. bij faillissement of wanbetaling) in gebreke zou
blijven, loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en bijgevolg kunt
u uw beginkapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.
Doelpubliek
Dit gestructureerde schuldinstrument richt zich tot beleggers die over voldoende ervaring en kennis
beschikken om de karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen en om, ten aanzien van
hun financiële situatie, de voordelen en risico’s die verbonden zijn aan een belegging in dit complexe
instrument te kunnen evalueren. Beleggers dienen meer bepaald vertrouwd te zijn met de vier
onderliggende fondsen.

1

Dit geldt niet in geval van faillissement/niet-betaling in hoofde van de uitgever. Raadpleeg de paragraaf ‘Kredietrisico’ op
pagina 3
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Doelstellingen van het product
Met de Credit Suisse (CH) Best Funds Note 2013-2021 kan de belegger profiteren van het succes van vier
fondsen, namelijk Ethna Aktiv E, Carmignac Patrimoine A, DNCA Invest – Eurose en Bantleon
Opportunities L, die er tot nu toe, onder de soms moeilijke marktomstandigheden, in geslaagd zijn om
mooie rendementen neer te zetten.
Het product geeft u op de eindvervaldag (18/10/2021) recht op de terugbetaling van 100 % van het
initiële kapitaal (exclusief instapkosten) evenals een eventuele eenmalige brutocoupon die gelijk is aan
de stijging van de korf van 4 fondsen die bestaat uit Ethna Aktiv E, Carmignac Patrimoine A, DNCA Invest
– Eurose en Bantleon Opportunities L. Indien de uitgever in gebreke zou blijven (bv. bij faillissement of
wanbetaling), loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt, niet kunt recupereren en bijgevolg
kunt u uw beginkapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.
Voorstelling van de vier fondsen
De vier fondsen worden momenteel door een onafhankelijk agentschap gelauwerd om hun excellent
beheer. De fondsen worden geprezen op hun flexibele beheerswijze en hun aandacht voor
gediversifieerd beleggen. De beheerders van deze fondsen kunnen, binnen een aantal gedefinieerde
limieten, de keuze en de verdeling van de activa aanpassen aan de bewegingen op de markt. Zo kunnen
er, dankzij de expertise van de beheerders van deze fondsen, op lange termijn aantrekkelijke prestaties
worden gerealiseerd in periodes van stijging van de markten en worden de risico’s beheerd in periodes
van onzekerheid. De fondsen zijn ook gekozen omdat zij historisch daadwerkelijk laten zien hebben
beter bestand te zijn geweest tegen turbulente periodes. Bovendien zijn deze fondsen
kapitalisatiefondsen zodat u maximaal profiteert van het effect van “opbrengsten op opbrengsten” omdat
ontvangen intresten, dividenden en meerwaarden terug worden belegd in het fonds.
1) CARMIGNAC Patrimoine A

2) ETHNA Aktiv E

Beleggingspolitiek:
Dit fonds belegt in een wereldwijd gemengde portefeuille die op
elk ogenblik voor minstens 50% uit monetaire beleggingen
bestaat. Dit zorgt voor de nodige stabiliteit en weerstand in
volatiele markten. Dit flexibel gemengd fonds kan zich ook op
de groeimarkten richten.
De aandelen worden geselecteerd op basis van de analyses en
overtuigingen van de beheerders met een voorkeur voor
thema’s die op groei toegespitst zijn. In het fonds worden
specifieke beheerstechnieken toegepast om de portefeuille
tegen eventuele verliezen te beschermen in dalende markten,
bij een stijging van de rentevoeten of bij muntschommelingen.
Meer informatie over het fonds op www.carmignac.be

Beleggingspolitiek:
Dit fonds belegt in een gemengde portefeuille, met focus op
Europa, die bestaat uit verschillende activaklassen, waaronder
liquiditeiten, obligaties en aandelen. Aandelen mogen in
groeiende markten nooit meer dan 49% bedragen en kunnen in
periodes van daling tot nul worden herleid.
Het fonds past zich voortdurend aan de marktevoluties aan.
Dankzij zijn flexibiliteit heeft dit fonds in tijden van crisis goed
stand gehouden en heeft het ten volle van periodes van
stijgende markten kunnen profiteren.
Meer informatie over het fonds op www.ethnafunds.be
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ISIN: FR0010135103
Oprichtingsdatum: 07/11/1989
Beheerder: Carmignac Gestion SA
Actuarieel rendement sinds 31 / 07/ 2003: 6,95%*
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ISIN: LU0431139764
Oprichtingsdatum: 16/07/2009
Beheerder: Ethenea Independent Investors SA
Actuarieel rendement sinds 16/07/2009: 6,57%*
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3) DNCA Invest - Eurose

4) BANTLEON Opportunities L

Beleggingspolitiek:
Dit fonds belegt in obligaties, cash en aandelen met de focus op
Europa.
Het fonds belegt tot maximaal 100% in obligaties en tot
maximaal 35% in aandelen en afgeleide financiële
instrumenten.
Door een actief beheer via het verhogen en verlagen van het
gewicht van deze verschillende activa, worden koersdalingen
beperkt en koersstijgingen nog versterkt.

Beleggingspolitiek:
Dit fonds belegt vooral in obligaties, maar neemt ook posities in
aandelen, allemaal met de focus op Europa. Er wordt getracht
om een zo hoog mogelijk rendement te halen door voor het
obligatiegedeelte de looptijd en de gemiddelde kredietrating
aan te passen. Voor het aandelengedeelte schommelt het
gewicht van aandelen in de portefeuille tussen de 0% en de 40%
in functie van de economische verwachtingen.
Meer informatie over het fonds op www.bantleon.com

Meer informatie over het fonds op www.dncafinance.be
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ISIN: LU0284394235
ISIN: LU0337414303
Oprichtingsdatum: 21/11/2007
Oprichtingsdatum: 01/09/2010
Beheerder: DNCA Finance Luxembourg
Beheerder: Bantleon Invest SA
Actuarieel rendement sinds 21/11/2007: 4,90%*
Actuarieel rendement sinds 01/09/2010: 5,78%*
* Bron: Bloomberg en eigen berekening 29/07/2013. Prestaties uit het verleden zijn geen aanwijzing voor toekomstige resultaten.

EEN UITGIFTE VAN CREDIT SUISSE AG
Credit Suisse (CH) Best Funds Note 2013-2021 is een gestructureerde obligatie uitgegeven door Credit
Suisse AG via haar bijkantoor in Londen. Credit Suisse AG is een Zwitserse bank met het hoofdkantoor in
Zürich en is opgericht in 1856. De bank is actief in meer dan 50 landen en stelt bijna 50.000 personen te
werk. Credit Suisse is actief op het vlak van Private Banking, Wealth Management en Investment
Banking. De retailactiviteiten zijn beperkt tot het land van oorsprong.
WAT ZIJN DE RISICO’S?
Beleggers dienen de aard van dit effect te begrijpen en zich bewust te zijn van de aan deze belegging
inherente risico’s die zijn uiteengezet in het basisprospectus.
Kredietrisico: Credit Suisse AG
Door de aankoop van dit product aanvaardt u, zoals bij alle schuldinstrumenten, het kredietrisico
(bijvoorbeeld een faillissement) van de uitgever, in dit geval Credit Suisse AG. Als Credit Suisse AG in
financiële moeilijkheden zou raken, is het mogelijk dat u uw kapitaal helemaal niet of slechts gedeeltelijk
kunt recupereren. Een verandering in de perceptie van het kredietrisico, die zich kan uiten via een
aanpassing van de rating van de emittent, kan de marktprijs van het effect doorheen de looptijd doen
variëren. Hoe langer de looptijd, hoe groter de mogelijke impact op de marktprijs.
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Liquiditeitsrisico
De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat de effecten naar alle waarschijnlijkheid illiquide
zullen zijn. De waarde van deze effecten kan tijdens de looptijd onder pari dalen op de secundaire markt.
Dergelijke bewegingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een tussentijdse verkoop. U
hebt slechts op de vervaldag recht op de terugbetaling aan pari.
Risico van prijsschommelingen
Het koersverloop van het product is afhankelijk van meerdere factoren. Het product is, zoals alle andere
schuldinstrumenten, onderworpen aan een renterisico. Indien de marktrente na uitgifte van deze titel
van schuldvordering stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product
tijdens de looptijd van het product. Indien in dezelfde omstandigheden de marktrente na uitgifte daalt,
dan stijgt de prijs van het product.
De prijs van het product is ook onderhevig aan de evolutie van de fondsenkorf. Wanneer de fondsenkorf
positief presteert gedurende de looptijd en alle andere marktgegevens gelijk zouden blijven, dan kan de
prijs van het product stijgen. Zodoende kan de waarde van het product dalen, mocht de fondsenkorf
gedurende de looptijd negatief presteren.
De koersontwikkeling van het product is eveneens onderhevig aan de kredietwaardigheid van de
uitgever. Wanneer de kredietwaardigheid van de uitgever stijgt, terwijl alle andere marktgegevens gelijk
blijven, zou de prijs kunnen stijgen. Zodoende kan de prijs ook dalen, mocht de kredietwaardigheid van
de uitgever dalen.
Dergelijke marktbewegingen beïnvloeden voornamelijk, maar niet uitsluitend, het koersverloop van het
product. De bewegingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een tussentijdse verkoop.
Dit risico is groter in het begin van de looptijd en vermindert naarmate de vervaldag nadert. De prijs
waarop u het product voortijdig kan verkopen wordt bepaald door Credit Suisse AG op basis van de
marktomstandigheden. VDK zal u informeren in het geval van een belangrijke wijziging van de waarde
van het product. Uiteraard hebt u op de eindvervaldag of op een vervroegde terugbetalingsdatum recht
op terugbetaling van 100% van de nominale waarde.
Rendementsrisico
Door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementsrisico. Wanneer het slotniveau van de
korf van vier fondsen gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau, hebt u geen recht op een coupon en
verbindt Credit Suisse AG zich er enkel toe u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te
betalen. (Actuarieel brutorendement van -0,19 %, inclusief instapkosten van 1,50 %)
Fondsenrisico
In het geval van gebeurtenissen betreffende één of meerdere onderliggende fondsen in de korf
(waaronder, maar niet uitsluitend, liquidatie van een fonds, veranderingen van de condities en/of het
proces van het fonds met betrekking tot het in- en uitstappen, instigatie van juridische stappen of een
materiële schending van de beleggingsstrategie), dan zouden de getroffen fondsen vervangen kunnen
worden door gelijkwaardige fondsen, aangepast kunnen worden in waarde, of zou het product
blootstelling aan de korf kunnen verliezen voor de resterende beleggingstermijn zoals bepaald door de
uitgever. De volledige details vindt u op pagina’s 51 tot en met 60 van de Securities Note.
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PROSPECTUS
Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies.
De Obligaties zijn uitgegeven door Credit Suisse AG, handelend vanuit zijn vestiging in Londen (de
“Uitgever”), en maken deel uit van de niet-achtergestelde en niet-gegarandeerde verplichtingen van de
Uitgever. De termen en condities betreffende de Obligaties staan beschreven in de Summary en
Securities Note gedateerd 23 augustus 2013, welke gelezen dienen te worden tezamen met het
Registration Document gedateerd 8 april 2013 (inclusief de supplementen gedateerd 13 mei 2013, 11
juli 2013 en 31 juli 2013) met informatie omtrent de Uitgever. Het Registration Document (inclusief de
supplementen hiertoe), de Summary en de Securities Note zijn goedgekeurd door het Luxemburgse
Commission de Surveillance du Secteur Financier, in zijn capaciteit als de bevoegde authoriteit en
vormen samen het “prospectus” van de Obligaties, opgesteld voor Article 5.3 van Directive 2003/71/EC
en aangepast door Directive 2010/73/EU (het “Prospectus Directive”). Het Registration Document
(inclusief de supplementen hiertoe), de Summary (in Engels, Nederlands en Frans) en de Securities Note
zijn gratis verkrijgbaar bij de Belgische vestiging van VDK Spaarbank en op de website van VDK
Spaarbank. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
PRODUCTPROFIEL VAN DE CREDIT SUISSE BEST FUNDS NOTE
1
Zeer defensief
О

2
Defensief
X

3
Dynamisch
О

4
Zeer dynamisch
О

Het productprofiel is een quotering eigen aan VDK Spaarbank nv van het risico inherent aan een
beleggingsproduct. Het gaat van 1 (zeer defensief) voor de producten met het laagste risico tot 4 (zeer
dynamisch) voor de producten met het hoogste risico. VDK zal u informeren in het geval van een
belangrijke wijziging van het risicoprofiel.

HOE KUNT U INTEKENEN?
U kunt intekenen in veelvouden van 1.000 euro in elke VDK-vestiging vanaf 26 augustus 2013 tot en met
30 september 2013, tenzij de inschrijvingsperiode vervroegd afgesloten wordt.
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TECHNISCHE FICHE
Credit Suisse (CH) Best Funds Note 2013-2021 is een gestructureerde obligatie, ook gekend als structured note,
met een bepaalde looptijd en een recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag,
behalve ingeval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.
Uitgever: Credit Suisse AG, London Branch.
Rating: S&P: A (stabiele outlook) / Moody’s: A1 (stabiele outlook) 2
Verdeler: VDK Spaarbank nv 3
ISIN-code: XS0953306064
Munteenheid: EUR
Nominale waarde: 1.000 EUR per coupure
Uitgifteprijs : 100 %
Kosten en commissies :
• Instapkosten: 1,50 %
• Distributievergoeding: Credit Suisse betaalt aan VDK Spaarbank een jaarlijkse vergoeding van maximaal
0,45 % van het effectief geplaatste bedrag. Deze provisie is reeds vervat in de uitgifteprijs.
Intekenperiode : van 26/08/2013 tot en met 30/09/2013 (behoudens vervroegde afsluiting)
Uitgiftedatum en betaaldatum: 03/10/2013
Samenstelling van de fondsenkorf 4:
25% Carmignac Patrimoine A (FR0010135103)
25% DNCA Invest – Eurose
(LU0284394235)

25% Ethna Aktiv E
(LU0431139764)
25% Bantleon Opportunities L (LU0337414303)

Eindvervaldag: 18/10/2021
Terugbetaling op de eindvervaldag:
Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te
betalen. Dit geldt niet in geval van faillissement/niet-betaling in hoofde van de uitgever. Raadpleeg de paragraaf
‘Kredietrisico’ op pagina 3.
Coupon :
Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die 100% vertegenwoordigt van de eventuele stijging van een gelijk
gewogen korf van 4 fondsen (25% Ethna Aktiv E, 25% Carmignac Patrimoine A, 25% DNCA Invest – Eurose en 25%
Bantleon Opportunities L) tussen het initiële en het slotniveau van elk van de fondsen. Ingeval de gelijk gewogen
korf van de vier fondsen stabiel blijft of daalt, wordt er geen coupon uitbetaald.
De definitieve inventariswaarde per fonds op de eindvervaldag is het rekenkundig gemiddelde van 13
driemaandelijkse inventariswaarden gedurende de laatste 3 jaar van deze gestructureerde obligatie.
Initieel niveau: De netto inventariswaarde van elk fonds op de initiële observatiedatum.
Initiële observatiedatum: 08/10/2013
Slotniveau: Rekenkundig gemiddelde van de netto inventariswaarde van elk fonds op de dertien laatste
observatiedata.
Laatste observatiedata:
04/10/2018
06/07/2020

04/01/2019
05/10/2020

04/04/2019
04/01/2021

04/07/2019
06/04/2021

04/10/2019
05/07/2021

06/01/2020
04/10/2021

06/04/2020

2 Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratingagentschappen kunnen deze te allen tijde wijzigen. Als de notering
tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode sterk zou dalen, zal VDK Spaarbank nv dit melden aan de
cliënten die al hebben ingetekend op het product. VDK Spaarbank nv verbindt zich er niet toe de cliënten op de hoogte te brengen van een
eventuele, al dan niet significante ratingwijziging die plaatsvindt na afloop van de inschrijvingsperiode. Deze ratings zijn louter indicatief en
vormen geen aanbeveling tot aankoop van het product.
3 VDK Spaarbank nv treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. VDK Spaarbank nv is
noch de aanbieder, noch de uitgever in de zin van de Belgische wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
4 Bijkomende informatie betreffende de evolutie van de onderliggende fondsen is kosteloos verkrijgbaar in elke VDK vestiging.
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Secundaire markt:
De houder kan zijn effecten voor de eindvervaldag verkopen aan Credit Suisse AG (zie ook “liquiditeitsrisico” op
pag. 4). De prijs waarop u het product voortijdig kan verkopen wordt bepaald door Credit Suisse AG op basis van de
marktomstandigheden. Credit Suisse voorziet onder normale marktomstandigheden dagelijks bied-laat koersen
met 1 % spread. VDK past hierop een marge van maximaal 1,00 % toe. De waarde van het effect zal vermeld
worden op de effectenstaten ter beschikking via online@vdk of via de VDK-vestigingen.
Beurstaks:

Inschrijving op de primaire markt: geen
Op de secundaire markt: 0,09 % (max. 650 EUR)
Terugbetaling op de eindvervaldag: geen

Roerende voorheffing: 25 % op de eventuele coupon die betaald wordt op de eindvervaldag 5.
Levering: geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK 6.
VDK productprofiel: defensief 7
Prospectus:
Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. De
Obligaties zijn uitgegeven door Credit Suisse AG, handelend vanuit zijn vestiging in Londen (de “Uitgever”), en
maken deel uit van de niet-achtergestelde en niet-gegarandeerde verplichtingen van de Uitgever. De termen en
condities betreffende de Obligaties staan beschreven in de Summary en Securities Note gedateerd 23 augustus
2013, welke gelezen dienen te worden tezamen met het Registration Document gedateerd 8 april 2013 (inclusief de
supplementen gedateerd 13 mei 2013, 11 juli 2013 en 31 juli 2013) met informatie omtrent de Uitgever. Het
Registration Document (inclusief de supplementen hiertoe), de Summary en de Securities Note zijn goedgekeurd
door het Luxemburgse Commission de Surveillance du Secteur Financier, in zijn capaciteit als de bevoegde
authoriteit en vormen samen het “prospectus” van de Obligaties, opgesteld voor Article 5.3 van Directive
2003/71/EC en aangepast door Directive 2010/73/EU (het “Prospectus Directive”). Het Registration Document
(inclusief de supplementen hiertoe), de Summary (in Engels, Nederlands en Frans) en de Securities Note zijn gratis
verkrijgbaar bij de Belgische vestiging van VDK Spaarbank en op de website van VDK Spaarbank. Elke
beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
Belangrijk bericht:
Credit Suisse Best Funds Note mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, noch op
het Amerikaans grondgebied, noch aan een Amerikaans resident.
Verantwoordelijke uitgever: Leen Van den Neste, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent; BTW BE 0400.067.788 – RPR
GENT; 08/2013.
Voorwaarden en modaliteiten geldig op 01/08/2013.

5

Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de
belegger en kan in de toekomst wijzigen.
6 Beleggers die de effecten op een rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, dienen zich vooraf te informeren over de
geldende tarieven.
7 Het VDK productprofiel is een eigen rating vanwege VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het betreft
een cijfer van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest offensieve producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en
meetbare criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, het eventueel vooraf gekende rendement, de stabiliteit van de munt, de looptijd, de
volatiliteit in de marktprijs, de rating van de uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Ze houdt echter geen rekening met het
liquiditeitsrisico (zie hierboven).
Het toegekende VDK productprofiel werd bepaald op het moment van de verspreiding van dit document. Indien dit wijzigt voor het einde van de
inschrijvingsperiode, zal VDK Spaarbank nv dit document aanpassen. Indien het product als gevolg van dergelijke wijziging tijdens voormelde
periode niet meer zou stroken met het beleggersprofiel van de belegger die reeds op dit product heeft ingeschreven, zal VDK Spaarbank nv
contact opnemen met deze belegger. VDK Spaarbank nv is hiertoe niet verplicht indien het VDK productprofiel na de inschrijvingsperiode
verandert.
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