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SAMENVATTING 

Samenvattingen zijn samengesteld uit informatieverplichtingen, hierna te noemen: "Elementen". Deze 

Elementen worden genummerd in de Delen A-E (A.1-E.7). Deze Samenvatting bevat alle Elementen die dienen 

te worden opgenomen in een samenvatting voor dit type van effecten en Emittent. Omdat sommige punten niet 

besproken moet worden, kunnen er lacunes zitten in de volgorde van de nummering. Zelfs wanneer een Element 

door het type van effecten en Emittent moet worden opgenomen in de samenvatting, is het mogelijk dat er geen 

relevante informatie gegeven kan worden met betrekking tot dat Element. In dit geval zal er aan het punt een 

korte beschrijving met "niet van toepassing" toegevoegd worden. 

Deel A - Inleiding en waarschuwingen 

Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

A.1 Standaardwaarschuwing Deze samenvatting moet gelezen worden als een inleiding op het 

prospectus betreffende de Obligaties (hierna het "Prospectus"). 

Elke beslissing om te investeren in Obligaties moet gebaseerd zijn op een 

afweging van het Prospectus als geheel. 

Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het 

Prospectus aanhangig wordt gemaakt bij een rechterlijke instantie, is het 

mogelijk dat de eiser, volgens de nationale wetgeving van de lidstaat van 

de Europese Economische Ruimte waar de vordering aanhangig wordt 

gemaakt, de kosten van de vertaling van dit Prospectus moet dragen 

voordat de gerechtelijke procedures kunnen beginnen. 

Alleen de personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling 

ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld, 

maar alleen indien de samenvatting, wanneer zij samen met de andere 

delen van dit Prospectus wordt gelezen, misleidend, onjuist of 

inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van 

dit Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om beleggers te 

helpen wanneer zij overwegen in de Obligaties te investeren. 

A.2 Toestemming voor het 

gebruik van het 

Prospectus 

De Emittent stemt in met het gebruik van het Prospectus voor elke 

doorverkoop of plaatsing van de Obligaties (de "Openbare Uitgifte"), 

indien de volgende voorwaarden worden nageleefd: 

(i)  de toestemming geldt slechts voor de periode van 21 augustus 2017 

(9.00 u) tot 6 oktober 2017 (17.00 u) (de "Plaatsingsperiode"); 

(ii)  de enige persoon die gemachtigd is om dit Prospectus te gebruiken 

om de Openbare Uitgifte (de "Aanbieder") te doen is vdk bank nv 

(de "Gemachtigde Aanbieder"); en (iii) de toestemming dekt alleen 

het gebruik van dit Prospectus voor de Openbare Uitgifte van de 

Obligaties in België. 

EEN BELEGGER DIE VAN DE AANBIEDER EEN OBLIGATIE 

WENST TE VERWERVEN OF VERWERFT IN DE OPENBARE 

UITGIFTE ZAL DAT DOEN, EN EMISSIES EN VERKOPEN VAN 

DERGELIJKE OBLIGATIES AAN EEN BELEGGER DOOR EEN 

AANBIEDER ZULLEN UITGEVOERD WORDEN IN 

OVEREENSTEMMING MET ALLE VOORWAARDEN EN 

ANDERE GELDENDE REGELINGEN TUSSEN DE AANBIEDER 

EN DERGELIJKE BELEGGER, INCLUSIEF AFSPRAKEN 

BETREFFENDE PRIJS, TOEWIJZING EN BETALING. DE 

AANBIEDER ZAL ZULKE INFORMATIE AAN DE 

INVESTEERDER BEZORGEN OP HET OGENBLIK DAT DE 

UITGIFTE WORDT GEDAAN EN DE AANBIEDER ZAL 
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VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DEZE INFORMATIE. 

NOCH DE EMITTENT, NOCH ENIGE DEALER IS TEGENOVER 

DE BELEGGER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK 

VOOR DEZE INFORMATIE. 
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Deel B - Emittent 

Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

B.1  Officiële naam en 

handelsnaam van de 

Emittent  

De emittent is Purple Protected Asset, dat uitsluitend door en met 

betrekking tot zijn compartiment PPA-S39 (de "Emittent") handelt. 

B.2  Vestigingsplaats / 

rechtsvorm / 

toepasselijke 

wetgeving / land van 

oprichting van de 

Emittent 

Purple Protected Asset is een naamloze vennootschap (société anonyme) 

die op 3 april 2014 in het Groothertogdom Luxemburg (hierna 

"Luxemburg") opgericht werd. Haar activiteiten zijn onderworpen aan de 

Luxemburgse wet van 22 maart 2004 op de effectisering 

("Effectiseringswet"); Purple Protected Asset werd door de Commission 

de Surveillance du Secteur Financier in haar functie als regulator van de 

Luxemburgse financiële sector geautoriseerd als een gereglementeerde 

effectiseringsonderneming onder de Effectiseringswet. 

B.16 Controle over de 

Emittent  

De aandelen in Purple Protected Asset zijn in handen van Stichting Purple 

Protected Asset: een stichting opgericht onder de Nederlandse wetgeving 

met als postadres Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, 

Nederland, en geregistreerd bij het Nederlandse handelsregister onder 

nummer 58363165. 

B.17 Aan de Emittent of 

haar schuldbewijzen 

toegekende 

kredietratings 

Niet van toepassing. Noch Purple Protected Asset, noch de Obligaties 

kregen kredietratings toegekend. 

B.20  'Special purpose 

vehicle' of entiteit 

voor de emissie van 

door activa gedekte 

effecten  

Purple Protected Asset werd opgericht als een gereglementeerde 

effectiseringsonderneming onder de Effectiseringswet, met het oog op het 

aanbieden van effecten in overeenstemming met de bepalingen van deze 

wet. Purple Protected Asset is derhalve opgericht als een 'special purpose 

vehicle' of als een entiteit voor de emissie van door activa gedekte effecten. 

B.21  Voornaamste 

activiteiten van de 

Emittent en 

algemeen overzicht 

van bij de transactie 

betrokken partijen 

De voornaamste activiteit (uitgedrukt als doelstelling en voorwerp van 

Purple Protected Asset in haar statuten) van Purple Protected Asset bestaat 

uit het aangaan van om het even welke transacties waardoor het direct of 

indirect, of via een andere entiteit of synthetisch, risico's verwerft of 

overneemt die betrekking hebben tot schuldvorderingen, andere activa of 

verplichtingen van derde partijen of die inherent zijn aan alle of een deel 

van de door derde partijen uitgevoerde activiteiten. De verwerving of 

overname van dergelijke risico's door Purple Protected Asset zal 

gefinancierd worden door zelf effecten (valeurs mobilières) uit te geven, 

waarvan de waarde of opbrengst afhangt van de door Purple Protected 

Asset verworven of overgenomen risico's.  

Natixis treedt op als arranger en dealer (de "Dealer"). Het Luxemburgse 

bijkantoor van BNP Paribas Securities Services treedt op als emissie-agent 

(de "Emissie-agent") en als voornaamste betaalagent (de "Voornaamste 

Betaalagent"), overdrachtsagent (de "Overdrachtsagent"), registerhouder 

(de "Registerhouder") en bewaarnemer (de "Bewaarnemer"). 

BNP Paribas Trust Corporation UK Limited treedt op als Trustee (de 

"Trustee"). 

Natixis fungeert als berekeningsagent (de "Berekeningsagent") en 

swaptegenpartij (de "Swaptegenpartij").  
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Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

vdk bank nv treedt op als depositotegenpartij (de "Depositotegenpartij"), 

gemachtigde aanbieder (de "Gemachtigde Aanbieder") en distributeur (de 

"Distributeur") met betrekking tot de Obligaties. 

B.22 Vermeld indien de 

Emittent nog geen 

werkzaamheden 

heeft aangevat sinds 

de oprichtingsdatum 

Niet van toepassing. Purple Protected Asset is sinds haar oprichting in 

2014 al begonnen met haar activiteiten en publiceerde ook al geauditeerde 

financiële rekeningen voor de jaren eindigend op 31 december 2014, 31 

december 2015 en 31 december 2016. 

B.23 

 

 

Geselecteerde 

belangrijke 

historische 

financiële informatie 

met betrekking tot 

de Emittent 

 

 

 

 

 

De volgende tabel toont Purple Protected Assets belangrijkste financiële 

informatie betreffende de balans en inkomsten, op datum van de 

tussentijdse, niet-geauditeerde financiële rekeningen van 30 juni 2016 en 

30 juni 2017. 

  30/06/2017 30/06/2016 

 Aandelenkapitaal  EUR 31.200,00 EUR 31.200,00 

 Wettelijk reserve EUR 3.120,00 EUR 3.120,00 

 Resultaat voor de 

eerste 6 maanden van 

het financiële jaar 

EUR (69.762,68 EUR 62.237,76 

 Totale activa EUR 3.424.150.323,17 EUR 2.027.463.289,76] 

  Totale passiva EUR 3.424.150.323,17 EUR 2.027.463.289,76 

 

De volgende tabel toont Purple Protected Assets belangrijkste financiële 

informatie betreffende de balans en inkomsten, op datum van de 

geauditeerde financiële rekeningen van 31 december 2015 en 31 december 

2016. 

 31/12/2015 31/12/2016 

Aandelenkapitaal  EUR 31.200,00 EUR 31.200,00 

Wettelijk reserve EUR 3.120,00 EUR 3.120,00 

Resultaat voor het 

boekjaar 
EUR 45.107,50 EUR (62.237,76) 

Totale activa EUR 1.022.336.604,21 EUR 2.359.975.916,38 

Totale passiva EUR 1.022.336.604,21 EUR 2.359.975.916,38 

B.24  Belangrijke 

negatieve 

wijzigingen met 

invloed op de 

Emittent sinds de 

Niet van toepassing. Er hebben zich na 31 december 2016 geen belangrijke 

negatieve wijzigingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van 

Purple Protected Asset. 
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Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

datum van de laatst 

gepubliceerde 

geaudite financiële 

overzichten 

B.25  Beschrijving van de 

onderliggende activa  

De Emittent stelt een korf van "Bezwaarde Activa” samen, die 

afgescheiden zullen zijn van de korven van Bezwaarde Activa met 

betrekking tot andere compartimenten van Purple Protected Asset. 

De Bezwaarde Activa zijn de activa waarop de Obligaties zekerheden 

hebben en hebben eigenschappen die aantonen dat ze fondsen kunnen 

opleveren waarmee de betalingen die verschuldigd en opeisbaar zijn met 

betrekking tot de Obligaties kunnen worden verricht. 

De Bezwaarde Activa omvatten: 

 Een Deposito-overeenkomst, zijnde een contract onderworpen aan 

de Belgische wetgeving, met datum op of rond de Emissiedatum 

(de "Deposito-overeenkomst"), tussen de Emittent en vdk bank 

nv als Depositotegenpartij; en 

 Een over-the-counter derivatenovereenkomst afgesloten tussen de 

Emittent en Natixis als Swaptegenpartij, die wordt 

gedocumenteerd in een ISDA-masterovereenkomst met datum op 

of rond de Emissiedatum (de "Masterovereenkomst") en wordt 

opgenomen in een swapbevestiging met datum op of rond de 

Emissiedatum en die bij wijze van referentie sommige door de 

International Swaps and Derivatives Association, Inc. 

gepubliceerde definities opneemt (die vormt, samen met de 

Masterovereenkomst, de "Swapovereenkomst"). 

vdk bank nv werd in het Koninkrijk België opgericht als een naamloze 

vennootschap en is ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent 

(RPR - Gent) met ondernemingsnummer 0400.067.788. vdk bank nv heeft 

haar maatschappelijke zetel te Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, België. 

Het telefoonnummer van vdk bank nv is +32 (0)9 267 32 11. vdk bank nv 

opereert onder de Belgische wetgeving en wordt gereguleerd door de 

Nationale Bank van België en de Belgische Autoriteit voor Financiële 

Diensten en Markten (FSMA). (FSMA-nummer 020230 A). vdk bank nv, 

een spaarbank opgericht in 1926, heeft een netwerk van meer dan 

90 kantoren in het Nederlandstalige deel van België. 

Natixis is een Franse naamloze vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (société anonyme à Conseil d'Administration) die 

geregistreerd staat bij het Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

onder nummer 542 044 524. Natixis staat onder toezicht van de Europese 

Centrale Bank en is in Frankrijk als een kredietinstelling geautoriseerd 

door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De onderneming is 

onderhevig aan de Franse regelgeving voor commerciële bedrijven, de 

bepalingen van het Franse Monetair en Financiële Wetboek en haar 

statuten. Het bestaan van de onderneming werd op 9 november 1994 voor 

een periode van 99 jaar vastgelegd in de statuten, en vervalt op 9 november 

2093. Natixis-aandelen (ISIN-code:  FR0000120685) staan genoteerd op de 

aandelenbeurs van Parijs Eurolist Paris (compartiment A). 

Zie element B.29 voor meer details in verband met de verwachte 
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Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

kasstromen krachtens de Deposito-overeenkomst en Swapovereenkomst. 

B.26 Actief beheerde 

korven van activa  

Niet van toepassing. De onderliggende activa omvatten de Deposito-

overeenkomst en Swapovereenkomst en zijn niet bestemd om verhandeld 

te worden of op een andere manier actief beheerd te worden door de 

Emittent. 

B.27  Emissies van andere 

door dezelfde 

onderliggende activa 

gedekte effecten 

Niet van toepassing. De Emittent zal geen verdere effecten uitgeven die 

gedekt worden door de Swapovereenkomst of Deposito-overeenkomst. 

B.28 Een beschrijving 

van de structuur van 

de transacties 

De Obligaties die door de Emittent uitgegeven worden, zullen gevormd en 

door zekerheden gedekt worden door een voornaamste trustakte met datum 

4 juni 2014 (zoals verder gewijzigd van tijd tot tijd, de "Voornaamste 

Trustovereenkomst") tussen, onder meer, Purple Protected Asset en BNP 

Paribas Trust Corporation UK Limited (de "Trustee") en aangevuld met 

een bijkomende trustakte met datum op of rond de Emissiedatum (de 

"Bijkomende Trustovereenkomst") tussen de Emittent, de Trustee en de 

overige erin vermelde partijen (naar de Voornaamste Trustovereenkomst 

en Bijkomende Trustovereenkomst wordt hierna verwezen als de 

"Trustovereenkomst"). 

Op of rond de Emissiedatum, zal de Emittent haar verplichtingen met 

betrekking tot betalingen die verschuldigd zijn onder de Obligaties als deel 

van het Definitieve Aflossingsbedrag en de betalingen van Rentebedragen 

afdekken door de Deposito-overeenkomst en de Swapovereenkomst af te 

sluiten. 

Een groot deel van de opbrengsten uit de emissie van Obligaties zal, in 

overeenstemming met de Deposito-overeenkomst, betaald worden aan de 

Depositotegenpartij, het resterende deel zal in overeenstemming met de 

Swapovereenkomst, aan de Swaptegenpartij betaald worden. 

B.29  Een beschrijving 

van de kasstromen 

Het hieronder uiteengezette diagram geeft een overzicht van de structuur 

en geassocieerde kasstromen. 

 

  
Deposito-overeenkomst  

Het grootste deel van de opbrengsten uit de emissie van Obligaties zal door 

de Emittent gebruikt worden om haar verplichtingen met betrekking tot de 
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Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

Deposito-overeenkomst te financieren. 

Onder de Deposito-overeenkomst: 

(i)  op de werkdag volgend op de Emissiedatum van de Obligaties zal 

de Emittent aan de Depositotegenpartij een betaling overmaken 

vanuit een deel van de opbrengsten uit de emissie van de Obligaties 

(het "Deposito") voor een bedrag in euro dat, gebaseerd op de 

marktomstandigheden en gangbare rentevoeten op de derde 

Werkdag voorafgaand aan de Emissiedatum (de 

"Handelsdatum"), de Depositotegenpartij in staat zou stellen om 

aan de Emittent twee werkdagen voor de Vervaldatum van de 

Obligaties (zoals hierna gedefinieerd) (dergelijke datum, de 

"Geplande Deposito-beëindigingsdatum") een bedrag te betalen 

dat gelijk is aan 100 procent van de totale nominale waarde van de 

Obligaties zoals vastgesteld op de transactiedatum (het "Deposito-

aflossingsbedrag"); en  

(ii)  op de Geplande Deposito-beëindigingsdatum zal de Deposito-

tegenpartij het Deposito-aflossingsbedrag betalen aan de Emittent. 

Bij een Geval van Wanprestatie, een Geval van Verplichte Aflossing of een 

Geval van Monetisering (waar de Obligatiehouder ervoor koos om de 

Reële Marktwaarde per Obligatie te ontvangen), kan de Deposito-

overeenkomst voor de Geplande Deposito-beëindigingsdatum beëindigd 

worden; in dergelijk geval kan de Emittent mogelijk een lager bedrag dan 

het geplande Deposito-Aflossingsbedrag ontvangen. 

Swapovereenkomst  

De resterende opbrengsten uit de emissie van de Obligaties zullen door de 

Emittent gebruikt worden om haar verplichtingen met betrekking tot de 

Swapovereenkomst te financieren. 

Onder de Swapovereenkomst: 

(i)  op de werkdag volgend op de Emissiedatum van de Obligaties, zal 

de Emittent aan de Swaptegenpartij een bedrag betalen dat gelijk is 

aan de netto-opbrengsten van de Obligaties die, overeenkomstig de 

Deposito-overeenkomst, niet aan de Deposito-tegenpartij betaald 

werden, en 

(ii)  op of voor elke rentebetalingsdatum met betrekking tot de 

Obligaties (elk een "Rentebetalingsdatum") zal de 

Swaptegenpartij aan de Emittent een couponbedrag uitbetalen, 

waarvan het bedrag berekend wordt op basis van de prestatie van 

de Index (zoals hieronder gedefinieerd), en dat zal dienen om het 

Rentebedrag onder de Obligaties te betalen, op voorwaarde dat er 

zich geen Geval van Voortijdige Aflossing, Geval van 

Wanprestatie of Geval van Monetisering (waar de Obligatiehouder 

ervoor koos om de Reële Marktwaarde per Obligatie te ontvangen) 

heeft voorgedaan. 
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Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

B.30 Naam en 

beschrijving van de 

oorspronkelijke 

bezitters van de 

geëffectiseerde 

activa 

Natixis is een Franse naamloze vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid (société anonyme à Conseil d'Administration) die 

geregistreerd staat bij het Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 

onder nummer 542 044 524. Natixis staat onder toezicht van de Europese 

Centrale Bank en is in Frankrijk als een kredietinstelling geautoriseerd 

door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De onderneming is 

onderhevig aan de Franse regelgeving voor commerciële bedrijven, de 

bepalingen van het Franse Monetair en Financiële Wetboek en haar 

statuten. Het bestaan van de onderneming werd op 9 november 1994 voor 

een periode van 99 jaar vastgelegd in de statuten, die vervallen op 9 

november 2093. Natixis-aandelen (ISIN-code:  FR0000120685) staan 

genoteerd op de aandelenbeurs van Parijs Eurolist Paris (compartiment A). 

Natixis is de tegenpartij bij de Swapovereenkomst. Natixis is een Franse 

naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société anonyme à 

Conseil d'Administration) onder Franse wetgeving die geautoriseerd is als 

bank. 

vdk bank nv is de tegenpartij bij de Deposito-overeenkomst. Het adres van 

vdk bank nv is Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent, België. Vdk bank nv is 

een in 1926 opgerichte spaarbank met een netwerk van meer dan 

90 bankkantoren in het Nederlandstalige deel van België. Sint-

Michielsplein, 16, 9000 Gent, België.  

Zie ook Element B.25 hierboven voor beschrijvingen van Natixis en vdk 

bank nv. 
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Deel C - Effecten Beschrijving van elementInformatieverplichting 

Element  Beschrijving 

van element  

Informatieverplichting 

C.1  Beschrijving 

van Obligaties 

/ISIN 

De Obligaties zijn verbonden aan de Solactive Quality of Life Select 40 Index en 

zijn indexgebonden, door activa gedekte effecten. 

De ISIN-code van de Obligaties is XS1648299102  

C.2 Munteenheid De munteenheid van de Obligaties is euro ("EUR"). 

C.5  Beperkingen 

op vrije 

overdraagbaar

heid 

Het vrij overdragen van de Obligaties is onderhevig aan verkoopsbeperkingen in 

de Verenigde Staten, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Europese 

Economische Ruimte in het algemeen. 

C.8  Rechten 

verbonden aan 

de Obligaties, 

inclusief 

rangorde en op 

deze rechten 

geldende 

beperkingen  

Rechten verbonden aan de Obligaties 

Zie hieronder voor wat betreft betalingen verschuldigd bij aflossing van de 

Obligaties en met betrekking tot rente. 

De Obligaties zijn verplichtingen van de Emittent die door zekerheden gedekt zijn 

en een beperkt verhaalsrecht hebben, die pari passu-rang nemen en onderling 

zonder enig voorrecht zijn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rente  
De Obligaties zullen een rente dragen tegen een rentevoet (dergelijke rentevoet 

heet de "Rentevoet") gelijk aan: 

 

 

 

 

 

 

 

Op voorwaarde van ontvangst door de Emittent van een totaalbedrag dat gelijk is 

aan het bedrag van de verschuldigde rente met betrekking tot elke Obligatie van de 

Swaptegenpartij onder de Swapovereenkomst, op of voorafgaand aan, de 

toepasselijke Rentebetalingsdatum, zal het bedrag van de verschuldigde rente voor 

een Obligatie gelijk zijn aan het nominale bedrag van dergelijke Obligatie 

vermenigvuldigd met de toepasselijke Rentevoet zoals hierboven beschreven (het 

"Rentebedrag"). Als de Emittent op of voorafgaand aan de toepasselijke 

Rentebetalingsdatum van de Swaptegenpartij geen bedrag ontvangt dat gelijk is 

aan het totale Rentebedrag, dan zal het Rentebedrag met betrekking tot dergelijke 

Obligatie gelijk zijn aan nul. 

Rente is na het verlopen van de termijn jaarlijks betaalbaar op de 

"Rentebetalingsdata", die de volgende zijn:  

 t Interest-betaaldatum (t) 

 1 19 Oktober 2018 

  2 18 Oktober 2019 

  3 20 Oktober 2020 

  4 21 Oktober 2021 
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Element  Beschrijving 

van element  

Informatieverplichting 

  5 20 Oktober 2022 

  6 20 Oktober 2023 

  7 18 Oktober 2024 

  8 22 Oktober 2025 

  9 22 Oktober 2026 

  10 13 Oktober 2027 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflossing 
De Obligaties geven de Obligatiehouders recht op betaling van het Definitieve 

Aflossingsbedrag zoals hieronder gedefinieerd. Tenzij voorafgaand terugbetaald 

of aangekocht en geannuleerd, en op voorwaarde dat er geen Geval van 

Wanprestatie, Geval van Voortijdige Aflossing of Geval van Monetisering (waar 

de Obligatiehouder ervoor koos om de Reële Marktwaarde per Obligatie te 

ontvangen) optrad, zal het Definitieve Aflossingsbedrag (het "Definitieve 

Aflossingsbedrag"), dat door de Emittent verschuldigd is op de Geplande 

Vervaldatum, met betrekking tot elke Obligatie, een bedrag zijn dat volgens de 

toepasselijke formule hieronder bepaald wordt. 

Nominale waarde x 100% 

Waarbij: 

"Nominale waarde" betekent EUR 1.000; 

"Index(0)" betekent het Indexniveau zoals bepaald door de Berekeningsagent op 

de Uitoefendatum; 

"Index(t)" betekent - met betrekking tot elk jaar dat als "(t)" gedefinieerd en van 1 

tot 10 genummerd wordt, beginnend in 2018 en eindigend in 2027 - de slotkoers 

van de Index op de Beurs zoals bepaald door de Berekeningsagent op 

Observatiedatum (t) (of op de eerstvolgende relevante Beurswerkdag, als 

voorgenoemde datum geen Beurswerkdag voor de Index is); 

"Index" betekent de Solactive Quality of Life Select 40 Index (Bloomberg-code: 

SOLQLIFE Index), waarvan de beschrijving gegeven wordt in de Bijlage van de 

Verrichtingsnota en de Samenvatting, zoals berekend en gepubliceerd door de 

Indexsponsor; 

"MAX" betekent, indien gevolgd door een serie getallen tussen haakjes en 

gescheiden door puntkomma's, het grootste van die getallen;  

"MIN" betekent, indien gevolgd door een serie getallen tussen haakjes en 

gescheiden door puntkomma's, het kleinste van die getallen; 

"Observatiedatum(t)" betekent elk van de volgende datums in de rechterkolom 

hieronder, met betrekking tot elk jaar dat als "(t)" gedefinieerd en van 1 tot 10 

genummerd wordt, beginnend in 2018 en eindigend in 2027: 

  t Observatiedatum (t) 

1 12 Oktober 2018 

2 11 Oktober 2019 

3 13 Oktober 2020 
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4 13 Oktober 2021 

5 13 Oktober 2022 

6 13 Oktober 2023 

7 11 Oktober 2024 

8 13 Oktober 2025 

9 13 Oktober 2026 

10 08 Oktober 2027 

Voortijdige aflossing van de Obligaties 
De Obligaties zijn onderhevig aan Voortijdige Aflossing bij (i) een Geval van 

Verplichte Aflossing en (ii) een Geval van Monetisering (waar de Obligatiehouder 

ervoor koos om de Reële Marktwaarde per Obligatie te ontvangen): 

Volgend op een Geval van Verplichte Aflossing, (i) beëindigt de 

Berekeningsagent, in naam van de Emittent, de Deposito-overeenkomst, met dien 

verstande dat de liquidatieopbrengsten van het Deposito gelijk zullen zijn aan het 

bedrag dat de Emittent bij voortijdige beëindiging van de Deposito-overeenkomst 

effectief ontving van de Deposito-tegenpartij, (ii) beëindigt de Berekeningsagent, 

in naam van de Emittent, de Swapovereenkomst en de relevante berekeningsagent 

berekent daaronder de Swapmarktwaarde zo snel als redelijkerwijs mogelijk is 

volgend op het Geval van Verplichte Aflossing, (iii) berekent de Berekeningsagent 

het Voortijdige Aflossingsbedrag van de Obligaties dat aan de Obligatiehouders 

betaald moet worden en (iv) betaalt de Emittent de Obligatiehouders in 

overeenstemming met de prioriteitsrangorde van betalingen. 

Volgend op een Geval van Monetisering, (i) moet de Emittent of 

Berekeningsagent die in haar naam optreedt onverwijld en schriftelijk elke 

Obligatiehouder verzoeken om te kiezen tussen een aflossing per Obligatie gelijk 

aan de Reële Marktwaarde of het Monetiseringsbedrag. De Obligatiehouder zal op 

de Vervaldatum (en ongeacht de kennisgeving van voortijdige aflossing) het 

Monetiseringsbedrag ontvangen, tenzij de Obligatiehouder ervoor koos om de 

Reële Marktwaarde per Obligatie te ontvangen op de voor Voortijdige Aflossing 

van de Obligaties vastgelegde datum. Als de relevante Obligatiehouder ervoor 

koos om de Reële Marktwaarde per Obligatie te ontvangen: (a) beëindigt de 

Berekeningsagent in naam van de Emittent de Deposito-overeenkomst, met dien 

verstande dat de liquidatieopbrengsten van het Deposito gelijk zullen zijn aan het 

bedrag dat de Emittent bij voortijdige beëindiging van de Deposito-overeenkomst 

effectief ontving van de Deposito-tegenpartij, (b) beëindigt de Berekeningsagent, 

in naam van de Emittent, de Swapovereenkomst en de relevante berekeningsagent 

berekent daaronder de Swapmarktwaarde zo snel als redelijkerwijs mogelijk is 

volgend op op het Geval van Monetisering, en (c) betaalt de Emittent de 

Obligatiehouders in overeenstemming met de prioriteitsrangorde van betalingen. 

Waarbij: 

"Beurs" betekent, met betrekking tot elk effect dat deel uit maakt van de Index 

(elk een "Component Effect"), de voornaamste beurs waarop dergelijk 

Component Effect in hoofdzaak wordt verhandeld, zoals bepaald door de 

Berekeningsagent. 

"Beursverstoring" betekent elke gebeurtenis (anders dan een Voortijdige 
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Sluiting) die de mogelijkehid van marktdeelnemers in het algemeen om transacties 

te doen in, of marktwaarden te bekomen voor, (i) effecten die 20 procent of meer 

uitmaken van het niveau van de Index op een relevante Beurs met betrekking tot 

effecten die meer dan 20 procent of meer uitmaken van het niveau van de Index, 

of (ii) futures of optiecontracten met betrekking tot de Index op een Verbonden 

Beurs, verstoort of belemmert (zoals bepaald door de Berekeningsagent). 

"Beurswerkdag" betekent elke Geplande Handelsdag waarop: 

(a) de Indexsponsor het niveau van de Index publiceert; of 

(b) de Verbonden Beurs geopend is voor de handel tijdens haar reguliere 

handelssessie, ongeacht het feit dat enige Beurs of de Verbonden Beurs sluit voor 

haar Geplande Sluitingstijd. 

"Voortijdig Aflossingsbedrag" betekent: (a) de Reële Marktwaarde per Obligatie, 

in geval dat de aflossing van de Obligaties veroorzaakt wordt door een Geval van 

Verplichte Aflossing, en (b) naar keuze van de Obligatiehouder, de Reële 

Marktwaarde per Obligatie of het Monetiseringsbedrag per Obligatie, als de 

aflossing van de Obligaties veroorzaakt wordt door een Geval van Monetisering.  

"Voortijdige Sluiting" betekent de sluiting op een Beurswerkdag van een 

relevante Beurs met betrekking tot effecten die 20 procent of meer uitmaken van 

het niveau van de Index of, in voorkomend geval, van de Verbonden Beurs, voor 

haar Geplande Sluitingstijd tenzij dergelijke voortijdige sluiting aangekondigd is 

door dergelijke Beurs of, in voorkomend geval, de Verbonden Beurs, minstens één 

uur voor de eerste van volgende momenten: (i) de werkelijke sluitingstijd voor de 

reguliere handelssessie op dergelijke Beurs of, in voorkomend geval, de 

Verbonden Beurs, op dergelijke Beurswerkdag; en (ii) de deadline om orders 

indien te dienen op de Beurs of, in voorkomend geval, de Verbonden Beurs, voor 

uitvoering op de relevante Waarderingstijd op dergelijke Beurswerkdag. 

"Wijziging in de Wet" betekent dat op of na de Emissiedatum: 

(a) omwille van de aanname van of wijziging van de toepasselijke wet- of 

regelgeving (waaronder, zonder beperking, alle belastingswetgeving), regels, 

regulering of verordeningen, enige regulatoire bepaling of voorafgaande beslissing 

van een belastingautoriteit, of enige regelgeving, regel of procedure van enige 

beurs ("Geldende Voorschriften"); of  

(b) door de bekendmaking of de wijziging van een interpretatie door een bevoegde 

rechtbank, tribunaal of toezichthoudende overheid van enige toepasselijke wet- of 

regelgeving (met inbegrip van handelingen van de belastingadministratie)  

de Emittent of de berekeningsagent bepaalt dat het voor haar of enige van haar 

dochterondernemingen illegaal of in strijd met de Geldende Voorschriften is 

geworden om nog langer te voldoen aan haar verplichtingen onder de Obligaties, 

of dat dergelijke wijziging als effect heeft dat de economische aspecten van de 

Obligaties aanzienlijk veranderdn in vergelijking met de economische aspecten op 

de Emissiedatum. 

"Reële marktwaarde" is een bedrag per Obligatie dat door de Berekeningsagent 

op de dag van de activerende gebeurtenis bepaald wordt op basis van de 

marktcondities die gelden op de vaststellingsdatum en, voor elke Obligatie, 

bijgesteld wordt om volledig rekening te houden met enige vervallen rente. Geen 

uitgaven of kosten voor het afwikkelen van enige onderliggende en/of gerelateerde 

hedging- of financieringsregelingen in het Compartiment (waaronder, zonder 
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beperking, alle opties, swaps of overige instrumenten of enig ander type dat de 

verplichtingen van de Emittent onder de Obligaties indekt (met uitzondering van, 

en alleen in een Geval van Overmacht, het soort kosten dat onvermijdelijk is om 

de Obligaties voortijdig af te lossen tegen hun reële marktwaarde) en betaling van 

enige bedragen die in de Prioriteitenrangorde van Betalingen aan Obligatiehouders 

tot de prioritaire betalingen zouden horen, zullen afgehouden worden van zulk 

bedrag. De Reële Marktwaarde zal een pro rata temporis-terugbetaling in het 

voordeel van beleggers bevatten (van de voortijdige aflossingsdatum tot de 

originele Vervaldatum), van vergoedingen betaald aan de Emittent die inbegrepen 

zijn in de Emissieprijs (zoals structureringskosten) en op de Emissiedatum 

gedragen worden door investeerders. 

"Geval van Overmacht" betekent dat het uitvoeren van de verplichtingen van de 

Emittent onder de Obligaties, op of na de Emissiedatum, onmogelijk en 

onoverkoombaar is, waardoor de voortzetting van de Obligaties definitief 

onmogelijk gemaakt wordt door een van de volgende gevallen (waarvoor de 

Emittent geen verantwoordelijkheid draagt): 

(a)  enig(e) handeling (anders dan een Geval van Marktverstoring), wet, regel, 

regelgeving, oordeel, verordening, richtlijn, interpretatie, decreet of een 

aanzienlijke legislatieve of administratieve tussenkomst van enige 

Overheidsinstantie of anders; of 

(b)  het voorvallen van burgeroorlog, disruptie, militaire actie, onrust, politieke 

opstand, terroristische activiteit van om het even welke soort, rellen, 

openbare demonstratie en/of protest, of enige andere financiële of 

economische redenen of andere oorzaken of belemmeringen die buiten de 

controle van dergelijke partij liggen; of 

(c)  enige onteigening, inbeslagname, vordering, nationalisering waarmee enige 

Overheidsinstantie uitpakt of ermee dreigt dat te doen en die de Emittent, 

of enige van haar dochterondernemingen, alle of zo goed als alle activa 

onder de wetgeving van de lokale munteenheid ontneemt. 

"Geval van Illegaliteit" betekent, in het oordeel van de Emittent, dat het voor haar 

onwettig is of zal worden om te voldoen aan elk of enige van haar verplichtingen 

onder de Obligaties, op zo'n manier dat een voortzetting van de Obligaties 

definitief onmogelijk wordt gemaakt; 

"Geval van Indexaanpassing" betekent elk van de volgende gevallen: 

(a)  de Index is (i) niet berekend en aangekondigd door de Index Sponsor, maar 

is berekend en aangekondigd door een opvolgingssponsor die aanvaard 

wordt door de Berekeningsagent of (ii) vervangen door een 

opvolgingsindex door gebruik van een, naar het oordeel van de 

Berekeningsagent, zelfde of substantieel vergelijkbare formule en 

berekeningsmethode als gebruikt voor de berekening van de index, 

(b)  de Index Sponsor (i) kondigt aan dat hij een aanzienlijke wijziging zal 

uitvoeren aan de formule of berekeningsmethode voor de Index, of (ii) past 

de Index op enige andere wijze aanzienlijk aan (anders dan een in de 

formule of methode zelf voorgeschreven aanpassing om de Index te 

onderhouden bij gevallen van wijzigingen in de samenstellende aandelen, 

kapitalisering en andere routinehandelingen) (een "Indexwijziging"), 

(c)  de Index Sponsor annuleert de Index definitief terwijl er geen 
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Opvolgingsindex bestaat (een "Indexannulering"), en  

(d)  de Indexsponsor slaagt er niet in om de Index te berekenen en aan te 

kondigen (en, voor alle duidelijkheid, een opvolgingssponsor die de Index 

berekent en aankondigt en door de Berekeningsagent als onaanvaardbaar 

wordt beschouwd, zal onder deze paragraaf (d) een Geval van 

Indexaanpassing uitmaken (d)) (een "Indexstoring"). 

"Geval van Verplichte Aflossing" betekent elk (i) Geval van Wanprestatie, (ii) 

Geval van Overmacht of (iii) Geval van Illegaliteit. 

"Geval van Marktverstoring" betekent het voorkomen of bestaan van: 

(a) een Handelsverstoring waarvan de Berekeningsagent bepaalt dat die 

 materieel is op enig moment gedurende de periode van een uur die 

 eindigt op de relevante Waarderingstijd; en/of 

(b) een Beursverstoring waarvan de Berekeningsagent bepaalt dat die 

 materieel is, op enig moment gedurende de periode van een uur die 

 eindigt op de relevante Waarderingstijd; en/of 

(c) een Voortijdige Afsluiting. 

Voor doeleinden van de bepaling of een Geval van Marktverstoring bestaat met 

betrekking tot een effect dat op enig moment is opgenomen in de Index, zal de 

relevante procentuele bijdrage van dat effect aan het niveau van de Index 

gebaseerd worden op een vergelijking tussen (i) het deel van het niveau van de 

Index toewijtbaar aan dat effect en (ii) het algehele niveau van de Index, in beide 

gevallen onmiddellijk voor het voordien van dergelijk Geval van Marktverstoring.  

"Monetiseringsbedrag" is een bedrag per Obligatie dat via de 

Monetiseringsformule berekend wordt door de Berekeningsagent, waarbij er geen 

vervallen onbetaalde rente meegenomen wordt in de berekening van het 

Monetiseringsbedrag. 

"Geval van Monetisering" betekent elk(e) (i) Wijziging in de Wet, of (ii) Geval 

van Indexaanpassing (anders dan het geval zoals gedefinieerd in item (a) van de 

definitie van een Geval van Indexaanpassing), of (iii) een Geval van Aanzienlijke 

Wijziging, 

"Monetiseringsformule" betekent de volgende formule zoals uitgerekend door de 

Berekeningsagent: 

(D + S) * (1+r)n 

Waarbij:  

D: betekent de waarde van de Deposito-overeenkomst op de dag van activerende 

gebeurtenis, die rekening houdt met elk bedrag dat aan de Emittent terugbetaald 

werd en elke vervallen onbetaalde rente die aan de Emittent verschuldigd is,  

S: betekent de Swapmarktwaarde op de dag van de activerende gebeurtenis 

(berekend door de Berekeningsagent op basis van een voor zulke instrumenten op 

de financiële markten algemeen aanvaarde waarderingsmethode),  

r: is de jaarlijkse rentevoet die vdk bank nv op de datum van de activerende 

gebeurtenis biedt voor een schuldbewijs met dezelfde looptijd als de resterende 
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looptijd van de Obligaties, vanaf die datum tot de Vervaldatum, 

n: is de resterende looptijd van de Obligaties, uitgedrukt in jaren. 

"Verbonden Beurs" betekent de beurs of het handelssysteem waarop futures of 

optiecontracten met betrekking tot de Index voornamelijk worden verhandeld, 

zoals bepaald door de Berekeningsagent, of enige opvolger voor dergelijke beurs 

of enige vervangende beurs of handelssysteem waarnaar handel in futures of 

optiecontracten met betrekking tot de Index tijdelijk verwezen is (op voorwaarde 

dat de Berekeningsagent bepaald heeft dat er een vergelijkbare liquiditeit is met 

betrekking tot de futures of optiecontracten met betrekking tot de Index op 

dergelijke tijdelijke vervangbeurs of handelssysteem vergeleken met de originele 

Verbonden Beurs). 

"Geplande Sluitingstijd" betekent met betrekking tot de Beurs of, in voorkomend 

geval, een Verbonden Beurs en een Geplande Handelsdag, de geplande wekelijkse 

sluitingstijd van dergelijke Beurs of, in voorkomend geval, Verbonden Beurs op 

dergelijke Geplande Handelsdag, zonder rekening te houden met nabeurshandel of 

enige andere handel buiten de uren van de reguliere handelssessie. 

"Geplande Handelsdag" betekent een dag waarop (i) de Index Sponsor gepland 

heeft het niveau van de Index te publiceren en (ii) de Verbonden Beurs gepland 

heeft open te zijn voor handel gedurende haar reguliere handelssessie.   

"Geval van Aanzienlijke Wijziging" betekent dat er op of na de Emissiedatum 

een gebeurtenis of omstandigheid, of een combinatie van gebeurtenissen of 

omstandigheden (anders dan een Geval van Illegaliteit, een Geval van Overmacht 

of een Wijziging in de Wet) plaatsvindt, met inbegrip wanneer die betrekking 

heeft op de Bezwaarde Activa, en waarvan de Berekeningsagent oordeelt dat:  

(i)  ze niet aan de Emittent toerekenbaar is, en  

(ii)  het gevolg van het voorvallen van dergelijke gebeurtenis, omstandigheid, 

of combinatie van gebeurtenissen of omstandigheden, eruit bestaat dat het 

economische evenwicht van de Obligaties aanzienlijk gewijzigd is in 

vergelijking met de Emissiedatum. 

"Swapmarktwaarde" betekent het netto vereffeningsbedrag zoals berekend door 

de berekeningsagent onder de Swapovereenkomst, in overeenstemming met de 

voorwaarden van de Swapovereenkomst, dat door de Emittent of door 

Swaptegenpartij (zoals van toepassing) verschuldigd is volgend op de beëindiging 

van de Swapovereenkomst, waarbij dergelijk netto vereffeningsbedrag wordt 

vastgesteld door het bepalen van de verliezen, kosten of winsten uit het vervangen 

van de beëindigde transactie en enige onbetaalde bedragen die tussen de partijen 

betaald moeten worden, en uit het verrekenen van aan elkaar verschuldigde 

sommen tussen de partijen om het saldo dat van de ene aan de andere partij 

betaald moet worden, te bepalen. Dergelijke Swapmarktwaarde wordt uitgedrukt 

in een positief getal als er door de Emittent aan de Swaptegenpartij betaald moet 

worden (steeds onderhevig aan de bepalingen betreffende het beperkt 

verhaalsrecht in de Trustovereenkomst) en in een negatief getal als de 

Swaptegenpartij moet betalen aan de Emittent. 

"Handelsverstoring" betekent een schorsing van of een beperking op 

verhandeling opgelegd door de relevante Beurs of, in voorkomend geval, de 

Verbonden Beurs of anderszins en ongeacht of dit gebeurt omwille van 

bewegingen in prijs die de limiten overschrijden die toegestaan zijn door de 

relevante Beurs of, in voorkomend geval, de Verbonden Beurs of om een andere 
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reden met betrekking tot (i) enige Relevante Beurs met betrekking tot effecten die 

20 procent of meer omvatten van het niveau van de Index of (ii) in futures of 

optiecontracten met betrekking tot de Index op de relevante Verbonden Beurs. 

"Waarderingstijd" betekent 

(a) voor de doeleinden van het bepalen of een Marktverstoring heeft 

 plaatsgevonden (x) in verband met enig Component Effect, de Geplande 

 Sluitingstijd op de Beurs in verband met dergelijk Component Effect en 

 (y) in verband met enige optiecontracten of futures contracten op de 

 Index, de sluiting van de verhandeling op de Verbonden Beurs; en 

(b) in alle andere gevallen, de tijd waarop het officiële sluitingsniveau van 

 de Index berekend en gepubliceerd wordt door de Index Sponsor. 

  Gevallen van Wanprestatie 

De Trustee mag naar eigen goeddunken, en moet, indien houders van ten minste 

één vierde van de hoofdsom van de dan uitstaande Obligaties daarom schriftelijk 

verzoeken of indien daartoe instructie is gegeven door een Buitengewone 

Resolutie van dergelijke houders, (op voorwaarde van dekking door zekerheden 

en/of vrijwaring en/of voorafbetaling, naar eigen voldoening) de Emittent in 

kennis stellen van het feit dat de Obligaties onmiddellijk vervallen en bijgevolg 

onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar worden tegen hun Reële Marktwaarde, en 

de Zekerheden gegeven in de Trustovereenkomst, de Pandovereenkomst en enige 

andere Aanvullende Zekerheidsdocumenten, zullen daarop uitvoerbaar worden, bij 

het intreden van één van de volgende gebeurtenissen (waarbij elk van hen als een 

"Geval van Verzuim" beschouwd wordt): 

(i)  als een wanprestatie in betaling door de Emittent van enig verschuldigd 

bedrag betreffende dergelijke Obligaties of enige ervan gedurende 30 dagen 

of meer aanhoudt; of 

(ii) als de Emittent enige van zijn andere verplichtingen voortvloeiend uit de 

Obligaties of uit de Trustovereenkomst niet nakomt, en, wanneer de Trustee 

volledig naar eigen goeddunken oordeelt dat dergelijk verzuim verholpen 

kan worden, de niet-nakoming aanhoudt na een termijn van respijt van 

45 dagen (of een langere periode die de Trustee eventueel kan toestaan) 

nadat de Trustee de Emittent een kennisgeving met daarin een verzoek tot 

remediëring van deze situatie verzond; of 

(iii) als er een beslissing genomen wordt door een bevoegde rechtbank of er 

wordt een besluit aangenomen voor de vereffening of de ontbinding van de 

Emittent of de Emittent werd failliet verklaard, behalve voor doeleinden van 

een samensmelting, fusie, consolidatie, reorganisatie of een andere 

soortgelijke regeling waarvan de voorwaarden goedgekeurd zijn door de 

Trustee; of 

(iv) als er tegen de Emittent in het licht van toepasselijke wetgeving enige 

andere procedures worden ingeleid betreffende een vereffening, 

faillissement, insolventie, reorganisatie, herschikking of andere 

gelijkaardige wetgeving en deze procedures worden niet te goeder trouw 

betwist, of een curator, beheerder, controleur of gelijkaardige beambte, 

zoals onder andere een rechter-commissaris en één of meerdere vereffenaars 

aangewezen (conform de Effectiseringswet van 2004) (met uitzondering van 

in overeenstemming met de Voornaamste Trustovereenkomst door de 

Trustee aangewezen curatoren of beheerders) wordt aangesteld met 

betrekking tot Purple Protected Asset of de Emittent, of met betrekking tot 

de hele of een substantieel deel (in het uitsluitend oordeel van de Trustee) 
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van de onderneming of activa van de Emittent, of een pandhouder (niet de 

Trustee of enige andere Curator of beheerder die door de Trustee werd 

aangewezen) legt beslag op de hele of een substantieel deel (in het 

uitsluitend oordeel van de Trustee) van de onderneming of activa van de 

Emittent, of een nood-, uitvoerings- of ander proces wordt geheven, 

opgedrongen of aanhangig gemaakt met betrekking tot het geheel of een 

substantieel deel (in het uitsluitend oordeel van de Trustee) van de 

onderneming of activa van de Emittent (met uitsluiting van, in elk van 

dergelijke gevallen, de Trustee of overeenkomstig met de Transactie- of 

Handelsdocumenten) en voor zover, in elk van de hiervoor genoemde 

gevallen, dergelijke verordening, aanstelling, inbeslagname of proces (in 

voorkomend geval) na een termijn van veertien (14) dagen niet opgeheven 

of opgeschort is of niet is opgehouden van toepassing te zijn; of als de 

Emittent gerechtelijke procedures met betrekking tot zichzelf opstart of 

daarmee instemt onder enige toepasselijke wetgeving inzake vereffening, 

faillissement, insolventie, samenstelling, reorganisatie, herschikking of 

vergelijkbare regelgeving, of een overdracht moet doorvoert ten voordele 

van zijn schuldeisers in het algemeen; of 

(v) als de Emittent insolvent wordt of failliet verklaard wordt. 

  Voortijdig Aflossingsbedrag  

Het voortijdige aflossingsbedrag ("Voortijdig Aflossingsbedrag") dat betaalbaar 

is met betrekking tot de Obligaties, is een bedrag per Obligatie dat gelijk is aan 

een evenredig deel van de Vereffeningsopbrengsten. 

De "Vereffeningsopbrengsten" zijn het totaal van het bedrag dat de Emittent 

effectief van de Deposito-tegenpartij ontving bij beëindiging van het 

Termijndeposito en het bedrag, indien van toepassing, dat de Emittent van de 

Swaptegenpartij ontving bij voortijdige beëindiging van de Swapovereenkomst, 

verminderd met bepaalde vergoedingen en uitgaven. 

Dergelijk bedrag vertegenwoordigt mogelijk minder dan het totale nominale 

bedrag van de Obligaties. 

  Rangorde 

Bij het realiseren van de zekerheden voor de Obligaties, zullen de gelden die in 

verband met de Obligaties voor distributie beschikbaar zijn, gebruikt worden om 

aan de verschuldigde betalingen te voldoen als volgt, eerst aan de Trustee, op de 

tweede plaats, voor alle verschuldigde betalingen met betrekking tot 

vergoedingen, kosten, heffingen of schulden aangegaan door de Agenten van de 

Emittent, de Management en Administratieve Dienstverlener en de Bewaarnemer, 

op de derde plaats, voor het betalen van verschuldigde belastingen, vergoedingen, 

kosten, verplichtingen en uitgaven die in redelijkheid door de Emittent gemaakt 

werden in verband met de emissie van Obligaties en de lopende verplichtingen 

van de Emittent die daaronder en onder de Transactiedocumenten en 

Handelsdocumenten vallen, op de vierde plaats, aan de Obligatiehouders en op de 

vijfde plaats, aan de Swaptegenpartij. 

  Beperking van de rechten  

Vorderingen met betrekking tot de Obligaties tegen de Emittent door de 

Obligatiehouders, de Swaptegenpartij (in voorkomend geval) en elke andere 

schuldeiser zullen beperkt zijn tot de Bezwaarde Activa die van toepassing zijn op 

de Obligaties. Indien de netto-opbrengsten van de tegeldemaking van Bezwaarde 

Activa niet voldoende blijken om alle betalingen verschuldigd met betrekking tot 

de Obligaties, verschuldigd aan de Swaptegenpartij (in voorkomend geval)  en 

verschuldigd aan elke andere schuldeiser met betrekking tot de Obligaties uit te 
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Element  Beschrijving 

van element  

Informatieverplichting 

voeren, dan zullen er geen andere activa van de Emittent beschikbaar zijn om 

dergelijke tekortkoming goed te maken. Bijgevolg zullen alle vorderingen door 

Obligatiehouders, de Swaptegenpartij of andere schuldeisers met betrekking tot de 

Obligaties met betrekking tot dergelijke tekortkoming vervallen. Geen enkele 

partij zal de mogelijkheid hebben om ten gevolge van dergelijke tekortkoming een 

vereffening van de Emittent aan te vragen of gerechtelijke procedures tegen de 

Emittent te starten. 

  Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders 

De Trustee houdt het voordeel van een overeenkomst tot betaling door de Emittent 

met betrekking tot de Obligaties, overeenkomstig de Trustovereenkomst in trust 

voor de Obligatiehouders. De Bezwaarde Activa zijn bezwaard met zekerheden 

ten voordele van de Trustee ten gunste van, onder andere, de Obligatiehouders. 

  Vergaderingen 

Er zijn bepalingen voor het bijeenroepen van vergaderingen van Obligatiehouders 

voor het beraadslagen over aangelegenheden die hen in algemene zin aanbelangen. 

Deze bepalingen voorzien in vastgestelde meerderheden, die bindend zijn voor 

alle Obligatiehouders, met inbegrip van Obligatiehouders die de betreffende 

vergadering niet bijwoonden en er geen stem uitbrachten en Obligatiehouders die 

een van de meerderheid afwijkende stem uitbrachten. 

C.9 Nominale 

rente, datum 

vanaf wanneer 

de rente 

betaalbaar 

wordt en 

vervaldagen 

van de rente, 

beschrijving 

van de 

onderliggende 

waarde waarop 

de rente 

gebaseerd is, 

vervaldatum 

en wijze van 

aflossing, 

vermelding 

van het 

rendement, 

naam van 

vertegenwoord

iger van 

Obligatiehoud

ers 

Nominale rente 

Zie Renteberekening in Element C.8 hierboven. 

De Obligaties zullen een rente dragen tegen de Rentevoet gelijk aan: 

 

 

Datum vanaf wanneer de rente betaalbaar wordt en vervaldagen van de rente  

Interest zal jaarlijks betaalbaar zijn na verlopen termijn op de "Interest 

Betaaldata" die als volgt zijn: 

 

t Interest-betaaldatum (t) 

1 19 Oktober 2018 

2 18 Oktober 2019 

3 20 Oktober 2020 

4 21 Oktober 2021 

5 20 Oktober 2022 

6 20 Oktober 2023 

7 18 Oktober 2024 

8 22 Oktober 2025 
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9 22 Oktober 2026 

10 13 Oktober 2027 

 

 

Beschrijving van onderliggende referentie waarop de rente gebaseerd is 

De Index omvat verschillende componenten. Algemene informatie met betrekking 

tot de Index kan gevonden worden via internationaal erkende financiële 

informatiebronnen en op de volgende website van Solactive AG 

https://www.solactive.com/fr/?s=Quality of life&index=DE000SLA2F63. 

De Solactive Quality of Life Select 40 Index (de "Index") is een Index van 

Solactive AG en wordt berekend en gedistribueerd door Solactive AG.  

De Index heeft als doel de prestatie te volgen van geselecteerde Amerikaanse en 

Europese aandelen die 6 verschillende domeinen dekken en die aan bepaalde 

criteria voldoen met betrekking tot volatiliteit en liquiditeit.  

De Index is een Price Return index. 

De Index wordt gepubliceerd in Euro. 

 
Vervaldatum en wijze van aflossing 

De geplande vervaldatum van de Obligaties is 13 oktober 2027 ("Geplande 

Vervaldatum"). De Obligaties worden niet afgelost, maar worden in één betaling 

terugbetaald op de vervaldatum of bij verplichte aflossing. 

 

Vermelding van rendement 

Niet van toepassing. De Obligaties zijn Obligaties met variabele rente, waardoor 

het niet mogelijk is om op voorhand een rendement te berekenen. 

 

Naam van vertegenwoordiger van Obligatiehouders 

BNP Paribas Trust Corporation UK Limited. 

C.10 Beschrijving 

van hoe de 

waarde van de 

belegging 

beïnvloed 

wordt door de 

waarde van 

onderliggend(e

) 

instrument(en) 

Het verschuldigde Rentebedrag met betrekking tot de Obligaties hangt af van de 

prestatie van de Index. 

Voor elke Rentebetalingsdatum(t) en de overeenkomstige Observatiedatum(t), 

wordt het Rentebedrag berekend op basis van de ratio van (i) het Indexniveau 

zoals door de Berekeningsagent bepaald op de Uitoefendatum, en (ii) met 

betrekking tot een jaar dat als "(t)" gedefinieerd wordt, de slotkoers van de Index 

op de Beurs, zoals door de Berekeningsagent bepaald op de Observatiedatum(t). 

De Swapovereenkomst en Deposito-overeenkomst zijn de activa waarop de 

Obligaties zekerheden hebben en hebben eigenschappen die aantonen dat ze 

fondsen kunnen opleveren waarmee de betalingen die verschuldigd en opeisbaar 

zijn met betrekking tot de Obligaties kunnen worden verricht. 

Daardoor is de mogelijkheid van de Emittent om het Definitieve Aflossingsbedrag 

voor elke Obligatie te betalen gelinkt aan de kredietwaardigheid van vdk bank nv 

als Deposito-tegenpartij en Natixis als Swaptegenpartij. 

De Obligaties zijn dus geschikt voor beleggers die verwachten dat de Index 
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positief zal presteren en die geen gebeurtenissen verwachten met betrekking tot de 

kredietwaardigheid van de Deposito-tegenpartij of de Swaptegenpartij. 

C.11  Toelating tot 

verhandeling 

op een 

gereglementee

rde markt 

Niet van toepassing. De Obligaties zijn niet toegelaten tot verhandeling; er werd 

geen aanvraag ingediend om de Obligaties toe te laten tot verhandeling op enige 

markt of beurs. 

C.12 Minimumwaar

de van een 

Obligatie 

De Obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 1.000 

("Gespecificeerde Coupure"). 

 



 

214254-4-21106-v0.3 - 21 - 36-40658064 

 

 

Deel D – Risico's 

Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

D.2 Voornaamste risico’s 

met betrekking tot de 

Emittent 

Er zijn bepaalde factoren die een invloed kunnen hebben op de 

mogelijkheid van de Emittent om haar verplichtingen onder de 

Obligaties te vervullen. Deze omvatten het feit dat de enige activiteit 

van de Emittent bestaat uit het toetreden tot, de uitvoering van en het als 

vehikel dienen voor transacties toegelaten onder de Effectiseringswet 

van 2004. Er is geen verwachting dat de Emittent enige andere activa 

dan die onder de Swapovereenkomst en Deposito-overeenkomst 

beschikbaar heeft voor de Obligatiehouders en Obligatiehouders zullen 

zich met betrekking tot de verplichtingen van de Emittent onder de 

Obligaties niet kunnen verhalen op enige andere activa. 

De mogelijkheid van de Emittent om te voldoen aan haar verplichtingen 

onder de Obligaties hangt af van (i) het voldoen aan hun verplichtingen 

door zowel de Deposito-tegenpartij als de Swaptegenpartij onder 

respectievelijk de Deposito-overeenkomst en Swapovereenkomst en (ii) 

van het feitelijk ontvangen van de onder deze overeenkomsten 

verschuldigde betalingen. 

Bijgevolg zal de Emittent blootgesteld zijn aan enige insolventie van 

Natixis of vdk bank nv en op een breder niveau aan de algemene 

kredietwaardigheid van Natixis. Natixis zal geen kredietondersteuning 

verlenen voor haar verplichtingen voortvloeiend uit de 

Swapovereenkomst. 

De Emittent is de enige partij die aansprakelijk is met betrekking tot de 

Obligaties. In geval van een insolventieprocedure met betrekking tot de 

Emittent, dragen de Obligatiehouders het risico van vertragingen in de 

afwikkeling van de vorderingen die ze zouden kunnen hebben tegen de 

Emittent met betrekking tot de Obligaties, of van de ontvangst, met 

betrekking tot hun vorderingen, van het resterende bedrag na de 

tegeldemaking van de activa van de Emittent nadat de bevoorrechte 

schuldeisers werden uitbetaald. 

Daarenboven heeft de Emittent in het Prospectus een aantal andere 

factoren vermeld die een belangrijke negatieve invloed zouden kunnen 

hebben op haar activiteiten en op haar mogelijkheid om de onder de 

Obligaties verschuldigde betalingen te verrichten. Deze factoren 

omvatten, zonder beperking, risico’s met betrekking tot het beperkt 

verhaalsrecht van de Obligatiehouders op de activa van de Emittent, het 

voorvallen van een voortijdige aflossing van de Obligaties en de 

Europese Herstel- en Afwikkelingsrichtlijn. 

D.3  Voornaamste risico’s 

met betrekking tot de 

obligaties en 

risicowaarschuwing 

Bepaalde algemene factoren moeten overwogen om de risico’s in 

verband met de Obligaties in te schatten. 

Deze risico's omvatten het feit dat de Obligaties mogelijk niet voor alle 

beleggers een geschikte investering zijn. Meer specifiek zijn deze 

Obligaties ongeschikt voor beleggers die de vereiste kennis en ervaring 

missen om de mogelijke voordelen en risico's ervan te kunnen 

inschatten, of die niet in staat zijn om het economische risico van een 

belegging in de Obligaties te dragen. Voortijdige aflossing van de 

Obligaties, die kan leiden tot een verlies van investering. De Obligaties 

zijn onderhevig aan fiscaal risico, risico voortkomend uit de van 
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toepassing zijnde wetgeving en risico van wijzigingen in de wet. 

Het kan zijn dat er geen secundaire markt bestaat voor de Obligaties. Dit 

kan de mogelijkheid van de beleggers om hun investering ten gelde te 

maken voor een bepaalde periode beperken. Bepaalde 

belangenconflicten kunnen opduiken en de Obligaties negatief 

beïnvloeden. De Effectiseringswet van 2004 voorziet dat de Bezwaarde 

Activa uitsluitend ter beschikking staan voor het voldoen van 

vorderingen door Gewaarborgde Partijen met betrekking tot de 

Obligaties. De Bezwaarde Activa worden uitsluitend aan het 

Compartiment toegekend en zullen met betrekking tot haar andere 

compartimenten afgescheiden blijven van de overige activa van Purple 

Protected Asset met betrekking tot haar andere compartimenten. Als de 

Bezwaarde Activa niet volstaan om overeenkomstig de toepasselijke 

prioriteitsorde van betalingen aan alle betalingsverplichtingen van de 

Emittent te voldoen, dan verliezen Obligatiehouders mogelijk hun 

volledige investering. 

  Bovendien mag, met betrekking tot de Obligaties, alleen de Trustee 

actie (met inbegrip van uitwinning) ondernemen tegen de Emittent, en is 

hij niet verplicht om dergelijke actie te ondernemen zonder eerst zelf 

vrijwaring ontvangen te hebben en/of zekerheden te hebben ontvangen 

en/of vooraf betaald te zijn, telkens naar eigen voldoening. 

  Er bestaan eveneens bepaalde factoren die cruciaal zijn voor het 

inschatten van de markt en de kredietrisico's die aan de Obligaties 

verbonden zijn, zoals blootstelling aan de Index, factoren die de waarde 

en handelsprijs van de Obligaties beïnvloeden, overwegingen met 

betrekking tot risicoindekking, marktverstoring of het falen in openen 

van een beurs, bijkomende gevallen van aanpassing, informatie 

verstrekt na emissie, wijziging van wetgeving, het effect van een 

wijziging in kredietrating (meer bepaald wanneer deze een Deposito-

tegenpartij en/of Swaptegenpartij raakt), voortijdige aflossing, 

rentewijzigingen, valutakoerswijzigingen en het risico dat men de 

Deposito-overeenkomst en/of de Swapovereenkomst niet voor hun 

volledige nominale waarde zal kunnen tegeldemaken. 

De Deposito-overeenkomst en de Swapovereenkomst zullen, samen met 

de rechten van de Emittent onder zulke overeenkomsten, en alle 

inkomsten uit zulke overeenkomsten, deel uitmaken van de Bezwaarde 

Activa. 

Beleggers dienen zich er bewust van te zijn dat zij de waarde van hun 

volledige investering kunnen verliezen (samen met, bovenop een 

dergelijke investering, ieder bedrag dat met die investering gegenereerd 

is maar nog niet voldaan is, indien van toepassing), of een gedeelte 

daarvan, afhankelijk van de situatie. 
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Deel E - Emissie 

Element  Beschrijving van 

element  

Informatieverplichting 

E.2b  Redenen voor de 

Emissie en 

Gebruik van de 

opbrengsten 

De Emittent zal de netto-opbrengst van de Obligaties gebruiken om de 

Swapovereenkomst en de Deposito-overeenkomst aan te gaan en onder de 

Swapovereenkomst de Swaptegenpartij en onder de Deposito-overeenkomst 

de Deposito-tegenpartij te betalen. 

E.3  Voorwaarden van 

de emissie 

Aanvragen voor de inschrijving op de Obligaties kunnen in België gedaan 

worden door contact op te nemen met vdk bank nv of een van haar agenten. 

De Emittent werd er door vdk bank nv (de "Gemachtigde Aanbieder" en de 

"Distributeur") van op de hoogte gebracht dat de verdeling van de Obligaties 

zal gebeuren in overeenstemming met de gebruikelijke procedures van de 

Gemachtigde Aanbieder en volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Toekomstige beleggers moeten met betrekking tot inschrijving op de 

Obligaties geen rechtstreekse contractuele regelingen met de Emittent 

aangaan. 

De Gemachtigde Aanbieder in België kan een aanbod doen aan retailklanten 

en private banking-klanten. 

Er zijn geen vooraf bepaalde toekenningscriteria. De Emittent werd ingelicht 

dat de Gemachtigde Aanbieder toekenningscriteria zal toepassen die de 

gelijke behandeling van toekomstige beleggers garanderen. Alle tijdens de 

Plaatsingsperiode door de Gemachtigde Aanbieder gevraagde Obligaties 

zullen worden toegekend tot het maximumbedrag van de emissie. 

Elke belegger zal door de Gemachtigde Aanbieder na afloop van de 

Plaatsingsperiode individueel op de hoogte gebracht worden van de hem 

toegekende Obligaties. Noch de Emittent, noch Natixis (de "Dealer") is 

verantwoordelijk voor deze kennisgeving. 

  Plaatsingsperiode: Van, en inclusief, 21 augustusus 2017 tot, en 

inclusief, 6 oktober 2017. 

  Aanbiedingsprijs (per 

Obligatie): 

Elke Obligatie zal aangeboden worden aan een prijs 

die gelijk is aan 100% van haar gespecifieerde 

coupure (de "Emissieprijs") verhoogd met (i) een 

inschrijvingsvergoeding van tot 2 procent van de 

gespecifieerde coupure per Obligatie, afhankelijk van 

het aantal Obligaties dat door de toekomstige 

belegger aangekocht zal worden (dergelijke 

vergoeding zal door de Gemachtigde Aanbieder 

ingehouden worden) en (ii) een maximaal jaarlijks 

bedrag van 0,35 procent dat de aan de Gemachtigde 

Aanbieder verschuldigde commissies 

vertegenwoordigt. 

  Voorwaarden van het 

aanbod: 

Het aanbod van de Obligaties is voorwaardelijk aan 

hun uitgifte en onderhevig aan mogelijke bijkomende 

voorwaarden die bepaald werden in de 

standaardvoorwaarden van de Gemachtigde 

Aanbieder en die door de Gemachtigde Aanbieder 

aan de beleggers meegedeeld werden. 
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De Emittent behoudt zich het recht voor om de 

uitgifte van de Obligaties op enig moment op of vóór 

de Emissiedatum in te trekken. 

Voor alle duidelijkheid: indien een potentiële 

belegger een aanvraag heeft ingediend en de Emittent 

van zijn intrekkingsrecht gebruik maakt, heeft de 

betreffende belegger niet het recht om zich in te 

schrijven op de Obligaties of om ze op een andere 

manier te verwerven. 

  Details betreffende 

het minimum- en/of 

maximumbedrag van 

de aanvraag: 

Minimumbedrag van inschrijving per belegger: EUR 

1000. 

Maximumbedrag van inschrijving per belegger: EUR 

10.000.000. 

  Details betreffende 

de methode en 

termijnen voor de 

volstorting en 

levering van de 

Obligaties: 

De Obligaties zullen verrekend worden door de 

clearingsystemen en zijn op of rond de Emissiedatum 

leverbaar via de Gemachtigde Aanbieder. Op het 

moment van een dergelijke aanvraag door de 

belegger zal elke belegger door de Gemachtigde 

Aanbieder op de hoogte gebracht worden van de 

verrekeningsregelingen met betrekking tot de 

Obligaties. 

Noch de Emittent, noch de Dealer is 

verantwoordelijk voor deze kennisgeving. 

E.4  Belang van bij de 

uitgifte/emissie 

betrokken 

natuurlijke en 

rechtspersonen 

Natixis treedt in verband met de Obligaties op als swaptegenpartij. vdk bank 

nv treedt in verband met de Obligaties op als Gemachtigde Aanbieder en 

Deposito-tegenpartij. 

E.7 Kosten 

aangerekend aan 

de belegger door 

de Emittent of 

een aanbieder  

De Emittent zal geen kosten aanrekenen aan de beleggers.  

Wat de Gemachtigde Aanbieder betreft, kunnen de volgende kosten aan de 

beleggers aangerekend worden: (i) een inschrijvingsvergoeding van tot 2 

procent van de gespecifieerde coupure per Obligatie, afhankelijk van het 

aantal Obligaties dat door de toekomstige belegger aangekocht zal worden 

(dergelijke vergoeding zal door de Gemachtigde Aanbieder ingehouden 

worden) en (ii) een maximaal jaarlijks bedrag van 0,35 procent dat de aan de 

Gemachtigde Aanbieder verschuldigde commissies vertegenwoordigt. 

 

 


