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Purple (LU) Quality of Life 40 Coupon 
Note 2027 is een gestructureerd 
product met een looptijd van  
10 jaar dat recht geeft op een volledige 
terugbetaling van het belegde kapitaal(1) 
op de einddatum. Met dit product geniet 
u van een variabel jaarlijks rendement 
in de vorm van coupons(2), gekoppeld 
aan de prestatie van de Solactive Quality 
of Life Select 40 Index (Price).

1. Exclusief kosten en behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of vdk bank nv
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of faillisement, risico op faillissement of afwikkeling  
van Natixis
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Voornaamste kenmerken

•	Emittent:	Purple	Protected	Asset	S.A.	(“Purple”)

•	Recht	op	volledige	terugbetaling	van	het	belegde	kapitaal	(exclusief	kosten)	op	vervaldag(1). Blootstelling van  
 het belegde kapitaal aan het kredietrisico van vdk bank nv.

•	Beleggingstermijn:	10	jaar

•	Potentiële	 jaarlijkse	 coupon(2). De belegger kan elk jaar 100% van de geannualiseerde positieve prestatie  
 van de onderliggende Index ontvangen, uitgekeerd als variabele coupon met een maximum van 3% per jaar(2).  
 De kans om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap  
 te behalen is zeer klein.

•	Onderliggende	Index:	Solactive	Quality	of	Life	Select	40	Index	(Price).	Deze	Index	bestaat	uit	20	bedrijven	 
	 uit	de	Verenigde	Staten	en	20	bedrijven	uit	Europa	die	actief	zijn	in	sectoren	en	industrieën	die	te	maken	 
	 hebben	met	de	volgende	6	thema’s:	water	en	milieu,	welzijn	thuis,	vrije	tijd	en	ontspanning,	gezondheid,	 
	 financiële	diensten	en	 vervoer.	De	 index	hanteert	 een	 specifieke	methode	om	enerzijds	de	 aandelen	met	 
 de hoogste dividenden te selecteren en anderzijds het risico te beperken door de minst volatiele aandelen te  
 selecteren uit het universum van de index.

•	Om	zijn	verplichtingen	te	vervullen,	zal	Purple:	

 - Enerzijds een termijndeposito bij vdk bank nv openen om de terugbetaling van het kapitaal op de  
  vervaldag veilig te stellen; 

	 -	 Anderzijds	een swapovereenkomst	(een	financiële	ruilovereenkomst	op	basis	van	de	prestatie	van	de	Index)	 
	 	 met	Natixis	aangaan	om	elk	jaar	de	potentiële	jaarlijkse	coupons	die	aan	deze	prestatie	gekoppeld	is	te	 
  kunnen uitkeren.

•	Bijgevolg:

 - Indien Purple, Natixis of vdk bank nv in gebreke blijft of failliet gaat, zal het Product worden  
  terugbetaald tegen zijn marktwaarde. Er bestaat een risico dat u niet de sommen krijgt waarop u recht zou  
  hebben en dat het bedrag van de vervroegde terugbetaling lager ligt dan het oorspronkelijk belegde kapitaal  
  of dat u uw belegde kapitaal zelfs volledig verliest. 

 - Daarnaast bent u blootgesteld aan een bijkomend kredietrisico op Natixis in het kader van de  
	 	 swapovereenkomst.	Op	deze	manier	kan	het	eventuele	faillissement	van	Purple	of,	in	voorkomend	geval,	 
	 	 van	Natixis	gevolgen	hebben	voor	de	potentiële	jaarlijkse	coupons.

Raadpleeg	voor	meer	informatie	het	drievoudige	kredietrisico	en	het	risico	van	niet-betaling	van	de	coupons	op		
pagina	9	en	de	kenmerken	van	Purple	op	pagina	10	van	deze	commerciële	brochure.

1. Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of vdk bank nv
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of faillissement, risico op faillissement of afwikkeling van Natixis 
De	termen	“kapitaal”	en	“belegd	kapitaal”	die	in	deze	brochure	worden	gebruikt	hebben	betrekking	op	de	nominale	waarde	
van het Product, zijnde € 1.000 per coupure, exclusief kosten en belastingen. Het terugbetaalde bedrag en alle coupons 
worden berekend op basis van de nominale waarde.

TYPE BELEGGING 
Purple	(LU)	Quality	of	Life	40	Coupon	Note	2027	(het	“Product”)	is	een	gestructureerde	obligatie	met	gewaarborgd	
kapitaal op de vervaldag(1). Door in te tekenen op dit Product, leent u geld aan Purple, die zich ertoe verbindt 
u het volledige belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen op de vervaldag. Elk jaar kunt u 
bovendien	een	potentiële	coupon	ontvangen	die	beperkt	is	tot	3%	per	jaar(2). De kans om de cap (3%) te behalen 
is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.

POTENTIËLE BELEGGERS 
Dit is een complex product dat bestemd is voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken 
om	gelet	op	hun	financiële	situatie,	de	voordelen	en	risico’s	van	een	belegging	in	het	Product	te	beoordelen,	
waarbij zij vooral vertrouwd moeten zijn met de onderliggende activa.
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De	Solactive	Quality	of	Life	Select	40	Index	(Price):	 
een index waarbij beleggers investeren in 6 thema’s die bijdragen aan het 
behoud van een goede levenskwaliteit

Waarom beleggen in de Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price)?
Levenskwaliteit is een belangrijk onderwerp, zowel economisch als politiek. Het wordt doorgaans gedefinieerd 
als het algemene welzijn van individuen en de samenleving. Levenskwaliteit is verbonden met tal van positieve 
aspecten van het leven, zoals geluk en tevredenheid en omvat alles wat te maken heeft met de fysieke 
gezondheid,	familie,	onderwijs,	werk,	rijkdom,	geloofsovertuigingen,	financiën	en	milieu.

De meeste indicatoren die de levenskwaliteit meten, houden niet alleen rekening met rijkdom en 
werkgelegenheid, maar ook met de menselijke omgeving, de fysieke en mentale gezondheid, onderwijs, vrije 
tijd en maatschappelijke verbondenheid(1).

Het rendement van het Product is gekoppeld aan de prestatie van de Solactive Quality of Life Select 40 Index 
(Price)	van	Solactive	AG,	een	onafhankelijk	Duits	bedrijf.	Het	doel	van	de	Solactive	Quality	of	Life	Select	40	Index	
(Price) is munt te slaan uit beleggingen in 20 bedrijven uit de Verenigde Staten en 20 bedrijven uit Europa die 
actief	zijn	in	sectoren	en	industrieën	die	te	maken	hebben	met	de	volgende	6	thema’s:	water	en	milieu,	welzijn	
thuis,	vrije	tijd	en	ontspanning,	gezondheid,	financiële	diensten	en	vervoer.

De index hanteert een specifieke methode om enerzijds de aandelen met de hoogste dividenden te selecteren en 
anderzijds het risico te beperken door de minst volatiele aandelen te selecteren uit het universum van de index.

De	evolutie,	de	samenstelling	en	de	regels	van	deze	Index	zijn	beschikbaar	op	de	website	van	Solactive	AG,	de	
onafhankelijke	sponsor	en	berekeningsagent	van	de	Index:	www.solactive.com.

Waarom worden er liquiditeits-, dividend- en volatiliteitsfilters gebruikt?
In tegenstelling tot indexen die uitsluitend zijn samengesteld op basis van de beurskapitalisatie van bedrijven 
zijn de liquiditeit, het rendement van de uitgekeerde dividenden en de historische volatiliteit de belangrijkste 
criteria om de 40 bedrijven te selecteren die worden opgenomen in de Solactive Quality of Life Select  
40 Index (Price). 

•	 Liquiditeitsfilter:	 elk	 aandeel	moet	 een	 beurskapitalisatie	 van	meer	 dan	 1,5	miljard	 euro	 hebben	 en	 een	 
	 gemiddelde	dagelijkse	liquiditeit	van	minstens	15	miljoen	euro	over	de	laatste	6	maanden.

•	 Dividendfilter:	de	aandelen	met	het	hoogste	dividendpercentage	(verwacht	voor	de	12	komende	maanden)	in	 
 elk van de levenskwaliteitsthema’s worden geselecteerd.

•	 Volatiliteitsfilter:	de	40	aandelen	met	de	laagste	historische	volatiliteit	over	de	12	vorige	maanden	worden	 
 geselecteerd waarvan 20 aandelen uit de Verenigde Staten en 20 aandelen uit Europa met minstens 1 en  
 maximaal 7 aandelen per thema.

De Solactive Quality of Life Select 40 Index (Price) wordt elk kwartaal opnieuw samengesteld en herwogen 
volgens de bovenstaande liquiditeits-, dividend- en volatiliteitsfilters. De geselecteerde aandelen worden zo 
gewogen dat de aandelen met het hoogste verwachte dividendrendement een grotere positie krijgen en dat 
hun	risicoblootstelling	wordt	beperkt.	Het	gewicht	van	elk	aandeel	uit	de	index	mag	niet	hoger	dan	5%	zijn	en	
bovendien	mag	het	gewicht	per	thema	niet	hoger	zijn	dan	35%	van	de	index.
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De gedetailleerde samenstellings- en berekeningsmethode en de koersontwikkeling van de Index zijn terug te 
vinden	op	de	website	van	Solactive:	https://www.solactive.com/?s=quality%20of%20life&index=DE000SLA2F63

De	 Index	 is	 een	 “Price	 Return”-index	 (koersrendementsindex).	 In	 tegenstelling	 tot	 “Total	 Return”-indexen	
(totaalrendementsindexen) worden de dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen in de Index niet 
herbelegd in de Index.

Samenstelling van de Index(2):	ABBOTT	LABORATORIES	,ABBVIE	INC	,	ABERTIS	INFRAESTRUCTURAS	SA,	AMERICAN	
WATER	WORKS	CO	 INC,	AVALONBAY	COMMUNITIES	 INC,	BARRATT	DEVELOPMENTS	PLC,	BMW	ST,	CARNIVAL	
CORP,	CLOROX	COMPANY,	COLOPLAST	A/S,	DAIMLER,	EQUITY	RESIDENTIAL,	FERROVIAL	SA,	GLAXOSMITHKLINE	
PLC,	JOHNSON	&	JOHNSON,	KIMBERLY-CLARK	CORP,	LEGAL	&	GENERAL	GROUP	PLC	ORD,	MEDTRONIC	PLC,	MID-
AMERICA	APARTMENT	COMM,	MUENCHENER	RUECK,	NOVARTIS	AG,	PFIZER	INC,	PROCTER	&	GAMBLE	CO,	ROCHE	
HOLDING	AG,	SAMPO	OYJ,	SANOFI,	SKANDINAVISKA	ENSKILDA	BANKEN	AB,	SKY	PLC,	SMITH	&	NEPHEW	PLC,	
STRYKER	CORP,	SWISS	RE	AG,	TIME	WARNER	INC,	UDR	INC,	UNIBAIL-RODAMCO	SE,	UNION	PACIFIC	CORP,	UNITED	
UTILITIES	PLC,	UNITEDHEALTH	GROUP	INC,	WASTE	MANAGEMENT	INC,	WELLTOWER	INC,	ZURICH	INSURANCE	
GROUP	AG.
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Levenskwaliteit:	een	thematiek	die	wordt	ondersteund	door	 
structurele factoren

In de ontwikkelde markten volgt het bestedingspatroon vaak de ondernemingen die de verbetering van 
de levenskwaliteit ondersteunen. De meerwaardeschepping van activiteiten die ten dienste staan van de 
levenskwaliteit is over de hele wereld dynamischer dan die van andere activiteitsdomeinen. De ontwikkeling 
van	de	materiële	levensomstandigheden	(gemeten	naar	inkomen,	rijkdom	en	huisvesting)	en	de	levenskwaliteit	
(gezondheid, levensverwachting, balans tussen werk en privéleven en kwaliteit van de omgeving) biedt steun 
aan deze economische activiteiten(1).

Banden tussen de levenskwaliteitsthema’s en de economische activiteiten

1.	Bron:	Natixis	Global	Research	
2.	 Bron:	 Solactive	 op	08/08/2017.	De	 juistheid,	 volledigheid	 en	 relevantie	 van	gegevens	die	 afkomstig	 zijn	 van	 externe	
bronnen worden niet gegarandeerd, ook al zijn deze gegevens afkomstig van bronnen die redelijkerwijze betrouwbaar 
worden	geacht.	Onder	voorbehoud	van	de	toepasselijke	wetten	neemt	Purple	noch	Natixis	enige	verantwoordelijkheid	voor	
deze gegevens op zich. De marktgegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie op een welbepaald moment en 
kunnen dus veranderen.

WELZIJN	
THUIS

FINANCIËLE	
DIENSTEN

WATER	EN	
MILIEU

GEZONDHEID

VRIJE	 
TIJD	EN	

ONTSPANNING

•	Vraag	naar	functionele		 	
 woningen en domotica

•	Meer	tijdsbesteding	aan	 
 persoonlijke verzorging

•	Verschuiving	van	het	 
 evenwicht tussen werk en  
	 privéleven:	meer	vrije	tijd	 
 en meer tijd voor  
 persoonlijke verzorging

•	Rijkere	gepensioneerden

•	Reizen/ 
 passagiersdiensten

•	Hogere	 
	 levensverwachting:	 
 betere levenskwaliteit  
 voor gepensioneerden  
 en meer vraag naar  
 gezondheidszorgdiensten

•	Actief	beheer	van	 
	 financiële	vermogens	 
 door de stijging van  
 deze vermogens

•	Pensioenfondsen:	 
 verhoging van de  
 bijdragen en van het  
 aantal nieuwe producten

•	Grotere	vraag	naar	woningen	en	vastgoeddiensten

VERVOER

Levenskwaliteit



Bron:	Bloomberg,	31	juli	2017
De gedetailleerde samenstellings- en berekeningsmethode en de koersontwikkeling van de Index zijn terug te vinden op de 
website	van	Solactive:	https://www.solactive.com/?s=quality%20of%20life&index=DE000SLA2F63
De	samenstelling	van	de	Index	is	terug	te	vinden	onder	“Index	Composition”.
DE	GEGEVENS	MET	BETREKKING	TOT	IN	HET	VERLEDEN	BEHAALDE	RESULTATEN	OF	RENDEMENTEN	HEBBEN	BETREKKING	OP,	OF	
VERWIJZEN	NAAR,	PERIODES	IN	HET	VERLEDEN	EN	VORMEN	GEEN	BETROUWBARE	AANWIJZING	VOOR	TOEKOMSTIGE	RESULTATEN.	
De juistheid, volledigheid en relevantie van gegevens die afkomstig zijn van externe bronnen worden niet gegarandeerd, 
ook	al	 zijn	deze	gegevens	afkomstig	 van	bronnen	die	 redelijkerwijze	betrouwbaar	worden	geacht.	Onder	 voorbehoud	 van	
de toepasselijke wetten, neemt Purple geen verantwoordelijkheid op zich voor de betrouwbaarheid van deze gegevens. De 
marktgegevens in dit document zijn gebaseerd op informatie op een welbepaald moment en kunnen dus veranderen.
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Historische evolutie van het jaarlijkse rendement van de Solactive Quality of 
Life Select 40 Index (Price) (van 31 juli 2007 tot 31 juli 2017)

De	 Index	 is	gelanceerd	op	11	augustus	2016.	Alle	gegevens	vóór	11	augustus	2016	zijn	het	 resultaat	van	
simulaties	ter	illustratie	van	het	gedrag	van	de	Index	indien	deze	vóór	11	augustus	2016	was	gelanceerd.
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Beschrijving van het mechanisme 

10 jaarlijkse variabele coupons
Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de vervaldag(1) biedt het door Purple uitgegeven 
Product	de	mogelijkheid	om	een	potentiële	jaarlijkse	coupon(2) te ontvangen. De waarde van de jaarlijkse variabele 
coupon	is	gelijk	aan	100%	van	het	rendement	op	jaarbasis	(zoals	hieronder	gedefinieerd)	van	de	Index.	Als	de	
Index in een bepaald jaar een negatief resultaat behaalt, zal er geen coupon worden uitgekeerd voor dat jaar.

Berekening van de coupons
Op	elk	van	de	10	jaarlijkse	observatiedata	wordt	het	niveau	van	de	Index	vastgesteld	en	vergeleken	met	zijn	
beginniveau op 13 oktober 2017 zodat het rendement van de Index kan worden bepaald. Het rendement op 
jaarbasis van de Index wordt vervolgens berekend door het rendement van de Index te delen door het aantal 
jaren	die	zijn	verstreken	sinds	de	betaaldatum	(het	“jaarrendement”).	De	(bruto)waarde	van	de	jaarlijkse	coupon	
is gelijk aan 100% van het rendement op jaarbasis van de Index met een maximum van 3%. De kans om de cap 
(3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.

De waarden in dit voorbeeld zijn louter illustratief en houden geen enkele voorspelling in 
over de resultaten van het Product.

1. Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of vdk bank nv
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple en/of faillissement, risico op faillissement of afwikkeling van Natixis
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Jaar Rendement	 
van de Index

Rendement	 
op jaarbasis

Coupon	(bruto)	=	 
Rendement	op	jaarbasis	 

met een maximum van 3%(1)

Jaar	1 -6,00% -6,00%/1	=	-6,00% 0,00%

Jaar	2 -5,00% -5,00%/2	=	-2,50% 0,00%

Jaar	3 -9,00% -9,00%/3	=	-3,00% 0,00%

Jaar	4 -2,00% -2,00%/4	=	-0,50% 0,00%

Jaar	5 -8,00% -8,00%/5	=	-1,60% 0,00%

Jaar	6 -12,00% -12,00%/6	=	-2,00% 0,00%

Jaar	7 -14,00% -14,00%/7	=	-2,00% 0,00%

Jaar	8 -14,00% -14,00%/8	=	-1,75% 0,00%

Jaar	9 -21,00% -21,00%/9	=	-2,33% 0,00%

Jaar	10 -30,00% -30,00%/10	=	-3,00% 0,00%

In dit voorbeeld bedraagt het brutojaarrendement -0,20% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor 
roerende voorheffing van 30%). 

Ongunstig	scenario

Jaar Rendement	 
van de Index

Rendement	 
op jaarbasis

Coupon	(bruto)	=	 
Rendement	op	jaarbasis	 

met een maximum van 3%(1)

Jaar	1 4,00% 4,00%/1	=	4,00% 3,00%

Jaar	2 7,00% 7,00%/2	=	3,50% 3,00%

Jaar	3 12,00% 12,00%/3	=	4,00% 3,00%

Jaar	4 18,00% 18,00%/4	=	4,50% 3,00%

Jaar	5 15,00% 15,00%/5	=	3,00% 3,00%

Jaar	6 22,00% 22,00%/6	=	3,67% 3,00%

Jaar	7 27,00% 27,00%/7	=	3,86% 3,00%

Jaar	8 32,00% 32,00%/8	=	4,00% 3,00%

Jaar	9 37,00% 37,00%/9	=	4,11% 3,00%

Jaar	10 40,00% 40,00%/10	=	4,00% 3,00%

In dit voorbeeld bedraagt het brutojaarrendement 2,77% (rekening houdend met 2% instapkosten en voor 
roerende voorheffing van 30%).

Gunstig	scenario

Jaar Rendement	 
van de Index

Rendement	 
op jaarbasis

Coupon	(bruto)	=	 
Rendement	op	jaarbasis	 

met een maximum van 3%(1)

Jaar	1 1,00% 1,00%/1	=	1,00% 1,00%

Jaar	2 5,00% 5,00%/2	=	2,50% 2,50%

Jaar	3 -1,00% -1,00%/3	=	-0,33% 0,00%

Jaar	4 12,00% 12,00%/4	=	3,00% 3,00%

Jaar	5 10,00% 10,00%/5	=	2,00% 2,00%

Jaar	6 -12,00% -12,00%/6	=	-2,00% 0,00%

Jaar	7 21,00% 21,00%/7	=	3,00% 3,00%

Jaar	8 16,00% 16,00%/8	=	2,00% 2,00%

Jaar	9 9,00% 9,00%/9	=	1,00% 1,00%

Jaar	10 15,00% 15,00%/10	=	1,50% 1,50%

In	 dit	 voorbeeld	 bedraagt	 het	 brutojaarrendement	 1,38%	 (rekening	 houdend	met	 2%	 instapkosten	 en	 voor	
roerende voorheffing van 30%). 

Neutraal scenario

1. De kans om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen is zeer klein.
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Juridische	documentatie

Alvorens	in	te	tekenen,	worden	de	beleggers	verzocht	om	de	juridische	documentatie	met	betrekking	tot	dit	
gestructureerd	product	te	raadplegen:
•	 Het	 Registratiedocument	 (Registration	 Document)	 voor	 het	 EUR	 5,000,000,000	 Purple	 Asset-Backed	 
 Securities Issuance Programme van Purple dat is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du  
	 Secteur	Financier	(“CSSF”)	in	Luxemburg	op	4	juli	2017.
•	 De	Securities	Note	op	datum	van	18	augustus	2017	die	is	goedgekeurd	door	de	CSSF.
•	 De	vertaling	in	het	Nederlands	van	de	samenvatting	van	de	Securities	Note.
Deze	brochure	biedt	alleen	een	samenvatting	van	de	voornaamste	kenmerken	van	de	financiële	effecten	die	
Purple heeft uitgegeven.
Al	deze	documenten	zijn	beschikbaar	op	https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes/
Purple-lu-quality-of-life-40-coupon-note-2027

Hoe intekenen?

Intekenen kan vanaf 1.000 euro en in veelvouden hiervan in elke vestiging van vdk bank nv vanaf 21 augustus 
tot 6 oktober 2017, behoudens vervroegde afsluiting.

LAGER	RISICO

AProductprofiel

Zeer	defensief

BProductprofiel

Defensief

CProductprofiel

Dynamisch

DProductprofiel

Zeer	dynamisch

HOGER	RISICO

a

Alvorens	op	eigen	initiatief	een	beleggingsbeslissing	te	nemen,	wordt	het	aan	elke	belegger	aanbevolen	om	kennis	te	
nemen	van	de	inhoud	van	de	juridische	documentatie,	en	meer	in	het	bijzonder	van	de	rubriek	“Risicofactoren”	van	
het Drawdown Prospectus. 
Het vdk-productprofiel is een eigen rating van vdk bank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. 
Het	gaat	om	4	productprofielen,	van	A	voor	producten	met	het	laagste	risico	tot	D	voor	producten	met	het	hoogste	
risico.	Deze	 rating	 steunt	 op	 een	 aantal	 objectieve	 en	meetbare	 criteria:	 het	 kapitaalrisico,	 de	 activa	 klasse,	 de	
stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit van de markt, de rating van de emittent/garant toegekend door de 
ratingagentschappen. Er wordt echter geen rekening gehouden met het liquiditeitsrisico (zie hieronder). 
Voor	 meer	 informatie	 kunt	 u	 terecht	 in	 uw	 vertrouwde	 vdk-vestiging	 of	 op	 de	 website	 https://www.vdk.be/
particulieren/beleggen

Productprofiel

Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met minstens een beleggersprofiel B (Defensief) 
onder	de	productbenadering	of	minstens	een	beleggersprofiel	A	(Zeer	defensief)	onder	de	portefeuillebenadering	
voor zover de grenzen bepaald per productprofiel niet overschreden worden. Wij raden aan om enkel te beleggen in 
dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name als u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn. 
vdk bank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien dit product niet geschikt is voor 
u, hetzij niet geschikt voor uw beleggersprofiel of hetzij niet geschikt voor uw klantenportefeuille, moet vdk bank nv 
u daarvan verwittigen. 
Indien vdk bank nv u een product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij evalueren of dat product 
adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw 
financiële	situatie.

Voornaamste risico’s

DRIEVOUDIG KREDIETRISICO: De aankoop van dit Product stelt u bloot aan een kredietrisico op Purple, aan een 
kredietrisico op vdk bank nv dat voortvloeit uit het termijndeposito en aan een kredietrisico op Natixis, waarmee 
de swapovereenkomst wordt aangegaan. Indien Purple in gebreke blijft of failliet gaat, zal de belegger zijn belegde 
kapitaal terugkrijgen als de som van de marktwaarden van de swapovereenkomst en het termijndeposito positief is. 
Indien Natixis in gebreke blijft of failliet gaat, bestaat de kans dat u uw belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.
Indien vdk bank nv in gebreke blijft of failliet gaat, is het mogelijk dat de belegger zijn belegde kapitaal niet terugkrijgt. 
Indien vdk bank nv zware solvabiliteitsproblemen zou kennen, zouden de fondsen die de Emittent bij vdk bank nv in 
bewaring heeft gegeven in het kader van de uitgifte van de schuldbewijzen, volgens de beslissing van de regelgever 
volledig of gedeeltelijk kunnen worden geannuleerd, of omgezet in eigen vermogensinstrumenten (aandelen) (bail-in). 
Aangezien	deze	in	bewaring	gegeven	fondsen	dienen	voor	de	terugbetaling	van	het	belegde	kapitaal	aan	de	belegger,	
loopt deze het risico dat hij de sommen waarop hij recht heeft, niet ontvangt en het belegde bedrag volledig of 
gedeeltelijk verliest.
RISICO VAN NIET-BETALING VAN DE JAARLIJKSE COUPONS: De belegger loopt het risico dat de jaarlijkse variabele
coupons niet worden betaald behoudens faillissement of risico op faillissement van Purple, Natixis.
RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Bij een ongunstige evolutie van de Index loopt de belegger het risico een lager 
rendement te krijgen dan bij een risicoloze belegging. De coupon kan nul bedragen.
LIQUIDITEITSRISICO: Het gestructureerde Product wordt niet verhandeld op een markt. Voor beleggers die 
gestructureerde	producten	willen	verkopen	vóór	de	vervaldag,	zorgt	Natixis	voor	een	dagelijkse	liquiditeit	in	normale	
marktomstandigheden (met een spread van maximaal 1%). Natixis kan deze liquiditeit echter naar eigen keuze en 
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of opschorten. Het is dus mogelijk dat de belegger het Product niet kan 
verkopen	vóór	de	vervaldatum.	De	wederverkoop	aan	Purple	zal	gebeuren	tegen	een	prijs	die	Natixis	bepaalt	op	basis	
van vaste marktparameters.
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Voornaamste risico’s

RISICO VAN PRIJSSCHOMMELINGEN: De beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat de prijs van het Product tijdens 
de looptijd van dit product lager kan liggen dan het bedrag van het belegde kapitaal (exclusief kosten). In dat geval 
kunnen	zij	kapitaalverlies	 lijden	bij	een	verkoop	vóór	de	vervaldag.	Bovendien	moeten	zij	ervoor	zorgen	dat	hun	
beleggingshorizon overeenkomt met de beleggingstermijn van het Product. Het recht op terugbetaling van 100% van 
het	kapitaal	geldt	alleen	op	de	vervaldag.	Tot	de	vervaldag	kan	de	prijs	van	het	Product	volatiel	zijn	onder	invloed	van	
het verloop van de marktomstandigheden, en in het bijzonder de ontwikkeling van de Index, de rentevoeten en de 
perceptie van het kredietrisico van de Emittent. Indien alle andere factoren ongewijzigd blijven, leidt een stijging van 
de rente tot een daling van de waarde van het Product en omgekeerd.
RISICO VAN VERVROEGDE TERUGBETALING EN RISICO’S GEKOPPELD AAN DE ONDERLIGGENDE INDEX
a) Risico’s van vervroegde terugbetaling in geval van onwettigheid, overmacht of wanbetaling van de Emittent:
Indien	er	zich	vóór	de	vervaldatum	een	geval	van	onwettigheid	voordoet	dat	het	definitief	onmogelijk	maakt	het	
Product aan te houden, of een geval van overmacht door een externe gebeurtenis die niet aan de Emittent te wijten 
is en dat het definitief onmogelijk maakt het Product aan te houden, zal de Emittent het Product terugbetalen tegen 
zijn marktwaarde (zoals gedefinieerd in de Securities Note). De prijs bij een vervroegde terugbetaling kan lager liggen 
dan de nominale waarde. Het bedrag van de vervroegde terugbetaling zou kunnen leiden tot een totaalverlies van het 
belegde kapitaal.
b) Risico’s van vervroegde terugbetaling buiten gevallen van onwettigheid, overmacht en wanbetaling van de 
Emittent:
Indien er zich een buitengewone gebeurtenis met betrekking tot de onderliggende Index voordoet, zal de 
Berekeningsagent de marktwaarde van het Product kunnen bepalen en de houder de keuze bieden tussen een 
vervroegde terugbetaling tegen deze marktwaarde (waarbij het bedrag van de vervroegde terugbetaling lager zou 
kunnen liggen dan het belegde bedrag) en een terugbetaling tegen de gemonetiseerde waarde die is berekend op 
basis van een percentage bepaald op de datum van de monetisering, waarbij dit bedrag niet minder mag zijn dan het 
belegde kapitaal (exclusief kosten, zie risico’s van fiscale aard hieronder). Het toegepaste percentage is de jaarlijkse 
rentevoet die de Emittent aanbiedt, op de dag dat de buitengewone gebeurtenis zich voordoet, op een schuldbewijs 
waarvan	de	looptijd	overeenkomt	met	de	resterende	looptijd	van	het	gestructureerde	product	dat	beëindigd	wordt	(de	
“financieringsrente”),	van	toepassing	vanaf	deze	dag	tot	de	vervaldag.
In geval van vervroegde terugbetaling van het Product zullen geen andere kosten in verband met deze terugbetaling aan 
de beleggers kunnen worden aangerekend dan de kosten die noodzakelijk zijn om over te gaan tot de terugbetaling. 
Het bedrag dat wordt terugbetaald omvat de terugbetaling pro rata temporis (vanaf de datum van vervroegde 
terugbetaling tot de oorspronkelijk geplande vervaldag) aan de beleggers van de aan Purple betaalde kosten (zoals de 
structureringskosten) die zijn vervat in de uitgifteprijs en op de uitgiftedatum worden gedragen door de beleggers.
c) Risico’s van fiscale aard:
De aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat indien de Emittent als gevolg van een wijziging van de 
geldende reglementering na de uitgiftedatum verplicht is om belastingen, taksen, bijdragen of door de overheid 
opgelegde kosten van welke aard dan ook te betalen, in te houden of af te trekken die worden opgelegd, geïnd 
of	 ingehouden	 door	 of	 in	 Luxemburg,	 Frankrijk,	 België	 of	 enig	 ander	 rechtsgebied,	 noch	 de	 Emittent,	 noch	 het	
betaalkantoor, noch enige andere persoon verplicht zou zijn om in verband met het Product bijkomende bedragen te 
betalen omdat er een dergelijke bronbelasting wordt opgelegd. Deze bijkomende bedragen komen voor rekening van 
de belegger. De voorwaarden van de gestructureerde notes verlenen de Emittent niet het recht om de gestructureerde 
notes vervroegd af te lossen na een wijziging van het belastingstelsel waardoor de Emittent dergelijke betalingen zou 
moeten verrichten.

Kenmerken	van	het	product

GESTRUCTUREERD FINANCIEEL INSTRUMENT: Note volgens Engels recht.
EMITTENT: Purple, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht die onder de effectiseringswet van 22 maart 
2004 valt, geeft schuldbewijzen naar Engels recht uit waarvan de terugbetalingswaarde is zekergesteld door aparte 
activa die worden gehouden in afgescheiden compartimenten (d.w.z. onafhankelijk van elkaar). In dit kader hebben 
de houders van effecten slechts een beperkt verhaalsrecht op de activa van het compartiment waaruit deze effecten 
zijn uitgegeven. Indien Purple in gebreke blijft of failliet gaat, zullen de schuldeisers van een bepaald compartiment 
alleen beslag kunnen leggen op de activa van dit compartiment en in geen geval op de activa van andere door Purple 
opgerichte compartimenten. Purple zal het grootste deel van de nominale waarde deponeren op een termijnrekening 
bij vdk bank nv, die zal zorgen voor de volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de einddatum (behoudens 
faillissement of risico op faillissement van Purple of, in voorkomend geval, vervroegde terugbetaling van het Product. 
Raadpleeg	het	risico	van	vervroegde	terugbetaling	en	risico’s	gekoppeld	aan	de	onderliggende	index).	Purple	zal	
het saldo van de nominale waarde van het Product gebruiken om met Natixis een swapovereenkomst aan te gaan 
die gekoppeld is aan de prestatie van de Solactive Quality of Life Select Index (Price) en als doel heeft het door het 
Product geboden rendement te verkrijgen. In het kader van dit Product zal Purple een verhaalsrecht hebben op vdk 
bank nv voor de teruggave van de gedeponeerde sommen en een verhaalsrecht op Natixis, dat zich heeft verbonden 
tot	de	beëindiging	van	de	swapovereenkomst.	Indien	Natixis	en/of	vdk	bank	nv,	en/of	Purple	in	gebreke	blijft	of	
failliet	gaat,	zal	BNP	Paribas	Trust	Corporation	UK	Limited	als	trustee	de	houders	van	het	Product	vertegenwoordigen	
en in hun belang optreden. De trustee zal streven naar de teruggave van de gedeponeerde sommen en overgaan 
tot de vereffening van de activa van het compartiment om de vervroegde terugbetaling van het Product mogelijk te 
maken. Het bedrag dat elke belegger terugkrijgt, hangt af van de sommen die de trustee terugvordert. De beleggers 
moeten er dan ook rekening mee houden dat het bedrag van de vervroegde terugbetaling veel lager kan liggen dan 
het belegde kapitaal, of zelfs nul kan zijn. 
In alle andere uitzonderlijke gevallen, zoals de invoering in het land waar Purple gevestigd is van een fiscale maatregel 
die ongunstig is voor de effecten die Purple heeft uitgegeven, zal het Product niet vervroegd worden terugbetaald. 
In dat geval zal de marktwaarde van het Product worden gemonetiseerd tot de vervaldatum om de terugbetaling van 
het Product tegen een waarde die minstens gelijk is aan het belegde kapitaal mogelijk te maken. 
Meer details hierover vindt u in de juridische documentatie.
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Kenmerken	van	het	product

DISTRIBUTEUR: vdk bank nv.
TECHNISCHE GEGEVENS: 
•	Nominale	waarde:	€ 1.000
•	ISIN-code:	XS1648299102
RISICO’S: De belangrijkste risico’s zijn op pagina 10 van deze brochure beschreven. 
DATUM VAN BETALING: 13 oktober 2017
VERVALDAG: 13 oktober 2027
TERUGBETALING AAN HET EINDE VAN DE LOOPTIJD: 100% van de nominale waarde, behalve indien Purple 
en/of Natixis en/of vdk bank nv in gebreke blijft of failliet gaat, en de laatste coupon, indien van toepassing.
RENDEMENT:
•	Uitgiftedatum:	13 oktober 2017
•	Beginniveau:	De slotkoers van de onderliggende Index op 13 oktober 2017
•	Onderliggende	 Index:	 Solactive	Quality	 of	 Life	 Select	 40	 Index	 (Price)	 (ISIN:	 DE000SLA2F63;	 Bloomberg-code:	 
	 SOLQLIFE	Index)	
•	Recht	op	10	potentiële	jaarlijkse	coupons,	waarvan	het	bedrag	gelijk	is	aan	100%	van	het	rendement	op	jaarbasis	 
 van de Index, met een maximum van 3% (zie toelichtingen over de berekeningsmethode op pagina 7). De kans  
 om de cap (3%) te behalen is op korte termijn klein. De facto, de kans om op elke betaaldag de cap te behalen  
 is zeer klein.
•	Jaarlijkse	observatiedata:	12	oktober	2018,	11	oktober	2019,	13	oktober	2020,	13	oktober	2021,	13	oktober	2022,	 
	 13	oktober	2023,	11	oktober	2024,	13	oktober	2025,	13	oktober	2026	en	8	oktober	2027	
•	Betaaldata	van	de	coupons:	19	oktober	2018,	18	oktober	2019,	20	oktober	2020,	21	oktober	2021,	20	oktober	2022,	 
	 20	oktober	2023,	18	oktober	2024,	22	oktober	2025,	22	oktober	2026	en	13	oktober	2027
RISCOPROFIEL VAN vdk bank nv: Defensief - vdk bank nv zal de beleggers over elke wijziging in het risicoprofiel 
van	het	Product	inlichten	op	https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes
SECUNDAIRE MARKT: Het Product wordt niet verhandeld op een markt. Voor de houders die het Product willen 
verkopen	vóór	de	vervaldag,	zal	Natixis	al	het	mogelijke	doen	om	te	zorgen	voor	een	dagelijkse	liquiditeit	voor	
het Product in normale marktomstandigheden (waarbij de aankoopprijs niet meer dan 1% hoger zal liggen dan de 
verkoopprijs). Deze liquiditeit kan worden gewijzigd of tijdelijk opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving en 
naar eigen keuze van Natixis. Het is dus mogelijk dat beleggers het Product op een bepaald moment niet kunnen 
verkopen. De wederverkoop van het Product door Natixis aan Purple zal gebeuren tegen een prijs die wordt 
bepaald op basis van marktparameters. De indicatieve waarde van de gestructureerde notes zal worden vermeld 
in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van vdk bank nv.
KOSTEN EN VERGOEDINGEN:
•	Inschrijvingskosten: 2,00% 
•	Distributievergoeding:	Natixis	betaalt	aan	vdk	bank	nv	een	vergoeding	op	jaarbasis	van	maximaal	0,50%	 
 van het bedrag van de geplaatste effecten. Deze distributiekosten, alle andere kosten, en de eventuele  
 terugkoopkosten en de kosten voor de structurering en lancering van het Product zijn reeds inbegrepen in de  
 uitgifteprijs.
•	Noteringsvork	(in	geval	van	uitstap	vóór	de	vervaldatum):	Natixis past een spread tussen de aankoop- en  
 verkoopprijs toe van maximaal 1%. vdk bank nv voegt daar een marge van maximaal 1% aan toe.
•	De	bewaring	op	een	effectenrekening	bij	vdk	bank	nv	is	momenteel	gratis.
BELASTINGEN: 
•	Roerende	voorheffing:	30%	op	de	waarde	van	elke	eventuele	jaarlijkse	coupon.	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. Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke  
	 persoon	die	in	België	woont.
•	Taks	op	beursverrichtingen	(TOB):	
 Inschrijving op de primaire markt: nihil
	 In	geval	van	verkoop	vóór	de	vervaldag:	0,09%	op	de	verkoop	en	aankoop:	(tot	€	1.300	per	transactie).
LEVERING: Geen	materiële	 levering	mogelijk,	effecten	worden	gratis	bewaard	op	een	rekening	bij	vdk	bank	
nv.	Beleggers	die	het	Product	op	een	rekening	bij	een	andere	financiële	instelling	wensen	te	plaatsen,	moeten	
zich	 informeren	 over	 de	 geldende	 tarieven.	 Publicatie	 van	 de	waarde	 van	 het	 Product:	 De	waarde	 van	 het	
Product tijdens de looptijd kan worden opgevraagd in uw vdk-kantoor en wordt driemaandelijks gepubliceerd 
op	https://www.vdk.be/particulieren/beleggen/gestructureerde-notes	
KLACHTEN: Bij	klachten	kunt	u	zich	wenden	tot	vdk	bank	nv	-	Klachtenbehandeling,	Sint-Michielsplein	16,	9000	
Gent,	e-mail:	klachtenbehandeling@vdk.be.	Als	u	niet	tevreden	bent,	neem	dan	contact	op	met	de	ombudsman	
in	financiële	geschillen,	Belliardstraat	15-17	bus	8,	1040	Brussel	(www.ombudsfin.be).



vdk bank nv - Sint-Michielsplein 16 - 9000 Gent 

Tel.	09	267	32	11	-	fax	09	267	33	96	-	vdk@vdk.be	-	www.vdk.be	

BTW BE 0400.067.788 RPR Gent – FSMA 020230 A

Meer informatie - Inschrijven

•	 Wenst	u	meer	informatie	of	wilt	u	intekenen	op	dit	Product?	U	bent	van	harte	welkom	in	het	vdk-kantoor	in	uw	 
 buurt. U vindt de contactgegevens van alle vdk-kantoren terug op www.vdk.be/vestigingen.
•	 Is	er	(nog)	geen	vdk-kantoor	in	uw	buurt,	dan	kunt	u	telefonisch	terecht	op	09	267	33	00	of	via	e-mail:	contactcenter@ 
 vdk.be. We helpen u graag verder.

Belangrijke informatie

Alvorens	te	beleggen	in	dit	Product,	moeten	de	beleggers	
onafhankelijk	de	financiële,	fiscale,	boekhoudkundige	en	
juridische aspecten van dit Product beoordelen.
Purple	Protected	Asset	S.A.	is	de	emittent	van	het	Product.	
Natixis zal optreden als tegenpartij van Purple in de 
swapovereenkomst die gekoppeld is aan de prestatie 
van	 een	 index	 van	 Solactive	 AG	 op	 het	 actief	 van	 het	
compartiment van Purple. Natixis zal ook optreden als 
Berekeningsagent van het Product. De beleggers dienen 
zich bewust te zijn van de dubbele rol van Natixis als 
tegenpartij en Berekeningsagent (zoals gedefinieerd in de 
Securities Note) en de mogelijke belangenconflicten die 
daarmee gepaard gaan. De betalingen die Purple verricht 
aan de houders van het Product stemmen overeen met de 
betalingen die Purple ontvangt uit de swapovereenkomst 
met Natixis. De beleggers worden erop gewezen dat de 
betalingen die Purple verricht in verband met het Product 
slechts mogelijk zijn voor zover de kasstromen die door 
deze activa worden gegenereerd voldoende zijn om de 
betalingsverplichtingen te dekken.
Meer bepaald zal elke situatie die wordt beschouwd als een 
geval van wanbetaling of een geval van overmacht dat een 
impact heeft op een van de activa van het compartiment 
van Purple waaruit het Product is uitgegeven of, in 
voorkomend geval, als een gebeurtenis van onwettigheid 
of overmacht met betrekking tot de schuldbewijzen 
die zijn uitgegeven door het genoemde compartiment, 
leiden tot een wanbetaling van het compartiment en/of 
de vervroegde terugbetaling van het Product. In geval van 
vereffening van het compartiment van Purple, zullen de 
rechten van de beleggers beperkt zijn tot de activa die 
zijn geboekt op het actief van het compartiment waaruit 
het Product is uitgegeven. Bij vereffening van de activa 
van het compartiment zal de opbrengst worden verdeeld 
volgens de vastgelegde rangorde. Het is de beleggers in 
dit geval niet toegestaan andere juridische maatregelen 
tegen Purple te nemen, met inbegrip van een verzoek 
tot vereffening, om hun schulden terug te vorderen en 
Purple zal geen enkel ander bedrag verschuldigd zijn met 
betrekking tot het Product.
Belangrijkste risico’s van de belegging: De beleggers 
moeten de Securities Note en de Nederlandse vertaling 
van de samenvatting lezen vooraleer ze in het Product 
beleggen. Natixis raadt de beleggers aan bijzondere 
aandacht	te	besteden	aan	het	deel	“Risicofactoren”	in	de	
Securities Note.
Informatie over vergoedingen: Indien enige persoon op 
grond van de toepasselijke wet- of regelgeving verplicht 
is	de	potentiële	beleggers	in	te	lichten	over	de	kosten	of	
vergoedingen die Natixis of Purple betaalt in verband met 
het Product, is hij of zij als enige verantwoordelijk voor 
deze verplichting.
De	resultaten	zijn	bruto:	Het	potentiële	rendement	kan	
lager liggen na de inhouding van vergoedingen, kosten, 
belastingen of andere lasten die worden gedragen door 
de belegger.
Vergunning: Natixis	is	een	Franse	kredietinstelling	(bank)	
met maatschappelijke zetel te 30, avenue Pierre Mendès-
France	-	75013	Paris,	Frankrijk.	Aan	Natixis	is	in	Frankrijk	
een	 vergunning	 verleend	door	 de	Autorité	 de	Contrôle	
Prudentiel	et	de	Résolution	(“ACPR”)	en	zij	staat	onder	het	
toezicht	van	de	Europese	Centrale	Bank	(“ECB”).
Terugkoop	door	Natixis	of	vervroegde	terugbetaling	
van het Product: Alleen	 Natixis	 kan	 voorzien	 in	
een secundaire markt voor het Product in normale 
marktomstandigheden.

De uitvoering van deze verbintenis zal afhangen van (i) de 
algemene marktomstandigheden, (ii) de liquiditeit van de 
activa van het compartiment, en (iii) afdekkingstransacties. 
De prijs van het Product (in het bijzonder het verschil 
tussen de bied- en vraagprijs, waartegen Natixis zal 
voorstellen het Product terug te kopen of zal overgaan 
tot de vervroegde terugbetaling) omvat onder andere 
de kosten voor Natixis in verband met de afdekking en/
of de afwikkeling van de kosten die gepaard gaan met 
de terugkoop. Natixis is niet verantwoordelijk voor de 
gevolgen en de impact van de transacties die verbonden 
zijn met de beleggingen in het Product. 
Permanente verkoopbeperkingen in de Verenigde 
Staten: Van toepassing
Waarschuwing	over	de	 Index:	Het Product wordt niet 
gesponsord, gepromoot, verkocht of op welke manier 
dan	ook	gesteund	door	Solactive	AG.	Solactive	AG	biedt	
evenmin een formele of impliciete garantie met betrekking 
tot de resultaten van het gebruik van de Index en/of het 
gedeponeerde merk van de Index of de prijs van de Index 
op elk moment of in een andere omstandigheid. De 
Index	wordt	berekend	en	gepubliceerd	door	Solactive	AG.	
Solactive	AG	doet	al	het	mogelijke	om	ervoor	te	zorgen	
dat	de	 Index	 juist	wordt	berekend.	Zonder	 rekening	 te	
houden met zijn verplichtingen tegenover de Emittent, is 
Solactive	AG	geenszins	verplicht	 informatie	over	fouten	
in de Index mee te delen aan derden, met inbegrip van, 
maar	niet	beperkt	 tot	de	beleggers	en/of	de	 financiële	
tussenpersonen van het Product. Noch de publicatie van 
de	Index	door	Solactive	AG,	noch	de	toekenning	van	een	
vergunning voor de Index of het gedeponeerde merk van 
de Index om deze te gebruiken voor het Product, vormt 
een	 aanbeveling	 door	 Solactive	 AG	 om	 het	 kapitaal	 in	
dit Product te beleggen en vormt op enige manier een 
verzekering	of	 advies	 van	Solactive	AG	 in	 verband	met	
enige belegging in dit Product. Dit heeft geen impact op 
de verplichting van de Emittent om zijn verplichtingen 
jegens beleggers-gebruikers na te komen, waarvan hij 
niet kan worden vrijgesteld, tenzij in geval van overmacht.
Verwachte fiscale behandeling: Het verkrijgen van 
de belastingvoordelen of fiscale behandeling zoals 
uiteengezet in dit document hangt af van de fiscale status 
van de belegger, het rechtsgebied van waaruit hij of zij 
belegt en de wetgeving die van toepassing is op deze 
belegging. Deze fiscale behandeling zou op elk ogenblik 
gewijzigd kunnen worden. 
Wij raden de beleggers aan meer informatie over hun 
fiscale status in te winnen bij hun belastingadviseur.
Informatie over de gegevens en/of resultaten die 
afkomstig zijn van een externe bron.
Externe	bronnen: De juistheid, volledigheid en relevantie 
van gegevens die afkomstig zijn van externe bronnen 
kunnen niet gegarandeerd worden, ook al zijn deze 
gegevens afkomstig van bronnen die redelijkerwijze 
betrouwbaar	 worden	 geacht.	 Onder	 voorbehoud	 van	
de toepasselijke wetgeving, draagt noch Natixis, 
noch vdk bank nv, noch Purple op dit vlak enige 
verantwoordelijkheid. 
Marktinformatie: de marktgegevens in dit document 
zijn afkomstig van de databank van Bloomberg. Deze 
gegevens zijn op een specifiek moment verzameld en 
kunnen dus van tijd tot tijd veranderen.


