UITGIFTE SPECIFIEKE SAMENVATTING

Samenvattingen bevatten de verplichte informatie die wordt weergegeven in de vorm van “Elementen”. Deze
Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7). Deze Samenvatting bevat alle Elementen die
dienen te worden opgenomen in een samenvatting voor de Obligaties (Notes), welke uitgegeven zijn door de
Uitgevende Instelling (Issuer) onder haar programma van gewaarborgde obligaties, warrants en certificaten
(secured note, warrant and certificate programme) van EUR 20.000.000.000 (het "Programma"
("Programme")). Omdat sommige Elementen niet moeten worden besproken, kunnen er lacunes zijn in de
volgorde van de nummering van de Elementen. Zelfs wanneer een Element moet worden opgenomen in de
samenvatting omwille van het type van Obligaties (Notes), is het mogelijk dat geen relevante informatie kan
worden gegeven met betrekking tot dat Element. In dat geval is een beknopte verklaring opgenomen om
samen te vatten waarom er geen relevante informatie kan worden gegeven.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen

Element
A.1

Titel
Waarschuwing
dat de
samenvatting als
een inleiding
moet worden
gelezen en
bepaling
betreffende
vorderingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het basis
prospectus (base prospectus) betreffende het Programma (Programme) (het
"Basis Prospectus" (“Base Prospectus”)).

Iedere beslissing om te beleggen in de hierin omschreven effecten
moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele
Basisprospectus (Base Prospectus) door de belegger.
Wanneer er een vordering met betrekking tot de informatie in het
Basisprospectus (Base Prospectus) bij een rechterlijke instantie
aanhangig wordt gemaakt, is het mogelijk dat de belegger die als
eiser optreedt, volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de
Europese Unie, de kosten van de vertaling van het Basisprospectus
(Base Prospectus) moet dragen voordat de rechtsvordering kan
worden ingesteld.
Alleen de personen die de samenvatting, met inbegrip van de
vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen burgerrechtelijk
aansprakelijk worden gesteld, maar alleen indien de samenvatting,
wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus
(Base Prospectus) wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent
is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het
Basisprospectus (Base Prospectus) wordt gelezen, niet de
kerngegevens bevat om beleggers te helpen wanneer zij overwegen in
die effecten te investeren.

A.2

Toestemming
voor het gebruik
van het
Basisprospectus
(Base
Prospectus),
geldigheidsduur
en andere
voorwaarden die
hiermee verband
houden

De Obligaties (Notes) ( met een waarde per eenheid lager dan €100.000 (of
het equivalent hiervan in een andere munteenheid)) kunnen worden
aangeboden in omstandigheden waarin er geen vrijstelling van de
prospectusplicht zoals bepaald in de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 4 november 2003 (de “Prospectusrichtlijn”)
bestaat. Naar een dergelijke aanbieding wordt verwezen als een "Nietvrijgestelde Aanbieding" (“Non-exempt Offer”).

De Uitgevende Instelling (Issuer) stemt in met het gebruik van het
Basisprospectus (Base Prospectus) voor elke doorverkoop of
plaatsing van de Obligaties (Notes) (de "Openbare Aanbieding"
("Public Offer")) mits de volgende voorwaarden worden nageleefd:

Element

Titel
(a) de instemming geldt slechts tijdens de periode die loopt van en
inclusief 16 februari 2015 tot en met 2 april 2015 (de
"Aanbiedingsperiode" ("Offer Period"));
(b) de enige persoon die gemachtigd is om het Basis prospectus (Base
Prospectus) te gebruiken om de Openbare Aanbieding (Public
Offer) te doen is VDK Spaarbank N.V.; en
(c) de instemming heeft enkel betrekking op het gebruik van het
Basisprospectus (Base Prospectus) met het oog op de Openbare
Aanbieding (Public Offer) in België.
EEN BELEGGER DIE VIA EEN NIET-VRIJGESTELDE
AANBIEDING (NON-EXEMPT OFFER) EEN OBLIGATIE
(NOTE) WENST TE VERWERVEN OF VERWERFT BIJ EEN
ERKENDE AANBIEDER (AUTHORISED OFFEROR) ZAL
DAT DOEN, EN HET AANBIEDEN EN VERKOPEN VAN
DERGELIJKE EFFECTEN AAN EEN BELEGGER DOOR
EEN ERKENDE AANBIEDER (AUTHORISED OFFEROR)
ZAL
WORDEN
UITGEVOERD
CONFORM
DE
VOORWAARDEN EN ANDERE AFSPRAKEN TUSSEN DEZE
ERKENDE AANBIEDER (AUTHORISED OFFEROR) EN
DEZE BELEGGER, MET INBEGRIP VAN DE AFSPRAKEN
VAN PRIJS (PRICE), TOEWIJZING (ALLOCATION) EN
AFWIKKELING
(SETTLEMENT).
DE
AANBIEDER
(OFFEROR) ZAL DEZE INFORMATIE AAN DE BELEGGER
MEEDELEN OP HET OGENBLIK DAT DE AANBIEDING
WORDT GEDAAN EN DE AANBIEDER IS VOOR DEZE
INFORMATIE AANSPRAKELIJK. NOCH DE UITGEVENDE
INSTELLING (ISSUER) OF WELKE DEALER DAN OOK
ZIJN VOOR DEZE INFORMATIE JEGENS DE BELEGGERS
AANSPRAKELIJK.
Afdeling B - Uitgevende Instelling (Issuer)

Element
B.1

B.2

B.16

B.17

Titel
Officiële
en
handelsnaam van
de
Uitgevende
Instelling (Issuer)
Vestigingsplaats/r
echtsvorm/wetge
ving/land
van
oprichting

Rechtstreekse en
middellijke
eigendom en
zeggenschap
Gevraagde
kredietratings

De uitgevende instelling is SecurAsset S.A., en handelt via haar
Compartiment (Compartment) 2015-283 (de "Uitgevende
Instelling" (“Issuer”)).
De Uitgevende Instelling (Issuer) is een naamloze vennootschap (société
anonyme), wiens activiteiten onderworpen zijn aan de Luxemburgse
(Groothertogdom Luxemburg, “Luxemburg") wet van 22 maart 2004 op
de effectisering, zoals gewijzigd (de "Effectiseringswet van 2004"
(“Securitisation Act 2004”)).
De Uitgevende Instelling (Issuer) werd opgericht en heeft haar
vestigingsplaats in Luxemburg.
Stichting AssetSecur, een stichting geldig opgericht naar Nederlands recht,
bezit alle aandelen van de Uitgevende Instelling (Issuer).

De Obligaties (Notes) hebben geen rating.

B.20

B.21

Verklaring of de
Uitgevende
Instelling (Issuer)
is opgericht als
een entiteit voor
de uitgifte van
door
activa
gedekte
waardepapieren
(asset
backed
securities)
Voornaamste
activiteiten van
de
Uitgevende
Instelling (Issuer)
en overzicht van
de partijen bij de
transactie
(met
inbegrip
van
directe
of
indirecte
eigendomsbanden
)

De Uitgevende Instelling (Issuer) is opgericht als een gereglementeerde
effectiserings-onderneming overeenkomstig de Effectiseringswet van 2004
(Securitisation Act 2004), met het oog op het aanbieden van effecten in
overeenstemming met de bepalingen van deze wet. De Uitgevende
Instelling (Issuer) is derhalve opgericht als een special purpose vehicle of
als een entiteit voor de uitgifte van door activa gedekte waardepapieren
(asset backed securities).

Luidens de statuten (articles of incorporation) van de Uitgevende Instelling
(Issuer) is het maatschappelijk doel van de Uitgevende Instelling (Issuer)
het aangaan en uitvoeren van door de Effectiseringswet van 2004
(Securitisation Act 2004) toegestane transacties en het dienst doen als
vehikel voor dergelijke transacties.
BNP Paribas Arbitrage S.N.C., die optreedt als de samensteller (arranger)
in het kader van het Programma (Programme), als berekeningsagent
(calculation agent) betreffende de Obligaties (Notes) (de
"Berekeningsagent" (“Calculation Agent”)) en als dealer met betrekking
tot de Obligaties (Notes) (de "Dealer"), en BNP Paribas Securities Services,
bijkantoor Luxemburg, die onder meer optreedt als uitgifte- en
betalingsagent (issuing and paying agent) (de "Uitgifte- en
Betalingsagent" (“Issuing and Paying Agent”)), geldbeheerder (cash
manager) (de "Geldbeheerder" (“Cash Manager”)) en rekeningbank
("Account Bank")), zijn volledige dochtervennootschappen van BNP
Paribas ("BNPP"). BNP Paribas Trust Corporation UK Limited, die
optreedt als trustee met betrekking tot de Obligaties (Notes) (de "Trustee"),
is een dochtervennootschap van BNP Paribas Securities Services.
BNP Paribas treedt op als Swap Tegenpartij (Swap Counterparty).

B.22

B.23

Verklaring
betreffende
het
niet
aanvangen
van
de
werkzaamheden
en geen financiële
overzichten
Geselecteerde
belangrijke
historische
financiële
informatie
met
betrekking tot de
Uitgevende
Instelling (Issuer)

VDK Spaarbank N.V. treedt op als een deposito tegenpartij (deposit
counterparty) met betrekking tot de Obligaties (Notes).
Niet van toepassing aangezien de Uitgevende Instelling (Issuer) reeds
begonnen is met haar werkzaamheden en ook reeds gecontroleerde
financiële rekeningen heeft gepubliceerd voor de jaren eindigend op 31
december 2013 en 31 december 2012.

Geselecteerde financiële informatie

Bedrijfsresultaat
boekjaar
Totaal activa
Totaal passiva

voor

het

31/12/2013
EUR
83,208.20

31/12/2012
EUR
2,182.30

2,272,243,455.19
2,272,243,455.19

675,031,847.73
675,031,847.73

Geselecteerde ongecontroleerde tussentijdse financiële informatie
30/06/2013
Bedrijfsresultaat
voor
de 13,543.15
periode van zes maanden tot 30
juni

30/06/2014
83,208.20

Totaal activa
Totaal passiva

B.24

B.25

Beschrijving van
belangrijke
negatieve
wijzigingen sinds
de datum van de
laatst
gepubliceerde
gecontroleerde
financiële
overzichten
Beschrijving van
de onderliggende
activa

1,030,240,289.55
1,030,240,289.55

3,093,970,585.12
3,093,970,585.12

Niet van toepassing aangezien er zich sinds 31 december 2013 geen
negatieve wijzigingen van grote betekenis hebben voorgedaan in de
financiële positie of vooruitzichten van de Uitgevende Instelling (Issuer).

Compartiment (Compartment) 2015-283 omvat een pool van "Bezwaarde
Activa" (“Charged Assets”), die afgescheiden zullen zijn van de pools van
Bezwaarde Activa (Charged Assets) met betrekking tot andere
compartimenten (compartments) van SecurAsset S.A. De Bezwaarde Activa
(Charged Assets) zijn de activa die dienen voor de voldoening van de
vorderingen voortvloeiend uit de Obligaties (Notes) en beschikken over de
eigenschappen die aantonen dat ze fondsen kunnen opleveren waarmee de
verschuldigde en opeisbare betalingen met betrekking tot de Obligaties
(Notes) kunnen worden verricht.
De Bezwaarde Activa (Charged Assets) omvatten:
(a)
een over-the-counter derivatenovereenkomst, die wordt
gedocumenteerd in een masterovereenkomst zoals gepubliceerd door de
International Swaps and Derivatives Association, Inc. ("ISDA"), tussen de
Uitgevende Instelling (Issuer) en de Swap Tegenpartij (Swap Counterparty)
en een bevestiging die bij wijze van referentie bepaalde door de ISDA
gepubliceerde definities inhoudt (de "Swap Overeenkomst" (“Swap
Agreement”));
(b)
een deposito-overeenkomst aangegaan door de Uitgevende
Instelling (Issuer) met de Deposito Tegenpartij (Deposit Counterparty)
(zoals gedefinieerd in Element B.30 hieronder) (de "Deposito
Overeenkomst" (“Deposit Agreement”));
(c)
fondsen van tijd tot tijd gehouden bij de Uitgifte- en Betalingsagent
(Issuing and Paying Agent) en de Rekeningbank (Account Bank) voor
betalingen verschuldigd krachtens de Obligaties (Notes) (de "Contante
Activa" (“Cash Assets”)).
The Deposito Tegenpartij (Deposit Counterparty) is VDK Spaarbank N.V.
De Swap Tegenpartij is BNP Paribas (de "Swap Wederpartij" (“Swap
Counterparty”)).
BNP Paribas is een naar Franse recht opgerichte naamloze vennootschap
(société anonyme) en heeft een banklicentie. BNP Paribas is gevestigd in
Frankrijk en heeft haar zetel te 16 boulevard de Italiens – 75009 Parijs
(Frankrijk).
Zie Element B.29 voor nadere informatie met betrekking tot de verwachte
kasstromen krachtens de Swap Overeenkomst (Swap Agreement) en de
Deposito Overeenkomst (Deposit Agreement).
De Bezwaarde Activa (Charged Assets) staan uitsluitend ter beschikking ter
voldoening van de vorderingen van de "Gewaarborgde Partijen"

(“Secured Parties”) (zijnde ieder van de Trustee, iedere curator, de
Obligatiehouders
(Noteholders),
de
Swap
Tegenpartij
(Swap
Counterparty)), de "Agenten" ("Agents") (zijnde de Uitgifte- en
Betalingsagent (Issuing and Paying Agent), de Berekeningsagent
(Calculation Agent) en de Geldbeheerder (Cash Manager)).
De Bezwaarde Activa (Charged Assets) omvatten geen onroerend goed en
de Uitgevende Instelling (Issuer) zal geen verslagen opstellen met
betrekking tot de waarde van de Bezwaarde Activa (Charged Assets), noch
zullen dergelijke verslagen worden meegedeeld aan beleggers.

B.26

B.27

B.28

Parameters
waarbinnen kan
worden
belegd
met
betrekking
tot een actief
beheerde
pool
van activa die
dienen
ter
dekking van de
uitgifte
Verklaring
betreffende
inwisselbare
uitgiftes
Beschrijving van
de structuur van
de transacties

Niet van toepassing aangezien de Bezwaarde Activa (Charged Assets) niet
bestemd zijn om verhandeld te worden of op een andere manier actief
beheerd te worden door de Uitgevende Instelling (Issuer).

Niet van toepassing aangezien de Uitgevende Instelling (Issuer) geen
verdere effecten zal uitgeven die inwisselbaar zijn met de Obligaties
(Notes).
De Obligaties (Notes) worden in het leven geroepen door de relevante akte
van uitgifte met betrekking tot de Obligaties (Notes) die de hoofd trust
voorwaarden (master trust terms) incorporeren tussen de Uitgevende
Instelling (Issuer) en de Trustee gedateerd 27 november 2014 (de
"Trustovereenkomst" (“Trust Deed”)).
Op of rond de Uitgiftedatum (Issue Date) zal de Uitgevende Instelling
(Issuer) de Swap Overeenkomst (Swap Agreement) en de Deposito
Overeenkomst (Deposit Agreement) aangaan. Een deel van de opbrengst
van de uitgifte van de Obligaties (Notes) zal worden betaald aan de
Deposito Tegenpartij (Deposit Counterparty) overeenkomstig de Deposito
Overeenkomst (Deposit Agreement).
Overeenkomstig de Swap Overeenkomst (Swap Agreement) zal de
Uitgevende Instelling (Issuer) haar verplichtingen betreffende de betaling
van het variabele deel van het Definitieve Aflossingsbedrag (Final
Redemption Amount) voortvloeiend uit de Obligaties (Notes) hedgen.

B.29

Beschrijving van
de kasstromen en
informatie
betreffende
de
Hedging
Tegenpartij

Deposito Overeenkomst (Deposit Agreement)
Overeenkomstig de Deposito Overeenkomst (Deposit Agreement) zal de
Uitgevende Instelling (Issuer) aan de Deposito Tegenpartij (Deposit
Counterparty) op de derde werkdag volgend op de Uitgifte Datum (Issue
Date) een bedrag betalen dat, gebaseerd op de rentekoers die geldt op de
handelsdatum (de "Handelsdatum" ("Trade Date") zijnde 2 april 2015), de
Deposito Wederpartij (Deposit Counterparty) in staat stelt op of voor de
Vervaldatum (Maturity Date) een bedrag gelijk aan 100 procent van de
totale nominale waarde van de Obligaties (Notes) op dat moment aan de
Uitgevende Instelling (Issuer) te betalen ("Deposit").
Op of vóór de Vervaldatum (Maturity Date) (zo'n datum, zijnde de
"Deposit Termination Date" ("Deposito Beëindigingsdatum")) zal de
Deposito Tegenparij (Deposit Counterparty) aan de Uitgevende Instelling
(Issuer) een bedrag betalen in Euro's dat gelijk is aan 100 procent van de

totale nominale waarde van de op dat moment uitstaande Obligaties (Notes)
op de Vervaldatum (Maturity Date) ("Final Deposit Payment") (de
Definitieve Deposito Betaling)).
Indien de Deposito Overeenkomst (Deposit Agreement) voor de geplande
Deposito Bëeindigingsdatum (Deposit Termination Date) eindigt, kan de
Uitgevende Instelling (Issuer) een bedrag ontvangen dat lager is dan de
geplande Definitieve Depositobetaling (Final Deposit Payment) van de
Desposito Tegenpartij (Deposit Counterparty).
Swap Overeenkomst (Swap Agreement)
Overeenkomstig de Swap Overeenkomst (Swap Agreement) zal de
Uitgevende Instelling (Issuer) op de derde werkdag volgend op de Uitgifte
Datum (Issue Date) een bedrag dat gelijk is aan de netto opbrengsten van de
Obligaties (Notes) die niet betaald zijn aan de Deposito Tegenpartij
(Deposit Counterparty) volgens de Deposito Overeenkomst (Deposit
Agreement) of zijn gebruikt met betrekking tot vergoedingen en onkosten in
verband met het beheer van de Uitgevende Instelling (Issuer) en/of de
Obligaties (Notes) (“Issuer Initial Swap Payment Amount”) het
"Oorspronkelijk Swapbetalingsbedrag van de Uitgevende Instelling").
Op of voor de Vervaldatum moet De Swap Tegenpartij (Swap
Counterparty) aan de Uitgevende Instelling (Issuer) een bedrag betalen dat,
wanneer het toegevoegd wordt aan de ontvangen bedragen door de
Uitgevende Instelling (Issuer) van de Deposito Tegenpartij (Deposit
Counterparty) overeenkomstig de Deposito Overeenkomst (Deposit
Agreement) op of omstreeks deze datum gelijk is aan het totaal van het
definitieve aflossingsbedrag betreffende de Obligaties (Notes) dat de
Uitgevende Instelling (Issuer) dient te betalen, op voorwaarde dat er zich
geen Geval van Voortijdige Aflossing (Early Redemption Event) of Geval
van Verzuim (Event of Default) heeft voorgedaan.

B.30

Naam en een
beschrijving van
de
oorspronkelijke
bezitters van de
gesecuritiseerde
activa

BNP Paribas is de tegenpartij van de Swap Overeenkomst (Swap
Agreement).
VDK Spaarbank N.V. is de tegenpartij van de Deposito Overeenkomst
(Deposit Agreement) (de "Deposito Tegenpartij" (“Deposit
Counterparty”)).
VDK Spaarbank N.V. is een naamloze vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht naar Belgisch recht en is geregistreerd in het
Rechtspersonenregister – Gent onder nummer 0400.067.788. VDK
Spaarbank N.V. 's zetel bevindt zich te Sint-Michielsplein, 16, 9000, Gent,
België. Het telefoonnummer van VDK Spaarbank N.V. is +32 (0)9 267 32
11. VDK Spaarbank N.V. is een spaarbank met een netwerk van meer dan
90 bankvestigingen in het Nederlandse sprekende deel van België.
Zie ook Element B.25 hierboven.
Afdeling C – Effecten (Securities)

Element
C.1

C.2

Titel
Type en categorie
van de Effecten
(Securities)/
ISIN

Munteenheid

De Obligaties (Notes) zijn door activa gedekt (asset backed) effecten (securities)
verbonden aan een mand van fondsen.
De ISIN van de Obligaties (Notes) is: XS1127325865
De Gemeenschappelijke Code (Common Code) van de Obligaties (Notes) is:
112732586.
De munteenheid van de Obligaties (Notes) is Euro.

Element
C.5

Titel
Beperkingen op
de vrije
overdraagbaarhei
d

De Obligaties (Notes) worden uitgegeven op basis van Verordening S
(Regulation S) van de Amerikaanse Effectenwet van 1933 (United States
Securities Act of 1933) (zoals gewijzigd) en mogen noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, verhandeld,
verpand, afgelost (redeemed), overgedragen, geleverd (delivered) of uitgeoefend
(exercised) in de Verenigde Staten van Amerika, noch aan of voor rekening van
of ten gunste van een burger van de Verenigde Staten.
Er kunnen beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zijn als gevolg van de
toepasselijke lokale wetgeving.

C.8

Rechten
verbonden aan
de Effecten
(Securities),
hun rangorde en
op deze rechten
geldende
beperkingen

Rechten verbonden aan de Obligaties (Notes) en hun rangorde
Zie Element C.18 hieronder voor wat betreft betalingen verschuldigd bij
aflossing van de Obligaties (Notes).
Gevallen van Verzuim
De Trustee mag naar eigen goeddunken, en moet, indien de houders van
ten minste 25 procent van de hoofdsom van de Obligaties die op dat
ogenblik uitstaan, hier schriftelijk om verzoeken, of indien ze op grond
van een buitengewoon besluit van deze houders (d.w.z. een besluit dat
werd genomen op een vergadering die op rechtsgeldige manier werd
bijeengeroepen en werd genomen met een meerderheid van 75 procent
van de uitgebrachte stemmen) hiertoe de opdracht krijgt, (telkens onder
voorbehoud van vergoeding en/of waarborg naar zijn genoegen) de
Uitgevende Instelling (Issuer) kennis geven van het feit dat dergelijke
Obligaties onmiddellijk vervallen en betaalbaar zijn en dit bijgevolg
direct zullen worden (een "Obligatie Acceleratie" (“Note
Acceleration”)) bij het intreden van één van de volgende gebeurtenissen
(telkens een "Geval van Verzuim" (Event of Default)):
(i)

(ii)

(iii)

een verzuim gedurende een termijn van ten minste 30 dagen met
betrekking tot de betaling van verschuldigde bedragen betreffende
de Obligaties (Notes); of
de Uitgevende Instelling (Issuer) komt haar andere verplichtingen
voortvloeiend uit de Obligaties (Notes) of uit de
Trustovereenkomst (Trust Deed) niet na (onder voorbehoud van
een termijn van respijt van 45 dagen, indien een dergelijke nietnakoming (volgens de Trustee) kan worden verholpen; of
er is een beslissing genomen door een bevoegde rechtbank of er
werd een besluit aangenomen voor de vereffening of de
ontbinding van de Uitgevende Instelling (Issuer) (met inbegrip
van, doch niet beperkt tot, de opening van een faillissement
(faillite), een insolventieprocedure, een vrijwillige of gerechtelijke
vereffening (insolvabilité, liquidation volontaire ou judiciaire),
een akkoord met de schuldeisers (concordat préventif de faillite),
uitstel van betaling (sursis de paiement), gecontroleerd bestuur
(gestion contrôlée), frauduleuze verarming (actio pauliana), een
algemene
schikking
met
de
schuldeisers
of
een
reorganisatieprocedure of een gelijkaardige procedure die de
rechten van de schuldeisers in het algemeen) aantast of de
aanstelling van een beheerder over de Uitgevende Instelling
(Issuer) (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de aanstelling
van een curator (curateur), vereffenaar (liquidateur), commissaris
(commissaire), deskundige (expert-verificateur), afgevaardigd
rechter (juge délégué) of rechter-commissaris (juge

Element

Titel

commissaire)), behalve indien deze plaatsvindt met het oog op
een samensmelting, fusie, consolidatie, reorganisatie of een
andere soortgelijke regeling waarvan de voorwaarden vooraf
schriftelijk zijn goedgekeurd door de Trustee of door een
buitengewoon besluit van de Obligatiehouders (Noteholders).
Rechten van een Obligatiehouder op de Vereffeningsopbrengsten
(Liquidation Proceeds) als gevolg van een Geval van Verzuim (Event of
Default)
zijn
onderworpen
aan
een
limiet
(de
"Vereffeningsopbrengsten Limiet" (“Liquidation Proceeds Cap”)) dat
wordt bepaald onder verwijzing naar bedragen die betaalbaar zouden
zijn geweest indien er geen Obligatie Acceleratie (Note Acceleration)
naar aanleiding van het Geval van Verzuim (Event of Default) had
plaatsgevonden.
Voortijdige Aflossing (Early Redemption)
Indien de Berekeningsagent (Calculation Agent) vaststelt dat één of
meerdere (al naargelang het geval) van de volgende gebeurtenissen
(telkens een "Geval van Voortijdige Aflossing") heeft/hebben
voorgedaan, zal de Uitgevende Instelling (Issuer) vóór de bepaalde
aflossingsdatum (date of redemption) een (onherroepelijke)
kennisgeving doen aan de Trustee en aan de Obligatiehouders
(Noteholders) dat zij van plan is om de Obligaties (Notes) af te lossen
(redeem) en bij de afloop van dergelijke kennisgeving moet de
Uitgevende Instelling (Issuer) alle, maar niet slechts enkele, Obligaties
(Notes) aflossen (redeem) aan hun voortijdig aflossingsbedrag (early
redemption amount) desgevallend vermeerderd met de rente tot (maar
met uitsluiting van) de datum van aflossing (date of redemption) zoals
bepaald in de relevante kennisgeving (de "Voortijdige
Aflossingsdatum" (Early Redemption Date)) (op voorwaarde dat de
volledige aflossing (redemption) van de Obligaties (Notes) zal worden
uitgesteld tot twee kalenderjaren na de Vervaldatum (de "Verlengde
VervalDatum") (Extended MaturityDate)) waarna de Obligatiehouders
(Noteholders) gerechtigd zullen zijn op de opbrengsten van vereffening
(proceeds of liquidation) van de Bezwaarde Activa (Charged Assets)
(onder voorbehoud van de Vereffeningsopbrengsten Limiet (Liquidation
Proceeds Cap) overeenkomstig de Voorwaarden (Terms and
Conditions)).
(i)

(ii)

Een "Geval van Verzuim uit de Activa" (Asset Default Event)
treedt in als de uitgevende instelling (issuer) of de primaire
schuldenaar (primary obligor) met betrekking tot de Bezwaarde
Activa (Charged Assets) (elk, een "Bezwaarde Activa
Uitgevende Instelling" (Charged Assets Issuer)) of een garant
(guarantor) van de verplichtingen van de Bezwaarde Activa
Uitgevende Instelling (Charged Assets Issuer) met betrekking tot
de Bezwaarde Activa (Charged Assets) zijn verplichtingen
voortvloeiend uit de relevante Bezwaarde Activa (Charged
Assets) niet uitvoert of naleeft en het verzuim voortduurt na
afloop van een eventuele termijn van respijt.
Een "Geval van Aflossing van Activa" (Asset Redemption Event)
treedt in als een Bezwaard Actief (Charged Asset) om welke
reden dan ook wordt afgelost (redeemed) of op een andere manier
vóór zijn geplande aflossings- of beëindigingsdatum (scheduled
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(iii)

(iv)

(v)

(vi)

redemption or termination date) wordt beëindigd.
Een "Geval van Tekort van Betaling uit de Activa" (Asset
Payment Shortfall Event) treedt in als er betalingsverzuim is met
betrekking tot de Bezwaarde Activa (Charged Assets) (anders dan
de Swap Overeenkomst (Swap Agreement)) of als het totaal
bedrag ontvangen door de Uitgevende Instelling (Issuer) met
betrekking tot de Bezwaarde Activa (Charged Assets) op de
Deposito Aflossingsdatum (Deposit Termination Date) minder
bedraagt dan de som van het Definitief Aflossingsbedrag (Final
Redemption Amount) dat betaalbaar is met betrekking tot de
Obligaties (Notes).
Een "Fiscaal Geval betreffende het Compartiment"
(Compartment Tax Event) treedt in als er op of na de
“Handelsdatum” (“Trade Date”)), (A) omwille van wijzigingen
in de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder fiscale
wetgeving) of (B) door de bekendmaking of de wijziging van een
interpretatie door een bevoegde rechtbank, tribunaal of
toezichthoudende overheid met betrekking tot toepasselijke wetof regelgeving (met inbegrip van handelingen van de fiscus of
geschilpunten die bij een bevoegde rechtbank aanhangig werden
gemaakt), ofwel (1) een bedrag moet worden afgetrokken of
afgehouden met betrekking tot belastingen, heffingen, rechten,
lasten, een aanslag of vergoeding van welke aard dan ook,
opgelegd door een overheid of andere belastingadministratie
betreffende de door de Uitgevende Instelling (Issuer) te
ontvangen betaling met betrekking tot één of meerdere Bezwaarde
Activa (Charged Assets) of (2) de Uitgevende Instelling (Issuer)
verplicht is om een bedrag te betalen met betrekking tot
belastingen, heffingen, rechten, lasten, een aanslag of vergoeding
van welke aard dan ook, opgelegd door een overheid of andere
belastingadministratie met betrekking tot (I) door de Uitgevende
Instelling (Issuer) ontvangen betalingen met betrekking tot één of
meerdere Bezwaarde Activa (Charged Assets) of (II) het houden,
verwerven or verkopen van een Bezwaard Actief (Charged Asset).
Een "Annex Geval van Voortijdige Aflossing" (Annex Early
Redemption Event) treedt in wanneer de Berekeningsagent
(Calculation Agent) de Uitgevende Instelling (Issuer) inlicht dat
er zich overeenkomstig de Voorwaarden (Terms and Conditions)
een gebeurtenis heeft voorgedaan waardoor de Berekeningsagent
(Calculation Agent) naar haar uitsluitend en absoluut goeddunken
vaststelt dat het niet mogelijk is om met betrekking tot een
dergelijke gebeurtenis een aanpassing aan te brengen, en dat de
Obligaties (Notes) moeten worden voortijdig afgelost (redeemed
early).
Een "Geval van Wijziging in de Wet betreffende het
Compartiment" (Compartment Change in Law Event) treedt in
als op of na Handelsdatum (Trade Date), (A) omwille van de
aanneming van of wijzigingen in de toepasselijke wet- of
regelgeving (waaronder, zonder beperking, wet- of regelgeving
met betrekking tot fiscale, solventie- of kapitaalsvereisten) 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 of financiële autoriteit),
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of het gecombineerd effect hiervan indien het zich meer dan één
keer voordoet, de Uitgevende Instelling (Issuer) of de
Berekeningsagent (Calculation Agent) naar haar uitsluitend en
absoluut goeddunken vaststelt dat het niet langer rechtsgeldig is
(1) dat de Uitgevende Instelling (Issuer) zijn verplichtingen met
betrekking tot de Obligaties (Notes) nakomt of de Swap
Tegenpartij (Swap Counterparty) haar verplichtingen onder de
Swap Overeenkomst (Swap Agreement) naleeft, (2) dat de
Uitgevende Instelling (Issuer) relevante hedge-posities met
betrekking tot de Obligaties (Notes) aanhoudt, verwerft of
overdraagt of de Swap Tegenpartij (Swap Counterparty) relevante
hedge-posities met betrekking tot de Swap Overeenkomst (Swap
Agreement) aanhoudt, verwerft of overdraagt, behalve indien een
dergelijke gebeurtenis zoals beschreven in (A) of (B)
overeenkomstig de Voorwaarden (Terms and Conditions) een
"Buitengewoon Geval van Fondsen" (“Extraordinary Fund
Event”) zou uitmaken, of (3) dat de Uitgevende Instelling (Issuer)
de Bezwaarde Activa (Charged Assets) aanhoudt, verwerft of
overdraagt.
Vergaderingen
De voorwaarden van de Obligaties (Notes) bevatten bepalingen met
betrekking tot het oproepen van vergaderingen van Obligatiehouders
(Noteholders) om aangelegenheden te bespreken die in het algemeen een
invloed hebben op hun belangen. Deze bepalingen voorzien dat
bepaalde meerderheden bindend zijn voor alle Obligatiehouders
(Noteholders), met inbegrip van Obligatiehouders (Noteholders) die niet
aanwezig waren of geen stem hebben uitgebracht op de relevante
vergadering alsook Obligatiehouders (Noteholders) die tegen de
meerderheid in hebben gestemd.
Bij uitwinning van de zekerheden (security) voor de Obligaties (Notes)
worden de gelden die ter beschikking staan voor verdeling in verband
met de Obligaties (Notes) aangewend om tegemoet te komen aan
verschuldigde betalingen, in de eerste plaats aan de Trustee, ten tweede
voor verschuldigde betalingen in verband met de vergoeding, kosten,
lasten en verplichtingen van een Agent, opgelopen in uitvoering van de
agency overeenkomst betreffende de Obligaties (Notes), ten derde aan de
Swap Tegenpartij (Swap Counterparty) en ten vierde aan de
Obligatiehouders (Noteholders).
De Obligaties (Notes) zijn verzekerde en niet-achtergestelde
verplichtingen van de Uitgevende Instelling (Issuer) waartegen slechts
beperkt verhaal mogelijk is, en nemen pari passu rang in zonder enig
voorrecht onderling.

C.11

Toelating tot de
handel op een
gereglementeerd

Beperking van rechten
Tenzij ze binnen een termijn van 10 jaar (voor wat betreft de hoofdsom
(principal)) of vijf jaar (voor wat betreft de rentes) na de relevante
betalingsdatum voor betaling worden voorgelegd, vervallen de
Obligaties.
Niet van toepassing aangezien de Obligaties (Notes) niet bedoeld zijn om
toegelaten te worden tot de handel en het verzoek niet gedaan is om de
Obligaties (Notes) toe te laten tot de handel op een gereglementeerde
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e markt
Minimum
nominale
waarde
Hoe de waarde
van
de
investering
wordt
beïnvloede door
de waarde van
de
onderliggende
activa.
Vervaldatum
Afwikkelingspr
ocedure
Rendement op
Derivaten

markt.
De minimale nominale waarde (eminimum denomination) is EUR 1000,-.

Het te betalen bedrag van de aflossing wordt berekend aan de hand van de
prestaties van de Onderliggende Referenties.
De waarde van de Obligaties (Notes) is gekoppeld aan de gemiddelde prestatie
van de Onderliggende Referenties tussen de Uitoefen Datum (Strike Date) en de
Afwikkelingsprijs Datum (Redemption Valuation Date), zoals vastgesteld op
elke vaststellingsdatum.

De Vervaldatum (Maturity Date) van de Obligaties (Notes) is 11 april 2023
(onderhavig aan verandering voor niet-werkdagen).
De Obligaties (Notes) worden contant afgewikkeld. De Uitgevende Instelling
(Issuer) beschikt niet over de mogelijkheid om de afwikkeling te wijzigen.
Rente
De Obligaties (Notes) dragen en brengen geen rente op.
Tenzij eerder afgelost of verkocht en geannuleerd zal elke Obligatie (Note)
afgelost worden door de Uitgevende Instelling (Issuer) op de Vervaldatum voor
het Definitieve Aflossingsbedrag (Final Redemption Amount) gelijk aan:
NA X Finale Uitbetalingen (Final Payouts)
Finale Uitbetalingen (Final Payouts)
SPS Vanilla Products
Vanilla Call Securities
Finale Uitbetalingen (Final Payouts) zijn

(

Constant Percentage 1 + Gearing * Max Final Redemption Value - Strike Percentage , Floor Percentage

Waarbij:
''Gemiddelde Mand Waarde'' (''Average Basket Value'') betekent, met
betrekking tot een SPS Waarderingsdatum (SPS Valuation Date) de
rekenkundige gemiddelde van de Mand Waardes voor alle SPS
Waarderingsdata in deze SPS Waarderings Periode;
"Mand van Onderliggende Referenties" ("Basket of Underlying References'')
betekent een mand bestaande uit de Fondsen (Funds) zoals hieronder
uiteengezet;

"Mand Waarde" ("Basket Value") betekent, met betrekking tot een SPS
Waarderings Datum (SPS Valuation Date), de som van de waardes
berekend voor elke Onderliggende Referentie (Underlying Reference) in
de Mand van Onderliggende Referenties (Basket of Underlying
References) als (a) de Onderliggende Referentie Waarde (Underlying
Reference Value) voor de betreffende Onderliggende Referentie
(Underlying Reference) met betrekking tot de betreffende SPS
Waarderings Datum (SPS Valuation Date) vermenigvuldigd met (b) de
relevante Onderliggende Referentie Weging (Underlying Reference
Weighting);
''Berekeningsdatum'' ("Calculation Date") betekent 28 September

)
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2020(i=1), 28 Oktober 2020(i=2), 30 November 2020(i=3), 29 December
2020(i=4), 28 Januari 2021(i=5), 1 Maart 2021(i=6), 29 Maart 2021(i=7), 28
April 2021(i=8), 28 Mei 2021(i=9), 28 Juni 2021(i=10), 28 Juli 2021(i=11), 31
Augustus 2021(i=12), 28 September 2021(i=13), 28 Oktober 2021(i=14), 30
November 2021(i=15), 29 December 2021(i=16), 28 Januari 2022(i=17), 28
Februari 2022(i=18), 28 Maart 2022(i=19), 28 April 2022(i=20), 31 Mei
2022(i=21), 28 Juni 2022(i=22), 28 Juli 2022(i=23), 30 Augustus 2022(i=24), 28
September 2022(i=25), 28 Oktober 2022(i=26), 28 November 2022(i=27), 28
December 2022(i=28), 30 Januari 2023(i=29), 28 Februari 2023(i=30) en 28
maart 2023(i=31) of, als enige van deze data geen fonds werkdag is
overeenkomstig de Voorwaarden (Terms and Conditions), de
daaropvolgende werkdag;
''Constant Percentage 1'' betekent 100 procent
''Definitieve Aflossingswaarde'' (''Final Redemption Value'') betekent Mand
Waarde (Basket Value);
''Floor Percentage(i)'' betekent 0 procent;
''Fonds Documenten'' (''Fund Documents'') betekent, met betrekking tot elk
Fonds Aandeel (Fund Share), het biedingsbericht van het Fonds (Fund) wat,
onder andere, de voorwaarden, die betrekking hebben op een dergelijk Fonds
Aandeel (Fund Share) vermeldt en, ter voorkoming van twijfel, elk ander
document of overeenkomst met betrekking tot het Fonds (Fund) zoals verder
beschreven is in enig Fonds Document (Fund Document);
"Fonds Verslagdatum" (''Fund Reporting Date") betekent, onderhevig aan
het zich voordoen van een buitengewone fonds gebeurtenis overeenkomstig de
Voorwaarden (Terms and Conditions), met betrekking tot elk Fonds Aandeel
(Fund Share) en een Fonds Waarderings Datum (Fund Valuation Date), de
datum waarop, overeenkomstig de Fonds Documenten (Fund Documents), de
relevante NAV per Fonds Aandeel (NAV per Fund Share) is gerapporteerd of
bekendgemaakt ten aanzien van de betreffende Fonds Waarderings Datum
(Fund Valuation Date);
"Fonds Dienstverlener'' (''Fund Service Provider'') betekent, met betrekking
tot het Fonds (Fund), elke persoon welke is aangesteld om diensten te
verrichten, direct of indirect, met betrekking tot elk Fonds (Fund), al dan niet
gespecificeerd in de Fonds Documenten (Fund Documents), inclusief elke
adviseur, manager, beheerder, uitvoerder, beheermaatschappij, bewaarinstituut,
bewaarnemer, onderbewaarnemer, primaire handelaar, beheerder, trustee,
registratie- en leveringsagent, domicilie agent, sponsor of algemene partner
(adviser, manager, administrator, operator, management company, depository,
custodian, sub-custodian, prime broker, administrator, trustee, registrar and
transfer agent, domiciliary agent, sponsor or general partner);
"Fonds Aand(e)l(en) ("Fund Share(s)") betekent een eigendomsbelang
uitgegeven aan of gehouden door een investeerder in het Fonds (Fund);
"Fonds Waarderings Datum" ("Fund Valuation Date") betekent elke
datum die, overeenkomstig de Fonds Documenten (Fund Documents), het
Fonds (Fund) (of de Fonds Dienstverlener (Fund Service Provider) welke
meestal de betreffende waarde vaststelt) gepland staat of gepland zou hebben
gestaan, indien er geen buitengewone fonds gebeurtenis overeenkomstig de
Voorwaarden (Terms and Conditions) zou hebben plaatsgevonden, om de NAV
per Fonds Aandeel (NAV per Fund Share) vast te stellen;
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"Gearing(i)" betekent 85 procent;
''NA'' betekent EUR 1000,- (de nominale waarde van elke Obligatie (Note))
"NAV per Fonds Aandeel'' (''NAV per Fund Share") betekent, met betrekking
tot de relevante Fonds Aandelen (Fund Shares) en de Fonds Verslagdatum
(Fund Reporting Date) betreffende dergelijke Fonds Aandelen (Fund Shares),
(i) de nettovermogenswaarde (net asset value) per Fonds Aandeel (Fund Share)
per de relevante Fonds Waarderings Datum (Fund Valuation Date), zoals
gerapporteerd op de betreffende Fonds Verslagdatum (Fund Reporting Date)
door de Fonds Dienstverlener (Fund Service Provider) welke in het algemeen
die waarde namens het Fonds (Fund) aan haar investeerders publiceert of
rapporteert of een publicatiedienstverlener, of (ii) als de Fonds Dienstverlener
(Fund Service Provider) van het Fonds (Fund) alleen de totale
nettovermogenswaarde (aggregate net asset value) van de Fonds Aandelen
(Fund Shares) publiceert of rapporteert, de nettovermogenswaarde per Fonds
Aandeel (Fund Share) zoals berekend door de Berekeningsagent (Calculation
Agent) op basis van die totale nettovermogenswaarde van de Fonds Aandelen
(Fund Shares) gedeeld door het aantal uitgegeven en uitstaande Fonds Aandelen
(Fund Shares) per de relevante Fonds Waarderings Datum (Fund Valuation
Date);
''Observatiedatum'' (''Observation Date'') betekent elke Berekeningsdatum

(Calculation Date);
"Afwikkelingsprijs Datum" (''Settlement Price Date") betekent elke
Waarderingsdatum (Valuation Date);
''SPS Aflossings Waarderings Datum'' (''SPS Redemption Valuation Date'')
betekent elke Afwikkelingsprijs Datum (Settlement Price Data);
''SPS Aflossings Waarderings Periode'' (SPS Redemption Valuation Period)
betekent de periode vanaf en inclusief 28 september 2020 tot en met 28 maart
2023.
''SPS Waarderings Datum'' (''SPS Valuation Date'') betekent elke SPS
Aflossings Waarderings Datum (SPS Redemption Valuation Date) of de
Uitoefen Datum (Strike Date);
''SPS Waarderings Periode'' (SPS Valuation Period) betekent SPS Aflossings
Waarderings Periode.
''Uitoefen Datum'' (''Strike Date'') betekent 9 april 2015.
''Uitoefen Percentage'' (''Strike Percentage'') betekent 100 procent.

''Onderliggende Referentie(s)'' ("Underlying Reference(s)") betekent
elke Fonds zoals hieronder gezet:
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Fondsnaam

Bloomberg
Schermpagina/
Code

ISIN Code

Weging

M&G Optimal
Income Share Class
A-EUR

MGOIAEA LN

GB00B1VMC
Y93

1/3

DNCA Invest Eurose
(Share Class A)

LEODEFA LX

LU028439423
5

1/3

Financiere de
L'Echiquier - Arty

FINARTY FP

FR001061129
3

1/3

"Onderliggende Referentie Slotkoers Waarde" ("Underlying Reference
Closing Price Value") betekent, met betrekking tot een SPS Waarderings
Datum (SPS Valuation Date), de NAV per Fonds Aandeel (NAV per Fund
Share) met betrekking tot die dag;
"Onderliggende Referentie Uitoefen Prijs" ("Underlying Reference Strike
Price") betekent, met betrekking tot een Onderliggende Referentie (Underlying
Reference), de Onderliggende Referentie Slotkoers Waarde (Underlying
Reference Closing Price Value) voor die Onderliggende Referentie (Underlying
Reference) op de Uitoefen Datum (Strike Date);
"Onderliggende Referentie Waarde" ("Underlying Reference Value"
betekent, met betrekking tot een Onderliggende Referentie (Underlying
Reference) en een SPS Waarderings Datum (SPS Valuation Date), (i) de
Onderliggende Referentie Slotkoers Waarde (Underlying Reference Closing
Price Value) voor die Onderliggende Referentie (Underlying Reference) met
betrekking tot die SPS Waarderings Datum (SPS Valuation Date) (ii) gedeeld
door de relevante Onderliggende Referentie Uitoefen Prijs (Underlying
Reference Strike Price);
"Onderliggende Referentie Weging" ("Underlying Reference Weighting")
betekent met betrekking tot elke fonds neergezet in de tabel hierboven onder de
kop ''Weging'';

C.19

C.20

Definitieve
referentieprijs
van
het
Onderliggende
Onderliggende

De definitieve referentieprijs van elke Onderliggende Referenties (Underlying
References) zal worden bepaald in overeenstemming met de
waarderingsmechanismen weergegeven in Element C.18 hierboven.
De drie fondsen neergezet hierboven zijn de Onderliggende Referenties
(Underlying References) gespecificeerd in Element C.18 met betrekking tot de
Obligaties (Notes). Informatie betreffende de Onderliggende Referenties
(Underlying References) kan worden verkregen van de Bloomberg Scherm
Pagina's (Bloomberg Screen Pages) gespecificeerd in Element C.18.
Afdeling D – Risico’s

Element
D.2
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Voornaamste
risico’s
met
betrekking tot de
Uitgevende
Instelling (Issuer)

Er zijn bepaalde factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de
mogelijkheid van de Uitgevende Instelling (Issuer) om haar verplichtingen
met betrekking tot de Obligaties (Notes) te vervullen. Deze omvatten het feit
dat de enige handelsactiviteit van de Uitgevende Instelling (Issuer) het
toetreden tot, de uitvoering van en het als vehikel dienen voor transacties
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toegelaten onder de Effectiseringswet van 2004 (Securitisation Act 2004)
vormt. Er wordt van de Uitgevende Instelling (Issuer) niet verwacht dat zij
buiten de Bezwaarde Activa (Charged Assets) over andere activa beschikt die
voor de Obligatiehouders (Noteholders) ter beschikking staan, en
Obligatiehouders (Noteholders) kunnen zich betreffende de verplichtingen
van de Uitgevende Instelling (Issuer) met betrekking tot de Obligaties (Notes)
niet verhalen op andere activa. De mogelijkheid van de Uitgevende Instelling
(Issuer) om te voldoen aan haar verplichtingen onder de Obligaties (Notes)
hangt af van de ontvangst door de Uitgevende Instelling (Issuer) van
betalingen onder de Swap Overeenkomst (Swap Agreement) en de Deposito
Overeenkomst (Deposit Agreement). Bijgevolg is de Uitgevende Instelling
(Issuer) blootgesteld aan de mogelijkheid van BNP Paribas in verband met de
Swap Overeenkomst (Swap Agreement) en VDK Spaarbank N.V. in
verband met de Deposito Overeenkomst (Deposit Agreement) om haar
verplichtingen voorvloeiend uit deze overeenkomsten te vervullen en aan
haar algemene kredietwaardigheid. BNP Paribas verleent geen
kredietondersteuning voor haar verplichtingen voortvloeiend uit de Swap
Overeenkomst (Swap Agreement). De Uitgevende Instelling (Issuer) is de
enige partij die aansprakelijk is met betrekking tot de Obligaties (Notes). In
geval van een insolventieprocedure met betrekking tot de Uitgevende
Instelling (Issuer), dragen de Obligatiehouders (Noteholders) het risico van
vertragingen in de afwikkeling van hun vorderingen die ze zouden kunnen
hebben tegen de Uitgevende Instelling (Issuer) met betrekking tot de
Obligaties (Notes) of van de ontvangst, met betrekking tot hun vorderingen,
van het resterende bedrag na de tegeldemaking van de activa van de
Uitgevende Instelling (Issuer) nadat de bevoorrechte schuldeisers werden
uitbetaald.

D.6

Voornaamste
risico’s
met
betrekking tot de
Effecten
(Securities)
en
Risico
waarschuwing
(Risk Warning)

Daarenboven heeft de Uitgevende Instelling (Issuer) in het Basis Prospectus
(Base Prospectus) een aantal andere factoren vermeld die een belangrijke
negatieve invloed zouden kunnen hebben op zijn handelsactiviteiten en de
mogelijkheid van de Uitgevende Instelling (Issuer) om betalingen
verschuldigd onder de Obligaties (Notes) te verrichten. Deze factoren
omvatten de risico’s met betrekking tot het beperkt verhaal van de
Obligatiehouders (Noteholders) op de activa van de Uitgevende Instelling
(Issuer) betreffende Compartiment (Compartment) 2015-283; insolventie van
de Uitgevende Instelling (Issuer) en de gevolgen daarvan; en de Dodd-Frank
Wet betreffende de Hervorming van Wall Street en
Consumentenbescherming (The Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act) [H.R. 4173] van 2010.
Er zijn bepaalde factoren die van wezenlijk belang zijn voor het inschatten
van de marktrisico’s in verband met de Obligaties (Notes), waaronder het feit
dat de factoren die een negatieve invloed hebben op de prijs van de Obligaties
(Notes) omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, de prestatie van de
Onderliggende Referenties (Underlying References), de termijn tot aflossing
(redemption) en de volatiliteit en dergelijke factoren houden in dat de prijs
van de Obligaties (Notes) lager zou kunnen zijn dan het Definitief
Aflossingsbedrag (Final Redemption Amount), blootstelling aan de
Onderliggende Referenties (Underlying References) wordt verwezenlijkt
doordat de Uitgevende Instelling (Issuer) hedgingovereenkomsten (hedging
arrangements) afsluit en potentiële beleggers zijn blootgesteld aan de
prestaties van dergelijke hedgingovereenkomsten (hedging arrangements) en
aan gebeurtenissen die een negatieve invloed kunnen hebben op de
hedgingovereenkomsten (hedging arrangements) en dienvolgens kan het
intreden van een dergelijke gebeurtenis invloed hebben op de waarde van de
Obligaties (Notes), voortijdige aflossing (early redemption) van de Obligaties
(Notes) of kan ertoe leiden dat het bedrag dat moet worden betaald bij de
geplande aflossing (scheduled redemption) verschilt van het verwachte
bedrag dat bij de geplande aflossing (scheduled
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redemption) zou moeten worden betaald en bijgevolg kan het intreden van
een bijkomend geval van storing (additional disruption event) en/of een
facultatief bijkomend geval van storing (optional additional disruption event)
een negatieve weerslag hebben op de waarde of de liquiditeit van de
Obligaties (Notes), er kunnen onkosten en belastingen verschuldigd zijn met
betrekking tot de Obligaties (Notes), de bepalingen betreffende vergaderingen
van Obligatiehouders (Noteholders) staan toe dat bepaalde meerderheden
bindend zijn voor alle Obligatiehouders (Noteholders), rechterlijke
beslissingen of wijzigingen in administratieve praktijken of wijzigingen van
het Engelse en/of Belgisch recht na datum van het Basis Prospectus (Base
Prospectus) kunnen een belangrijke negatieve invloed hebben op de waarde
van de hierdoor getroffen Obligaties (Notes), bepaalde belangenconflicten
kunnen ontstaan (zie Element E.4 hieronder), de enige manieren waarop een
Obligatiehouder (Noteholder) Obligaties (Notes) vóór hun Vervaldatum
(Maturity Date) te gelde kan maken is de verkoop tegen de marktprijs op dat
moment op een beschikbare secundaire markt en het is mogelijk dat er voor
de Obligaties (Notes) geen secundaire markt bestaat (hetgeen zou kunnen
betekenen dat een belegger moet wachten tot aflossing (redemption) van de
Obligaties (Notes) om een hogere waarde dan hun handelswaarde te
verkrijgen).
Bovendien zijn er specifieke risico’s met betrekking tot de Obligaties (Notes)
die betrekking hebben op Fondsen en een belegging in de Obligaties (Notes)
brengt belangrijke risico’s met zich mee die niet vergelijkbaar zijn met een
belegging in een conventioneel schuldeffect. Risico’s desbetreffend
omvatten: blootstelling aan een fondsaandeel of eenheid (fund share or unit),
risico's vergelijkbaar aan een directe fondsinvestering, dat de uitkering uit
Fonds Verbonden Obligaties (Fund Linked Notes) minder kan zijn dan de
uitkering uit een directe investering in relevante Fondsen, Buitengewone
Fonds Gebeurtenissen (Extraordinary Fund Events) die een nadelig effect
kunnen hebben op de waarde of liquiditeit van de Obligaties (Notes).
Bovendien, ten aanzien van iedere Obligatie (Note), mag alleen de Trustee
actie ondernemen tegen de Uitgevende Instelling (Issuer) (met inbegrip van
uitwinning (enforcement action)), en is hij niet verplicht om dergelijke actie
te ondernemen zonder eerst zelf te zijn vergoed en/of naar eigen tevredenheid
zijn gesecureerd.
Beleggers dienen zich er bewust van te zijn dat zij de waarde van hun gehele
investering kunnen verliezen (samen met, bovenop een dergelijke investering,
ieder bedrag dat met die investering gegenereerd is maar nog niet voldaan is),
of een gedeelte daarvan, al naar gelang van het geval.
Er zijn bepaalde factoren die de Obligaties van VDK Spaarbank N.V. kunnen
beinvloeden als Deposito Tegenpartij (Deposit Counterparty). Deze zijn, niet
limitatief;
-

Krediet risico's (Credit Risk);
Markt risico's (Market Risk);
Operationele risico's (Operational Risk);
Liquiditeits risico's (Liquidity Risk);
Regelgeving risico's (Regulatory Risk);
Onzekere economische omstandigheden (Uncertain economic
conditions);
Mededinging (Competition); and
Risico management (Risk management).

Afdeling E - Aanbieding
Element
E.2b

Titel
Redenen voor de
aanbieding
en
bestemming van
de opbrengsten

E.3

Voorwaarden van
de aanbieding

De Uitgevende Instelling (Issuer) zal de netto-opbrengst van de Obligaties
(Notes) gebruiken om de Swap Overeenkomst (Swap Agreement) en de
Deposito Overeenkomst (Deposit Agreement) aan te gaan en/of krachtens
deze overeenkomst(en) over te gaan tot betalingen en/of om vergoedingen en
onkosten betreffende het beheer van de Uitgevende Instelling (Issuer) en/of
de Obligaties (Notes) mee te betalen.
Aanvragen voor de inschrijving op de Obligaties (Notes) kunnen worden
gedaan in België door contact op te nemen met VDK Spaarbank N.V. of een
van zijn gemachtigden.
SecurAsset S.A. werd er door VDK Spaarbank N.V. (als "Erkende
Aanbieder" (“Authorised Offeror”)) van op de hoogte gebracht dat de
verdeling van de Obligaties (Notes) zal plaatsvinden overeenkomstig de
gebruikelijke procedure van de Erkende Aanbieder (Authorised Offeror) en
volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
Het is niet vereist dat toekomstige beleggers met betrekking tot de Obligaties
(Notes) rechtstreeks met de Uitgevende Instelling (Issuer) een contractuele
verhouding aangaan.
Er zijn geen vooraf bepaalde toekenningscriteria. SecurAsset S.A. werd
ingelicht dat de Erkende Aanbieder (Authorised Offeror) toekenningscriteria
zal toepassen die de gelijke behandeling van toekomstige beleggers
garanderen. Alle tijdens de Aanbiedingsperiode (Offer Period) door de
Erkende Aanbieder (Authorised Offeror) gevraagde Obligaties (Notes) zullen
worden toegekend tot het maximumbedrag van de aanbieding.
De Erkende Aanbieder (Authorised Offeror) kunnen biedingen doen in
België aan handelsklanten, institutionele beleggers en particuliere
bankklanten.
Beleggers zullen op het einde van de Aanbiedingsperiode (Offer Period) elk
afzonderlijk door de Erkende Aanbieder (Authorised Offeror) op de hoogte
worden gebracht van de hen toegekende Obligaties (Notes). Noch SecurAsset
S.A., noch de Dealer is voor deze kennisgeving verantwoordelijk.
Aanbiedingsperiode(Offer Period):
Prijs (per Obligatie (Note))

Voorwaarden van de aanbieding:

Van en inclusief 16 februari 2015 tot
en met 2 april 2015.
Een bedrag gelijk aan 10 procent.
Van de coupure per Obligatie (Note)
(waarvan een maximaal jaarlijks
bedrag van 0,50 procent is
vertegenwoordigd door opeisbare
provisies verschuldigd aan de
Erkende Aanbieder (Authorised
Offeror).
De Uitgevende Instelling (Issuer)
behoudt zich het recht voor om de
aanbieding van de Obligaties (Notes)
op enig moment op of vóór de
Uitgiftedatum (Issue Date) in te
trekken.
Voor alle duidelijkheid: indien een
potentiële belegger een aanvraag
heeft ingediend en de Uitgevende
Instelling
(Issuer)
van
haar
intrekkingsrecht gebruikt maakt,
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Nadere informatie betreffende het
minimum- en/of maximumbedrag
van de aanvraag:
Beschrijving van de mogelijkheid
om inschrijvingen te verminderen
en de manier om bedragen die
teveel werden betaald door de
aanvragers terug te betalen:
Nadere informatie betreffende de
methode en de termijnen voor de
volstorting en het overhandigen van
de Certificaten.

E.4

E.7

Belang
van
natuurlijke
en
rechtspersonen
betrokken bij de
uitgifte/aanbiedin
g
Kosten
aangerekend aan
de belegger door
de
Uitgevende
Instelling (Issuer)
of een aanbieder

heeft de belegger niet het recht om in
te schrijven op de Obligaties (Notes)
of om deze op een andere manier te
verwerven.
Minimum bedrag van inschrijving
per belegger: EUR 1000,Maximum bedrag van inschrijving
per belegger: EUR 10.000.000,Niet van toepassing.

De Obligaties (Notes) zullen worden
behandeld (cleared) door Euroclear
en Clearstream, Luxembourg (de
("Clearing systemen" ("Clearing
Systems")) en zijn klaar om geleverd
te worden via de Erkende Aanbieder
(Authorised Offeror) op of rond de
Uitgifte Datum (Issue Date).
Elke belegger zal door de Erkende
Aanbieder (Authorised Offeror) op
de hoogte worden gebracht van de
verrekenings regelingen (settlement
arrangements) met betrekking tot de
Obligaties (Notes) op het moment
van een dergelijke aanvraag door de
belegger. Noch SecurAsset S.A.,
noch de Dealer is voor deze
kennisgeving verantwoordelijk.
Voor zover de Uitgevende Instelling (Issuer) hiervan weet heeft, heeft geen
enkele persoon die betrokken is bij de uitgifte van de Obligaties (Notes) een
essentieel belang bij de aanbieding, met inbegrip van belangenconflicten.

Niet van toepassing aangezien er door de Uitgevende Instelling (Issuer) geen
kosten in rekening worden gebracht aan de belegger.

