Beleggen
met sterren

SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022
Blootstelling van het volledige kapitaal aan deposito’s bij BNP Paribas Fortis NV
Gestructureerde obligatie uitgegeven door SecurAsset SA
Inschrijvingsperiode: van 10 maart 2014 tot 18 april 2014 (behoudens vervroegde afsluiting)
Document van commerciële aard

Bankier van mens tot mens

SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 is
een gestructureerde obligatie met een
looptijd van 8 jaar, die recht geeft op een
volledige terugbetaling van het kapitaal op
de einddatum1. Met deze obligatie geniet u
een variabel jaarlijks rendement, in de vorm
van coupons2, gekoppeld aan het rendement
van een korf van drie flexibele fondsen

1. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas Fortis NV
2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en BNP Paribas SA

Voornaamste kenmerken:
• Uitgever: SecurAsset SA (de “Uitgever”)
• Looptijd: 8 jaar
• Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal (buiten kosten) op de eindvervaldag, behalve bij faillissement of wanbetaling van de
Uitgever en/of BNP Paribas Fortis NV.
• Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons waarvan het bedrag varieert in functie van de evolutie van een korf die voor gelijke delen is samengesteld
uit drie “flexibele” fondsen.

Flexibele fondsen, een gegeerde rendementsmotor
De zogenaamde «flexibele» fondsen kennen steeds meer succes bij de beleggers. Bij dit
fondstype geniet de belegger immers een grote vrijheid zodat hij alle marktopportuniteiten
kan benutten, waar die zich ook voordoen. Hij kan in verschillende activaklassen beleggen,
voornamelijk in aandelen en obligaties in tal van geografische gebieden. Zo kan hij de
allocatie van activa op een zeer dynamische wijze beheren, rekening houdend met de
marktomstandigheden of de macro-economische vooruitzichten van dat ogenblik.
Dit fondstype wist vooral de afgelopen jaren de aandacht te trekken van de beleggers
wegens de goede resultaten die ze kunnen genereren in woelige tijden.
SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 combineert een volledige kapitaalbescherming
op de einddatum1 met een vergoeding2 die gekoppeld is aan het rendement van drie
flexibele fondsen, die zich kenmerken door een voorzichtig beleggingsbeleid en tot de
beste in hun categorie behoren. Met deze gestructureerde obligatie diversifieert u uw
rendementsbronnen en mikt u op jaarlijkse coupons van een mogelijk substantieel bedrag.

Selectie van de korf
De korf is voor gelijke delen samengesteld uit drie fondsen, die elk een beleggingsbeleid volgen waarin flexibiliteit en voorzichtigheid gecombineerd
worden: M&G Optimal Income, DNCA Invest Eurose en Ethna Aktiv E.
Binnen het universum van de flexibele fondsen die genoteerd worden op Morningstar verloopt de selectie van de fondsen van de korf in drie stappen:
1/ De fondsen moeten allemaal in overeenstemming zijn met de UCITS IV-regels;
2/ De fondsen moeten voor minstens 2 miljard euro activa in beheer hebben;
3/ De fondsen moeten bovendien de hoogste Morningstar-rating hebben, namelijk 5 sterren (de methodologie van de rating wordt uitgelegd op
http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx).

TYPE BELEGGING / SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 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 eindvervaldag en om u de
eventuele jaarlijkse coupons uit te keren. In geval van faillissement of wanbetaling van de Uitgever (SecurAsset SA) en/of BNP Paribas Fortis 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 BNP Paribas Fortis 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 jaarlijkse 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 jaarlijkse 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 dat complexe instrument te beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd
te zijn met het onderliggende actief en de geldende rentevoeten).

1. Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA of BNP Paribas Fortis NV
2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en BNP Paribas SA
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 coupons worden berekend op basis van deze nominale waarde.

Elk jaar een variabele coupon
Naast de terugbetaling van het volledige belegde kapitaal op de einddatum (buiten kosten en behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en/of BNP Paribas Fortis NV), biedt SecurAsset (LU) Star Funds Note 2022 ook de opportuniteit om potentieel hoge jaarlijkse coupons2 te genieten.
Elk jaar is de waarde van de coupon gelijk aan 90% van het rendement op jaarbasis (zoals hieronder gedefinieerd) van de korf van drie fondsen.
Indien de korf een negatief rendement behaalt in een bepaald jaar, wordt voor dat jaar geen enkele coupon uitgekeerd.

Berekening van de coupons
Op elk van de acht jaarlijkse observatiedata wordt de waarde van elk fonds van de korf vastgesteld en vergeleken met zijn beginwaarde op 25 april
2014, zodat het individuele rendement van elk fonds kan worden bepaald. Het rendement van de korf is dan gelijk aan het gemiddelde van die drie
individuele rendementen. Het rendement op jaarbasis van de korf wordt dan verkregen door het rendement van de korf te delen door het aantal
jaren die verstreken zijn sinds de uitgifte (het “rendement op jaarbasis”). De (bruto) waarde van de jaarlijkse coupon is dan gelijk aan 90% van het
jaarrendement van de korf.
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JAARLIJKSE
OBSERVATIEDATUM

13 april 2015

11 april 2016

07 april 2017

11 april 2018

09 april 2019

09 april 2020

12 april 2021

07 april 2022

BETAALDATUM

27 april 2015

25 april 2016

25 april 2017

25 april 2018

25 april 2019

27 april 2020

26 april 2021

25 april 2022

Voorbeeld van berekening van de coupons
De waarden in dit voorbeeld zijn louter illustratief en houden geen enkele voorspelling in voor de resultaten van het product.
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90%x(-1,11%)= -1,00%
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+2%

-7%

-5%

(2%-7%-5%)/3= -3,33%

-3,33%/3=-1,11%

6 JAAR

+13%
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+25%

(13%+20%+25%)/3=19,33%

19,33%/6=3,22%

90%x(3,22%)=2,9%

2,9%

8 JAAR

+45%

+32%

+37%

(45%+32%+37%)/3=38%

38%/8=4,75%

90%x(4,75%)=4,28%

4,28%

2. Behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en BNP Paribas SA
De coupons die worden vermeld in deze brochure, worden begrepen als brutobedragen en brutopercentages, buiten kosten en toepasselijke fiscaliteit.

Beschrijving van de fondsen
M&G OPTIMAL INCOME FUND EURO CLASS A-H
BELEGGINGSSTRATEGIE2

VOOR WIE MEER WIL WETEN2

Het fonds M&G Optimal Income
Fund belegt in de activa die de meest
«optimale» inkomensstroom voor
de portefeuille bieden. De beheerder
beschikt zonder enige beperking over
de nodige flexibiliteit om te beleggen
in alle obligatieklassen, met name in
staatsobligaties, «investment grade»
bedrijfsobligaties, obligaties met hoog
rendement, en ook aandelen, wanneer
die hem interessanter lijken dan de
bedrijfsschuld.

Beheervennootschap: M&G Securities Limited
ISIN-code: GB00B1VMCY93
Rating Morningstar3: ***** Silver
Categorie Morningstar van het compartiment: Voorzichtig
gemengd fonds in EUR
Kapitalisatieklasse
Activa onder beheer van het fonds op 12/02/2014:
29,99 miljard USD
Rendement op jaarbasis op 13/02/2014:
• Op 3 jaar: 6,95%
• Op 5 jaar: 9,86%
Lanceringsdatum: 20/04/2007
Prospectus, andere officiële documenten en opvolging van
de rendementen:
http://www.morningstar.co.uk/uk/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000007LD

RENDEMENT OVER DE LAATSTE 5 JAAR1
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De prestaties uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor
toekomstige resultaten

DNCA INVEST EUROSE CLASS A EUR
BELEGGINGSSTRATEGIE2

VOOR WIE MEER WIL WETEN2

RENDEMENT OVER DE LAATSTE 5 JAAR1

Dit compartiment belegt in aandelen
en equivalente financiële instrumenten,
schuldeffecten en geldmarktinstrumenten van Europese Uitgevers, binnen de
volgende grenzen:
• aandelen en equivalente afgeleide
financiële instrumenten: van 0% tot
35% van zijn nettoactiva;
• schuldeffecten: van 0% tot 100%
van zijn nettoactiva.
In geval van slechte marktomstandigheden kan het compartiment tot
100% van zijn nettoactiva beleggen in
geldmarktinstrumenten.

Beheervennootschap: DNCA finance Luxembourg
ISIN-code: LU0284394235
Rating Morningstar3: ***** Bronze
Categorie Morningstar van het compartiment: Voorzichtig
gemengd fonds in EUR
Kapitalisatieklasse
Activa onder beheer van het fonds op 11/02/2014:
2,32 miljard EUR
Rendement op jaarbasis 11/02/2014:
• Op 3 jaar: 5,96%
• Op 5 jaar: 7,69%
Lanceringsdatum: 28/09/2007
Prospectus, andere officiële documenten en opvolging van
de rendementen:
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.
aspx?id=F000001AI5

De prestaties uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor
toekomstige resultaten

BELEGGINGSSTRATEGIE2

VOOR WIE MEER WIL WETEN2

RENDEMENT OVER DE LAATSTE 5 JAAR1

Met als doelstelling het kapitaal te
vrijwaren en waarden te creëren op
lange termijn, richt Ethna AKTIV E zich
tot beleggers die waarde hechten aan
stabiliteit, waardebehoud en de liquiditeit van het actief van het fonds, en
die een behoorlijke meerwaarde willen
genereren. Om dat te realiseren passen
de Beheerders van de Portefeuille een
actieve beheermethode toe, rekening
houdend met de huidige situatie van de
markt en de toekomstige evoluties. Bijgevolg is de samenstelling van de Ethna
AKTIV E gebaseerd op een flexibele
en evenwichtige beleggingsstrategie,
die het mogelijk maakt om nodeloze
risico’s te vermijden en de volatiliteit
tot een minimum te beperken.

Beheervennootschap: ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN-code: LU0431139764
Rating Morningstar3: *****
Categorie Morningstar van het compartiment: Voorzichtig
gemengd fonds in EUR
Kapitalisatieklasse
Activa onder beheer van het fonds op 12/02/2014:
6,26 miljard EUR
Rendement op jaarbasis op 13/02/2014:
• Op 3 jaar: 4,48%
• Op 5 jaar: 7,03%
Lanceringsdatum: 1/07/2009
Prospectus, andere officiële documenten en opvolging van
de rendementen:
http://www.morningstar.be/be/funds/snapshot/snapshot.
aspx?id=F000003XJR
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De prestaties uit het verleden houden geen enkele voorspelling in voor
toekomstige resultaten

1. Bron van de grafieken: Bloomberg (cijfers vastgesteld op 29 januari 2014).
2. Bron: Morningstar (op 28 januari 2014).
3. De methodologie voor het toekennen van de Morningstar-rating staat beschreven op http://www.morningstar.be/be/help/methodology.aspx.
4. Bron: www.ethenea.com
VDK Spaarbank, SecurAsset SA, BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die wordt gegeven op de websites
www.morningstar.be en www.ethenea.com noch voor de actualisering ervan.

Productprofiel
Als belegger mag u een belegging in dit type van financieel instrument enkel overwegen indien dit aangewezen is in het licht van uw financiële kennis,
ervaring en situatie (rekening houdend met de samenstelling van uw beleggingsportefeuille), evenals uw beleggingsdoelstellingen.
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Potentiële beleggers worden uitgenodigd om samen met een agent van VDK Spaarbank nv na te gaan of een dergelijke belegging voor hen persoonlijk
aanbevolen zou kunnen zijn. 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 Basisprospectus.
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 offensieve 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 BNP Paribas Fortis 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 BNP
Paribas Fortis NV is het mogelijk dat u uw kapitaal niet volledig terugkrijgt.
RISICO OP NIET-UITKERING VAN DE JAARLIJKSE COUPONS: De belegger
loopt het risico dat de variabele jaarlijkse coupons niet worden uitgekeerd in geval van
faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.
RISICO VAN BEPERKT RENDEMENT: Bij een ongunstige evolutie van de
beleggingsfondsen die deel uitmaken van de korf, 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 zijn best doen 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 eindvervaldag. De waarde van het product zal fluctueren in functie van parameters zoals de evolutie van de korf, de evolutie van de rentevoeten en de
perceptie van het kredietrisico van SecurAsset SA, BNP Paribas Fortis 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 kan de potentiële impact zijn.
RISICO MET BETREKKING TOT DE FONDSEN: Bepaalde gebeurtenissen kunnen impact hebben op de onderliggende fondsen van de Notes. Zonder dat
deze lijst limitatief is, kan het gaan om de volgende gebeurtenissen: stopzetting van de activiteit, ontbinding, faillissement, fusie van één van de fondsen, een
significante wijziging in de berekeningsmethode van de vereffeningswaarde (VW), een schorsing van de berekening of de publicatie van de VW, de daling van
het activa onder beheer onder een vooraf gedefinieerde drempel, een wijziging van de liquiditeitsmodaliteiten, een gebeurtenis van juridische en/of fiscale
aard met een impact op de VW,…
Indien één van die gebeurtenissen zich voordoet, kan de Berekeningsagent, indien nodig, verschillende acties ondernemen, zoals de modaliteiten van de
Notes aanpassen of één of meerdere van de onderliggende fondsen vervangen. Indien zich een gebeurtenis voordoet die impact heeft op één of meerdere
fondsen, houden de beleggers niettemin recht op een volledige terugbetaling van het kapitaal op de einddatum behoudens faillissement of wanbetaling van
SecurAsset SA of BNP Paribas Fortis NV.
Voor meer informatie in verband met de gebeurtenissen die impact kunnen hebben op de onderliggende fondsen en de gevolgen ervan, verwijzen we u naar
pagina 657 en volgende van het Basisprospectus en de Final Terms van de Uitgifte.

Juridische documentatie
Vóór iedere inschrijving wordt elke belegger verzocht om de Juridische Documentatie met betrekking tot de gestructureerde obligaties te raadplegen:
• het basisprospectus van het programma «Secured Note, Warrant and Certificate», opgesteld in het Engels, de dato 27 november 2013 goedgekeurd
door de CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgse regulator en zijn supplement gedateerd op 13 december 2013 (het
“Basisprospectus”).
• de specifieke samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands
• de Definitieve Uitgiftevoorwaarden, van 07 maart 2014
Al deze documenten alsook een samenvatting in het Nederlands van het Basisprospectus zijn beschikbaar op http://www.vdk.be/producten/beleggen/
starfundsnote2022

Kenmerken van het product
TYPE: Note
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 BNP Paribas Fortis NV. De Notes
zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset SA heeft ten aanzien van BNP Paribas Fortis 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 BNP Paribas Fortis NV (BNP Paribas
Fortis NV keert niet op de juiste datum de vergoeding uit die verschuldigd is aan SecurAsset SA voor het deposito en/of BNP Paribas Fortis 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 BNP Paribas Fortis NV (voor het vorderingsrecht van SecurAsset SA ten aanzien van
BNP Paribas Fortis 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 prospectus van de uitgifte.
INFORMATIE BETREFFENDE DE UITGEVER: Zie het Basisprospectus goedgekeurd door de CSSF op 27 november 2013.
DISTRIBUTEUR: VDK Spaarbank nv.
EFFECTEN: • Nominale waarde: 1.000 EUR.
• Bedrag van de uitgifte: maximaal 20.000.000 EUR
• ISIN-code: XS0996818612
RISICO’S: De belangrijkste risico’s verbonden aan deze gestructureerde obligatie staan beschreven op pagina 6.
DATUM VAN UITGIFTE EN VAN BETALING: 25 april 2014
VERKOOPPRIJS: 101,50% van de nominale waarde (waarvan 1,50% instapkosten)
EINDDATUM EN TERUGBETALINGSDATUM: 25 april 2022, ofwel een looptijd van 8 jaar. In geval van wanbetaling en overeenkomstig het
Basisprospectus 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 BNP
Paribas Fortis NV, evenals de eventuele laatste coupon.
RENDEMENT:
• Samenstelling van de korf: 3 flexibele fondsen voor gelijke delen. Ethna Aktiv E (ISIN-code: LU0431139764), DNCA Invest Eurose (ISIN-code:
LU0284394235) en M&G Optimal Income (ISIN-code: GB00B1VMCY93) - Indien een evenement (met name fusie, overname, enz.) zou kunnen
leiden tot een wijziging van de korf, wordt dat meegedeeld op onze website http://www.vdk.be/producten/beleggen/starfundsnote2022.
• Recht op 8 potentiële jaarlijkse coupons, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 90% van het rendement op jaarbasis van de korf (zie toelichtingen
over de berekeningswijze op pagina 4)
• Betaaldata van de coupons: zie details op pagina 4
• Beginwaarde van de fondsen: netto-inventariswaarde van elk fonds op 25 april 2014
• Jaarlijkse observatiedata: zie tabel op pagina 4
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 het SecurAsset (LU) Star Funds
Note 2022 op de website http://www.vdk.be/producten/beleggen/starfundsnote2022.
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 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 rubriek ”Kosten & commissies” en ”Fiscaliteit”, onderstaande). De indicatieve waarde van de
Notes zal worden vermeld in de effectenstaten die online beschikbaar zijn via online@vdk of in de agentschappen van VDK Spaarbank nv.
KOSTEN EN COMMISSIES
• Instapkosten 1,50%
• Distributiecommissie: maximaal 0,50% per jaar (inbegrepen in de verkoopprijs)
• Makelaarskosten: BNP 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 is gratis.
FISCALITEIT
Roerende voorheffing: 25% 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.
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.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Leen Van den Neste, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent; BTW BE 0400.067.788 – RPR Gent; 02 2014.

Meer informatie - Inschrijven
Wenst u meer informatie of wilt u inschrijven op dit product? U bent van harte welkom in het VDK-agentschap
in uw buurt.
Is er (nog) geen agentschap 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.

Bankier van mens tot mens
VDK Spaarbank nv - Sint-Michielsplein 16 - 9000 Gent - tel.: 09 267 32 11 - e-mail: vdk@vdk.be

