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SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020 is
een gestructureerde obligatie met een looptijd
van 6 jaar, die recht geeft op een volledige
terugbetaling van het kapitaal op de einddatum1.
Met deze obligatie geniet u van een eventuele
terugbetalingspremie2 op einddatum, gekoppeld
aan de prestatie van de index Ethical Europe
Equity. De Uitgever behoudt zich evenwel
het recht om elk jaar te “switchen” naar een
vastrentende note die een jaarlijkse vaste
coupon2 van 3,25% (bruto) uitkeert.
1. Buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv
2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas SA

Voornaamste kenmerken
• Uitgever: SecurAsset SA (de “Uitgever”)
• Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij VDK Spaarbank nv
• Looptijd: 6 jaar
• Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de einddatum1
• Recht op een eventuele terugbetalingspremie2 op einddatum, gekoppeld aan de prestatie van de index Ethical Europe Equity. Als de onderliggende
index in waarde stijgt, zal de terugbetalingspremie op einddatum gelijk zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de onderliggende index.
De belegger geniet niet van de dividenden die uitgekeerd zijn door de componenten van de onderliggende index.
• De Uitgever behoudt zich evenwel het recht om elk jaar te “switchen” naar een vastrentende note die een jaarlijkse vaste “switch” coupon2 van
3,25% (bruto) uitkeert. De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. Voor zover van toepassing zal de “switch” hoogstwaarschijnlijk eerder
plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de onderliggende index.

Een sociaal-ethische beleggingsoplossing: de index Ethical Europe Equity
De index Ethical Europe Equity (hierna de Index) is een index ontwikkeld door Solactive AG, in nauwe samenwerking met VIGEO en Forum ETHIBEL.
Deze Index is samengesteld uit 30 Europese aandelen en is onderworpen aan strenge ethische en financiële criteria, evenals criteria op het vlak van
milieuaangelegenheden, sociale zaken en governance (MSG). Om de 3 maanden controleert en certificeert Forum ETHIBEL het selectieproces van
de aandelen.
• Solactive, opgericht in 2007, is een Duitse leverancier van indexen van financiële markten (meer informatie op www.solactive.com).
• VIGEO is een vooraanstaande Europese expert, opgericht in 2002, die de maatschappelijke impact van ondernemingen analyseert. VIGEO
brengt de prestaties en risico’s in kaart op basis van zes domeinen van maatschappelijke verantwoordelijkheid: milieu, mensenrechten,
menselijk kapitaal, maatschappelijke impact, marktethiek en deugdelijk bestuur (www.vigeo.com).
• Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het vlak van rating, onafhankelijke controle en certificatie
van financiële en niet-financiële producten en diensten die beantwoorden aan precieze ethische en sociale criteria en aan standaarden op het
vlak van milieu en deugdelijk bestuur (www.forumethibel.org).
Opgelet, de index Ethical Europe Equity is een index van het type ‘Price Return’. In tegenstelling tot een index van het type ‘Total Return’ worden de
dividenden, die worden uitgekeerd door de aandelen die de index ‘Price Return’ vormen, bijgevolg niet opnieuw belegd in de index. Ze hebben dus
geen rechtstreekse invloed op het rendement ervan.

TYPE BELEGGING / SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020 is een gestructureerde obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie (de “Note”)
leent u geld aan de Uitgever die zich ertoe verbindt om u het volledige belegde kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de einddatum en om
u de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons uit te keren. In geval van faillissement of wanbetaling van de
Uitgever (SecurAsset SA) en/of VDK Spaarbank nv loopt u het risico dat u de bedragen waarop u recht hebt, niet terugkrijgt en het geïnvesteerde
bedrag verliest. Door in te schrijven op dit product neemt u dus een dubbel kredietrisico op de Uitgever en op VDK Spaarbank nv. Bovendien bestaat
er een contract tussen de Uitgever en BNP Paribas SA, via hetwelk BNP Paribas SA de rendementsmotor van de Note verstrekt aan de Uitgever,
zodat die de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons kan uitkeren aan de belegger. De beleggers dragen dus
een bijkomend kredietrisico op BNP Paribas SA voor het recht op de uitkering van de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse
“switch” coupons.
POTENTIËLE BELEGGERS / Dit complexe instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, gelet op hun
financiële positie, de voordelen van en de risico’s verbonden aan beleggingen in dit complexe instrument te beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd
te zijn met het onderliggende actief en de rentevoeten).

1. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas S.A.
De termen “kapitaal” en “belegd kapitaal” die in deze brochure worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de Notes, hetzij 1.000 EUR per Note, buiten
kosten en fiscaliteit. Het terugbetaalde bedrag en de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons worden berekend op basis van
deze nominale waarde.

Een selectie van 30 Europese aandelen op basis van ethische en financiële criteria
De index Ethical Europe Equity is samengesteld uit 30 Europese aandelen, die volgens een rigoureuze methodologie geselecteerd worden uit meer
dan 2000 vennootschappen die door VIGEO gescreend worden. De samenstelling ervan wordt bepaald op basis van een combinatie van criteria op
het vlak van milieuaangelegenheden, sociale zaken en governance (MSG), evenals ethische en financiële criteria.
Om rekening te houden met de marktevoluties, wordt de samenstelling van de Index om de 3 maanden herzien volgens het hierna beschreven
selectieproces. Zo worden elk kwartaal de MSG-filter en de ethische criteria gecontroleerd en gecertificeerd door Forum ETHIBEL. Solactive is
verantwoordelijk voor de uitvoering van de financiële filter.

De selectie gebeurt in drie fasen
1. MSG-filter
Een eerste filter voor de selectie bestaat erin om enkel de Europese ondernemingen met een hogere score te weerhouden:
• hoger dan het gemiddelde van hun activiteitensector EN
• hoger dan het algemene gemiddelde van het beleggingsuniversum.
2. Ethische filter
Een tweede ethische filter sluit de ondernemingen uit:
• die meer dan 5% van hun omzetcijfer realiseren in kernenergie,
• die in grote mate betrokken zijn bij de productie of de distributie van producten en diensten die verband houden met kansspelen, tabak of
bewapening,
• die het voorwerp uitmaken van grote controverses op het vlak van Mensenrechten, of het recht op werk volgens de Internationale
Arbeidsorganisatie,
• die het voorwerp uitmaken van grote milieucontroverses.
3. Financiële filter
• Liquiditeit
		Een eerste filter is bedoeld om voorrang te geven aan de meest liquide vennootschappen (op basis van het gemiddelde volume van de dagelijkse
handel over 20 dagen).
• Dividenden
		Een tweede filter maakt het mogelijk om de vennootschappen te identificeren die hoge dividenden uitkeren, door enkel de aandelen te
behouden met een dividendrendement van meer dan 115% van het gemiddelde dividendrendement van de 50 grootste beurskapitalisaties van
de eurozone. Deze dividenden worden niet gekapitaliseerd in de Index waardoor de belegger er niet van geniet.
• Volatiliteit
		Een laatste filter maakt het mogelijk om de 30 minst risicovolle aandelen te identificeren, door enkel de aandelen te behouden die de kleinste
historische volatiliteit gedurende 6 maanden vertonen.
De weging van elk van deze 30 aandelen wordt vervolgens bepaald op basis van hun volatiliteit. Zo zal het minst volatiele aandeel het grootste
gewicht hebben in de Index (de samenstelling van de Index is beschikbaar op www.solactive.com/en/?s=ethical+europe+equity)

Samenstelling van de Index op 07/10/2014
Vennootschap

Sector

Gewicht

Vennootschap

Sector

Gewicht

1

Swiss Re AG

Verzekering

3,08%

16

Legal General Group PLC

Verzekering

2,75%

2

Zurich Insurance Group AG

Verzekering

4,23%

17

National Grid

Energie

4,19%

3

Allianz SE

Verzekering

4,23%

18

Next PLC

Consumptiegoederen

3,24%

4

Muenchener Rueck.AG

Verzekering

3,64%

19

Old Mutual

Verzekering

3,27%

5

Enagas SA

Energie

3,00%

20

United Utilities Group PLC

Publieke diensten

3,75%

6

Ferrovial SA

Industrie

3,39%

21

Snam SpA

Energie

3,23%

7

Repsol SA

Energie

3,56%

22 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA

Publieke diensten

3,09%

8

Telefonica SA

Telecommunicatie

3,96%

23

Corio NV

Vastgoed

2,76%

9

AXA SA

Verzekering

2,88%

24

Delta Lloyd Group NV

Verzekering

3,05%

10

GDF Suez

Energie

3,44%

25

Unibail-Rodamco

Vastgoed

3,67%

11

Suez Environnement Co

Milieu

2,48%

26

Telenor ASA

Telecommunicatie

3,08%

12

Veolia Environnement SA

Milieu

2,70%

27

Nordea Bank

Financiën

3,26%

13

Aberdeen Asset Management PLC

Financiën

2,37%

28

Sandvik AB

Industry

3,55%

14

Centrica PLC

Energie

4,22%

29

Skanska AB

Vastgoed

3,36%

15

GlaxoSmithKline PLC

Gezondheidszorg

3,43%

30

TeliaSonera AB

Telecommunicatie

3,14%

Beschrijving van het mechanisme
Op einddatum geeft SecurAsset (LU) Ethical Switch Note 2020 de belegger het recht op de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal1.

Plus een eventuele terugbetalingspremie2, gelijk aan 100% van de gemiddelde prestatie van
de Index
• Op de initiële observatiedatum (29 december 2014), bekijkt men het slotniveau van de Index die dan als beginniveau geldt.
• De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde te nemen van 13 maandelijkse observatiedata (tussen 16 december
2019 en 15 december 2020) en dit te vergelijken met het beginniveau van de Index (vaststelling op 29 december 2014).
Indien de Index een nul of negatief rendement behaalt op einddatum, wordt geen enkele terugbetalingspremie uitgekeerd.

Of 6 “switch” coupons2, gelijk aan 3,25% x het belegde kapitaal
Indien de Uitgever eenzijdig beslist om in een bepaald jaar te “switchen” naar een vastrentende note, dan wordt er een coupon van 3,25% (bruto)
uitgekeerd voor dat jaar, en voor alle voorgaande jaren (die nog niet betaald werden). De volgende jaren wordt er eveneens een “switch” coupon
uitgekeerd.
Er dient opgemerkt te worden dat in geval van een switch de belegger niet langer blootgesteld zal zijn aan de gemiddelde prestatie van de Index en
bijgevolg geen recht zal hebben op een terugbetalingspremie. De kans dat de Uitgever overgaat naar een switch, is klein. Voor zover van toepassing
zal de switch hoogstwaarschijnlijk eerder plaatsvinden aan het einde van de looptijd en in geval van een sterke stijging van de Index.

Illustratie van het mechanisme
De waarden in dit voorbeeld zijn louter illustratief en houden geen enkele voorspelling in voor de resultaten van het product. Voor onderstaande
voorbeelden veronderstellen we dat het beginniveau van de Index 100 (indicatief niveau) bedraagt.
ONGUNSTIG SCENARIO
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De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde
prestatie van de Index.
Tijdens de laatste 12 maanden berekent men de
gemiddelde prestatie van de Index door de 13
maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken
met het beginniveau van de Index. De gemiddelde
prestatie van de Index bedraagt -18%. Er wordt geen
terugbetalingspremie uitgekeerd.
• Op de einddatum ontvangt de belegger het volledige
belegde kapitaal1.
• Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van
-0,25% (rekening houdend met 1,5% instapkosten)
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De belegger is dus blootgesteld aan de gemiddelde
prestatie van de Index.
Tijdens de laatste 12 maanden berekent men de
gemiddelde prestatie van de Index door de 13
maandelijkse prestaties te observeren en ze te vergelijken
met het beginniveau van de Index. De gemiddelde
prestatie van de Index bedraagt 14%. Op de einddatum
wordt de terugbetalingspremie, gelijk aan 100% van die
prestatie, uitgekeerd, ofwel 14% (= 100% x 14%).
• Op de einddatum ontvangt de belegger, bovenop
deze terugbetalingspremie2, het volledige belegde
kapitaal1.
• Dat stemt overeen met een actuarieel rendement van
1,95% (rekening houdend met 1,5% instapkosten
en voor roerende voorheffing van 25%)
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De Uitgever beslist om de switch te activeren in het
vijfde jaar.
De belegger ontvangt per gelopen jaar (huidige en
voorgaande), een vaste coupon van 3,25% (bruto). De
belegger krijgt op dit moment een coupon van 16,25%
(= 5 gelopen jaren x 3,25%). Voor het resterende jaar
(het 6de jaar) zal de belegger een vaste coupon van
3,25% (bruto) ontvangen.
• Op de einddatum ontvangt de belegger het volledige
belegde kapitaal1 plus de «switch» coupon2 van dat
jaar, zijnde 3,25%.
• Dit stemt overeen met een actuarieel rendement van
2,82% (rekening houdend met 1,5% instapkosten
en voor roerende voorheffing van 25%)

1. Buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of VDK Spaarbank nv.
2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas SA.
De terugbetalingspremies en coupons die worden vermeld in deze brochure, zijn brutobedragen en brutopercentages, buiten kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Productprofiel
Dit complexe product richt zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een risicoprofiel 2 (Defensief) of hoger. Wij raden u 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 Spaarbank nv moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet VDK Spaarbank
nv u daarvan verwittigen.
Indien VDK Spaarbank 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.
1

2

3

4

Zeer defensief

Defensief

Dynamisch

Zeer dynamisch

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 Unitary Prospectus.
Het VDK-productprofiel is een eigen rating van VDK Spaarbank nv van het risico dat inherent is aan een beleggingsproduct. Het gaat om een cijfer
van 1 voor de producten met het laagste risico tot 4 voor de meest dynamische producten. Deze rating steunt op een aantal objectieve en meetbare
criteria: het kapitaalrisico, de actiefcategorie, eventueel de efficiëntie (indien vooraf gekend), de stabiliteit van de munt, de looptijd, de volatiliteit
van de markt, de rating van de Uitgever door de ratingagentschappen en de diversificatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met het
liquiditeitsrisico (zie hieronder).

Voornaamste risico’s
DUBBEL KREDIETRISICO: Met de aankoop van dit product stelt u zich bloot aan een dubbel kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA en/
of VDK Spaarbank nv voor de deposito’s van de fondsen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes bij laatstgenoemde. In geval van
wanbetaling of faillissement van SecurAsset SA en/of VDK Spaarbank nv is het mogelijk dat u uw kapitaal slechts gedeeltelijk of helemaal niet
terugkrijgt.
RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE EVENTUELE TERUGBETALINGSPREMIE OF DESGEVALLEND DE JAARLIJKSE
“SWITCH” COUPONS: De belegger loopt het risico dat de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons niet
wordt uitgekeerd in geval van faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.
RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Als de emittent beslist om over te gaan tot de uitkering van 6 vaste coupons van 3,25% (bruto), zal
er op de einddatum geen terugbetalingspremie worden uitbetaald. De emittent zal waarschijnlijk belang hebben bij een dergelijke omschakeling als
de Index een sterke prestatie neerzet. In geval van een ongunstige evolutie van de Index, loopt de belegger het risico een lager rendement te krijgen
dan bij een risicoloze belegging.
LIQUIDITEITSRISICO: De Notes zijn niet genoteerd op een gereglementeerde markt. BNP Paribas Arbitrage SNC zal zich inspannen om de
liquiditeit ervan te verzekeren. Bij normale marktomstandigheden kan BNP Paribas Arbitrage SNC de Notes die worden aangehouden door de
beleggers (en die hun Notes zouden willen verkopen voor de einddatum), terugkopen tegen de prijs die is vastgelegd door BNP Arbitrage SNC in
functie van de marktparameters van het ogenblik (zie hierna) en de waardering van het deposito, wat zou kunnen leiden tot een prijs die lager is dan
de nominale waarde per coupure (1.000 EUR). Deze prijs zal worden bepaald met een spread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden
(exclusief makelaarskosten en taks op beursverrichtingen; zie rubriek “Kosten en commissies” en “Fiscaliteit” op pagina 7).
RISICO OP FLUCTUATIE VAN DE PRIJS VAN HET EFFECT (MARKTRISICO): Het recht op volledige terugbetaling van de nominale
waarde geldt alleen op de einddatum. De waarde van het product zal fluctueren in functie van parameters zoals de evolutie van de Index, de evolutie
van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van SecurAsset SA, VDK Spaarbank nv en BNP Paribas SA. Dergelijke fluctuaties kunnen
leiden tot een minderwaarde in geval van vervroegde verkoop. Hoe verder de einddatum verwijderd is, des te groter de potentiële impact.
RISICO GEKOPPELD AAN DE INDEX: Indien er sprake is van een gebeurtenis (namelijk een annulering, een schorsing of een wijziging) die
de Index beïnvloedt, kan de Calculation Agent de nodige aanpassingen aan de Notes doorvoeren. In het geval dat er geen geschikte aanpassing
mogelijk is, kunnen de Notes vervroegd worden terugbetaald door de Uitgever in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in de Unitary
Propectus. Als gevolg is het mogelijk dat het optreden van een dergelijke gebeurtenis die de Index beïnvloedt, een nadelig effect kan hebben op de
waarde van de Notes.

Juridische documentatie
Vóór iedere inschrijving wordt elke belegger verzocht om de Juridische Documentatie met betrekking tot de gestructureerde obligaties te raadplegen:
het Unitary Prospectus «Issue of up to EUR12,500,000 Responsible Switch to Bond Notes due December 2020 issued under SecurAsset’s
€20,000,000,000 Secured Note, Warrant and Certificate Programme», opgesteld in het Engels, de dato 6 november 2014 goedgekeurd door de CSSF,
Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgse regulator (het “Unitary Prospectus”)
Al deze documenten alsook een samenvatting in het Nederlands van het Unitary Prospectus zijn beschikbaar op www.vdk.be/producten/beleggen/
EthicalSwitchNote2020

Hoe inschrijven?
U kunt meerdere veelvouden van 1.000 euro onderschrijven in elke vestiging van VDK Spaarbank nv vanaf 10 november 2014 tot en met 19 december
2014, behoudens vervroegde afsluiting.

Kenmerken van het product
TYPE: Note volgens Engels recht
UITGEVER: SecurAsset SA, vennootschap naar Luxemburgs recht, geeft Notes uit die beschermd zijn door activa aangehouden in afzonderlijke
compartimenten. Voor elke uitgifte wordt immers een specifiek compartiment gemaakt. De houders van een Note kunnen beperkt hun toevlucht nemen
tot activa aangehouden in het compartiment dat werd opgericht ten behoeve van deze uitgifte. Zo kunnen, in geval van faillissement van SecurAsset SA,
de schuldeisers van een compartiment geen enkele aanspraak maken op de activa van de andere compartimenten van de Uitgever. In het kader van deze
uitgifte deponeert SecurAsset SA de sommen die voortvloeien uit de commercialisering van de Notes, bij VDK Spaarbank nv. De Notes zijn dus beschermd
door het vorderingsrecht dat SecurAsset SA heeft ten aanzien van VDK Spaarbank nv voor de teruggave van de gedeponeerde sommen. In geval van
faillissement van SecurAsset SA zal een onafhankelijke Trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan tot de teruggave
van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat aan elke belegger wordt terugbetaald in geval van
faillissement, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de Trustee.
Er zijn overigens nog andere elementen die kunnen leiden tot een vervroegde terugbetaling van de Notes (die terugbetaling kan worden verlengd voor
een periode van maximaal 2 jaar) zoals met name, zonder dat deze lijst exhaustief is, wanbetaling van VDK Spaarbank nv (VDK Spaarbank nv keert niet
op de juiste datum de vergoeding uit die verschuldigd is aan SecurAsset SA voor het deposito en/of VDK Spaarbank nv zet de betaling stop), goedkeuring
van een ongunstige fiscale maatregel of reglementering waardoor het behoud van de uitgifte onmogelijk wordt. De Trustee zal dan overgaan tot de
teruggave van het deposito bij VDK Spaarbank nv (voor het vorderingsrecht van SecurAsset SA ten aanzien van VDK Spaarbank nv voor de reconstitutie
van het deposito) en het bedrag dat wordt terugbetaald aan elke belegger, zal worden bepaald op basis van de bedragen die worden geïnd door de
Trustee. Zodoende wordt de aandacht van de beleggers gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale
waarde van de Notes. Voor meer details verwijzen we u naar het Unitary Prospectus van de uitgifte.
INFORMATIE BETREFFENDE DE UITGEVER: Zie het Unitary Prospectus goedgekeurd door de CSSF op 6 november 2014.
DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.
EFFECTEN: • Nominale waarde: 1.000 EUR.
• Bedrag van de uitgifte: maximaal 12.500.000 EUR
• ISIN-code: XS1068370151
RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven op pagina 6.
DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 29 december 2014
VERKOOPPRIJS: 101,50% van de nominale waarde (waarvan 1,50% instapkosten)
EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 29 december 2020, ofwel een looptijd van 6 jaar. In geval van wanbetaling en overeenkomstig
het Unitary Prospectus zal de terugbetaling van de Notes binnen maximaal 2 kalenderjaren vanaf de einddatum van de Note plaatsvinden.
TERUGBETALING OP DE EINDDATUM: 100% van de nominale waarde, behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of VDK
Spaarbank nv, evenals de eventuele terugbetalingspremie of desgevallend de jaarlijkse “switch” coupons.
RENDEMENT:
• Onderliggend actief: Ethical Europe Equity index (ISIN-code: DE000SLA5EE6)
• Initiële begindatum: 29 december 2014
• Recht op een eventuele terugbetalingspremie op einddatum, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 100% van de gemiddelde prestatie van de Index.
Dit recht is enkel geldig indien er niet geswitcht wordt.
• Observatiedata voor de berekening van de terugbetalingspremie: 16 december 2019, 15 januari 2020, 17 februari 2020, 16 maart 2020, 15 april 2020,
15 mei 2020, 15 juni 2020, 15 juli 2020, 17 augustus 2020, 15 september 2020, 15 oktober 2020, 16 november 2020, 15 december 2020
• Recht op een 6 vaste “switch” coupon van 3,25% (bruto), in geval van een switch.
• Jaarlijkse switchdata (optioneel): 15 december 2015, 15 december 2016, 15 december 2017, 19 december 2018, 16 december 2019
• Jaarlijkse betaaldata in geval van switch (optioneel): 29 december 2015, 29 december 2016, 29 december 2017, 2 januari 2019, 30 december 2019,
29 december 2020
RISICOPROFIEL VDK SPAARBANK NV: Defensief
VDK Spaarbank nv zal de beleggers informeren over elke wijziging in verband met het risicoprofiel en/of de waarde van de SecurAsset (LU) Ethical Switch
Note 2020 op de website www.vdk.be/producten/beleggen/EthicalSwitchNote2020
SECUNDAIRE MARKT: De Notes zullen niet genoteerd zijn op een gereglementeerde markt. Voor de beleggers die hun Notes willen verkopen voor
de einddatum, zal BNP Paribas Arbitrage SNC zich inspannen om een liquiditeit te verzekeren op de Notes tegen een prijs die wordt vastgelegd door BNP
Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktparameters van het ogenblik met een spread van maximaal 1% bij normale marktomstandigheden (buiten
makelaarskosten en taks op beursverrichtingen; zie onderstaande rubriek ”Kosten en commissies” en ”Fiscaliteit”). De indicatieve waarde van de Notes
zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de vestigingen van VDK Spaarbank nv.
KOSTEN EN COMMISSIES:
• Instapkosten: 1,50%
• Distributiecommissie: Zij bedragen jaarlijks maximaal 0,50% (alle taksen inbegrepen) van het uitgiftebedrag en zijn reeds inbegrepen in de uitgifteprijs
van 101,50%, betaald aan VDK Spaarbank nv. Alle andere kosten (operationele en juridische) die worden ingehouden door de Uitgever, voor de
structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds inbegrepen in de uitgifteprijs van 101,50%.
• Makelaarskosten: BNP Paribas Arbitrage SNC past een spread van maximaal 1% toe, VDK Spaarbank nv voegt daaraan een marge van maximaal 1% toe.
• De bewaring op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv is gratis.
FISCALITEIT:
Roerende voorheffing: 25% op de waarde van de eventuele terugbetalingspremie en 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.
Taks op beursverrichtingen (TOB):
• Inschrijving op de primaire markt: nihil
• Op de secundaire markt: 0,09% op de verkoop en aankoop (max. 650 EUR per verrichting)
LEVERING: Geen materiële levering mogelijk, bewaring gebeurt gratis op een effectenrekening bij VDK Spaarbank nv. Beleggers die de effecten op een
rekening bij een andere financiële instelling wensen te plaatsen, moeten zich vooraf informeren over de geldende tarieven.

Meer informatie - Inschrijven
••Wenst u meer informatie of wilt u inschrijven op dit product? U bent van harte welkom in de VDK-vestiging
in uw buurt. U vindt de contactgegevens van alle VDK-vestigingen op www.vdk.be.

Verantwoordelijke uitgever: Leen Van den Neste, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent; BTW BE 0400.067.788 – RPR Gent; 11 2014.

••Is er (nog) geen vestiging in uw buurt, dan kunt u telefonisch terecht op 09 267 33 00 of via e-mail op
contactcenter@vdk.be. We helpen u graag verder.
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