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De volgende samenvatting in hoofdstuk 1 van dit Basisprospectus bevat opties en plaatshouders weergegeven tussen vierkante 
haken of in cursief met betrekking tot de effecten die onder het Basisprospectus kunnen worden uitgegeven. Per uitgifte wordt 
een voor die uitgifte specifieke samenvatting (de "Uitgifte-Specifieke Samenvatting") gemaakt door de toepasselijke opties en 
plaatshouders te selecteren en/of in te vullen en de niet toepasselijke opties te wissen. De Uitgifte-Specifieke Samenvatting wordt 
als bijlage gevoegd bij de bijbehorende definitieve voorwaarden (de "Definitieve Voorwaarden"). 

1. Samenvatting 

Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de 
Afdelingen A – E (A.1 – E.7). 

De onderhavige samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en 
Uitgevende Instelling. Omdat voor sommige Elementen bespreking ervan niet verplicht is, kan de nummering van de Elementen 
soms verspringen. 

Het kan zijn dat er voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in de samenvatting moet worden 
opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dat geval bevat de samenvatting een korte beschrijving van het 
Element, met de vermelding “niet van toepassing”. 

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen 

A.1 Waarschuwingen De samenvatting dient te worden gelezen als een inleiding op het basisprospectus van 
27 augustus 2018, zoals van tijd tot tijd gesupplementeerd (het "Basisprospectus"). 

Iedere beslissing tot belegging in de effecten (de "Effecten") dient gebaseerd te zijn op 
bestudering van het gehele Basisprospectus, met inbegrip van de informatie die door middel 
van verwijzing is opgenomen, eventuele aanvullingen en de Definitieve Voorwaarden die in 
verband met de uitgifte van de Effecten zijn gepubliceerd. 

Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een 
rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt 
volgens de wetgeving van de afzonderlijke lidstaten van de Europese Economische Ruimte, 
eventueel de kosten dragen voor de vertaling van het Basisprospectus voordat de 
rechtsvordering wordt ingesteld.  

Vontobel Financial Products GmbH (de "Uitgevende Instelling") en Bank Vontobel Europe 
AG ([in de hoedanigheid van aanbieder, ]de "Aanbieder"[ en in de hoedanigheid van garant, 
de "[Duitse] Garant"]) [en Vontobel Holding AG (de "[Zwitserse] Garant")] hebben de 
verantwoordelijkheid voor deze samenvatting aanvaard, met inbegrip van enige vertalingen 
daarvan. 

[Vontobel Holding AG aanvaardt verantwoordelijkheid evenwel uitsluitend voor de informatie 
die krachtens Zwitsers recht op haar en de garantie betrekking heeft.] 

De personen die verantwoordelijkheid voor deze samenvatting, met inbegrip van enige 
vertalingen daarvan, hebben aanvaard, of de personen die verantwoordelijk zijn voor de 
uitgifte, kunnen aansprakelijk worden gesteld, maar uitsluitend indien de samenvatting, 
wanneer zij samen met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, misleidend, 
onjuist of inconsistent is, of indien zij niet alle benodigde kerngegevens bevat. 

A.2 Toestemming voor 
het gebruik van het 
prospectus 

De Uitgevende Instelling en de Aanbieder stemmen in met het gebruik van het 
Basisprospectus voor een openbare aanbieding van de Effecten in [Denemarken][, ][ en 
][Finland][, ][ en ][Frankrijk][, ][ en ][Italië][, ][ en ][Nederland][, ][ en ][Noorwegen][ en ][Zweden] 
("Openbare Aanbieding") (algemene toestemming). De Uitgevende Instelling behoudt zich het 
recht voor om diens instemming voor het gebruik van het Basisprospectus met betrekking tot 
bepaalde distributeurs en/of financiële tussenpersonen in te trekken. 

Periode van 
aanbieding voor 
wederverkoop door 
financiële 
tussenpersonen 

De latere wederverkoop of definitieve plaatsing van de Effecten door financiële 
tussenpersonen kan plaatsvinden tijdens de Periode van Aanbieding. "Periode van 
Aanbieding" betekent [de periode beginnend op [voeg de begindatum van de openbare 
aanbieding in: ●]] en eindigend met de termijn van de Effecten: (zie C.15) (aannemende op de 
[voeg de waarderingsdatum van de Effecten in: ●]) [ingeval de termijn van de Effecten de 
einddatum van de geldigheid van het Basisprospectus overschrijdt, voeg toe: of – indien er in 
opvolging op het Basisprospectus uiterlijk op de laatste dag van de geldigheidsperiode van het 
Basisprospectus niet op de website certificates.vontobel.com onder het hoofdstuk <<Legal 
Documents>> een Basisprospectus is gepubliceerd – met het verstrijken van de 
geldigheidsperiode van het Basisprospectus overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Duitse Wet 
op beleggingsprospectussen (Wertpapierprospektgesetz, "WpPG"). 
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Voorwaarden 
verbonden aan de 
toestemming 

De Uitgevende Instelling en de Aanbieder geven hun toestemming op voorwaarde dat (i) het 
Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden uitsluitend samen met alle tot het moment van 
verlening van die toestemming gepubliceerde supplementen worden verstrekt aan potentiële 
beleggers, en (ii) de financiële tussenpersoon bij gebruikmaking van het Basisprospectus en 
de Definitieve Voorwaarden ervoor zorg draagt dat aan de van toepassing zijnde 
verkoopbeperkingen en aan alle in het respectievelijke rechtsgebied van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving wordt voldaan. 

Verklaring dat 
informatie over 
voorwaarden van 
aanbieding door een 
financieel 
tussenpersoon door 
deze beschikbaar 
moet worden gesteld 

Als de aanbieding voor de aankoop van de Effecten wordt gedaan door een financieel 
tussenpersoon, moet de informatie over de voorwaarden van de aanbieding op het moment 
van de aanbieding ter beschikking worden gesteld door die financiële tussenpersoon. 

Afdeling B – Uitgevende Instelling en Garant 

B.1 Officiële en 
handelsnaam 

De officiële en handelsnaam van de Uitgevende Instelling is Vontobel Financial Products GmbH. 

B.2 Vestigingsplaats, 
rechtsvorm, 
toepasselijke 
wetgeving en land 
van oprichting 

De vestigingsplaats van de Uitgevende Instelling is Frankfurt am Main, Duitsland. Het 
vestigingsadres is: Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, Duitsland. 

De Uitgevende Instelling is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung) opgericht naar Duits recht in Duitsland en geregistreerd onder nummer 
HRB 58515 is in het handelsregister van de plaatselijke rechtbank (Amtsgericht) in Frankfurt am 
Main. 

B.4b Bekende tendensen De activiteiten van de Uitgevende Instelling staan vooral onder invloed van de economische 
ontwikkeling, met name in Duitsland en Europa, evenals de omstandigheden op de financiële 
markten in het algemeen. Daarnaast worden de activiteiten van de Uitgevende Instelling 
beïnvloed door het politieke klimaat. Verder kunnen mogelijke wijzigingen in de regelgeving een 
negatief effect hebben aan de vraagzijde of op de kosten voor de Uitgevende Instelling. 

B.5 Groepsstructuur en 
positie van de 
Uitgevende Instelling 
binnen de groep 

De Uitgevende Instelling heeft geen dochterondernemingen. Alle aandelen in de Uitgevende 
Instelling worden gehouden door Vontobel Holding AG, de moedermaatschappij van de 
Vontobel-groep (de "Vontobel-Groep"). 

De in 1924 opgerichte Vontobel-Groep is een in Zürich gezetelde Zwitserse particuliere 
bankgroep met internationale activiteiten. De Vontobel-Groep verleent wereldwijd financiële 
diensten volgens de Zwitserse private bankieren-traditie. De bedrijfsactiviteiten waarop de 
Vontobel-Groep zich richt zijn (i) private banking, (ii) vermogensbeheer en (iii) investment 
banking. 

B.9 Winstprognoses of -
ramingen 

– Niet van toepassing – 

Er zijn geen winstprognoses of -ramingen opgenomen. 

B.10 Voorbehouden in de 
afgifte van verklaring 
betreffende de 
historische financiële 
informatie 

– Niet van toepassing – 

Er zijn geen voorbehouden gemaakt. 

B.12 Geselecteerde 
historische financiële 
informatie 

De onderstaande geselecteerde financiële informatie is ontleend aan de gecontroleerde 
jaarrekeningen van de Uitgevende Instelling voor de boekjaren 2016 en 2017, die zijn opgesteld 
overeenkomstig het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) en de Duitse wet 
betreffende vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Gesetz betreffend die 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung). 

Balans 

 
 

31 december 2016 
(in EUR) 

31 december 2017 

(in EUR) 

Vorderingen op verbonden 1.351.901.297 1.775.739.225 
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maatschappijen (vlottende activa) 

Banksaldi (vlottende activa) 2.634.324 2.794.745 

Verplichtingen inzake uitgifte (passiva) 1.351.709.919 1.775.673.062 

Kapitaalreserves (eigen vermogen) 2.000.000 2.000.000 

Totaal vermogen 1.368.192.787 1.792.365.993 

 

Winst-en verliesrekening 
  

   1 januari tot en met 
31 december 2016 

(in EUR) 

1 januari tot en met 
31 december 2017  

(in EUR) 

  Gerealiseerde en ongerealiseerde 
winsten en verliezen van 
uitgifteactiviteiten 

66.703.677 -169.920.453 

  Gerealiseerde en ongerealiseerde 
winsten en verliezen van 
hedgingtransacties 

-62.150.137 175.348.590 

  Overige operationele lasten 3.451.117 4.412.343 

  Nettoresultaat voor het jaar 331.782 347.332 

 

 

 

Verklaring over de 
vooruitzichten van de 
Uitgevende Instelling 

 

Er hebben zich geen materiële negatieve wijzigingen voorgedaan in de vooruitzichten van de 
Uitgevende Instelling sinds de datum van de gecontroleerde jaarrekening (31 december 2017). 

 Verklaring over 
wijzigingen in de 
positie van de 
Uitgevende Instelling 

– Niet van toepassing – 

Er hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan in de financiële positie of handelspositie 
van de Uitgevende Instelling sinds de datum van de gecontroleerde jaarrekening (31 december 
2017). 

B.13 Recente 
gebeurtenissen van 
bijzonder belang voor 
de Uitgevende 
Instelling en van 
materiële betekenis 
voor de beoordeling 
van haar solvabiliteit 

– Niet van toepassing – 

Er hebben zich geen recente gebeurtenissen voorgedaan die van bijzonder belang zijn voor de 
Uitgevende Instelling en die van materiële betekenis zijn voor de beoordeling van haar 
solvabiliteit. 

B.14 Groepsstructuur en 
positie van de 
Uitgevende Instelling 
binnen de groep/ 

Zie met betrekking tot de organisatiestructuur B.5 hierboven. 

Afhankelijkheid van 
de Uitgevende 
Instelling van andere 
entiteiten in de groep 

– Niet van toepassing – 

De Uitgevende Instelling heeft geen dochterondernemingen. Aangezien Vontobel Holding AG, de 
moedermaatschappij van de Vontobel-Groep, alle aandelen in de Uitgevende Instelling bezit, is 
de Uitgevende Instelling echter wel afhankelijk van de Vontobel Holding AG. 

B.15 Beschrijving van de 
belangrijkste 
activiteiten van de 
Uitgevende Instelling 

De belangrijkste activiteit van de Uitgevende Instelling is het uitgeven van effecten en afgeleide 
instrumenten en het uitvoeren van financiële transacties en ondersteunende transacties voor 
financiële transacties. Activiteiten waarvoor een vergunning vereist is krachtens de Duitse wet 
inzake het kredietwezen (Gesetz über das Kreditwesen), zijn uitgesloten. Voorts kan de 
Uitgevende Instelling alle bedrijfsactiviteiten uitvoeren die direct of indirect verband houden met 
haar hoofddoel, als ook alle activiteiten die direct of indirect kunnen dienen om haar hoofddoel te 
bevorderen. De Uitgevende Instelling kan ook dochtermaatschappijen of filialen in Duitsland en 
andere landen opzetten, verwerven of afstoten, of belangen verwerven in andere 
ondernemingen. 
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B.16 Belangen in, en 
zeggenschap over de 
Uitgevende Instelling 

Alle aandelen in de Uitgevende Instelling zijn in het bezit van Vontobel Holding AG, de 
moedermaatschappij van de Vontobel-Groep. Tussen de Uitgevende Instelling en Vontobel Holding 
AG is geen overeenkomst inzake zeggenschap en geen overeenkomst inzake winstpooling. 

De grote aandeelhouders van Vontobel Holding AG (Vontobel Foundation, Vontrust AG, Advontes 
AG, Pellegrinus Holding AG en een uitgebreide pool) zijn partij in een poolingsovereenkomst. Per 
31 december 2017 zijn 50,7% van de alle uitgegeven aandelen van Vontobel Holding AG 
onderworpen aan de poolingsovereenkomst. 

B.18 Beschrijving van de 
aard en omvang van 
de garantie 

Tijdige betaling door de Uitgevende Instelling van alle te betalen bedragen overeenkomstig de 
voorwaarden (de "Voorwaarden") van de Effecten die onder het Basisprospectus zijn uitgegeven 
wordt door de Garant gegarandeerd (de "Garantie"). 

[met betrekking tot Effecten die worden gegarandeerd door Bank Vontobel Europe AG: 

Op eerst schriftelijk verzoek van de betrokken effectenhouders (de "Effectenhouders") en na 
hun schriftelijke bevestiging dat een vanwege de Effecten door de Uitgevende Instelling 
verschuldigd bedrag niet is betaald, voldoet Bank Vontobel Europe AG als Garant alle benodigde 
bedragen ter naleving van de opzet en het doel van de Garantie. 

De opzet en het doel van de Garantie is om te waarborgen dat de Effectenhouders onder alle 
omstandigheden, zowel feitelijk als juridisch, en ongeacht de geldigheid of de afdwingbaarheid 
van de verplichtingen van de Uitgevende Instelling, of andere redenen op grond waarvan de 
Uitgevende Instelling niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alle overeenkomstig de 
Voorwaarden van de Effecten op de vervaldatum verschuldigde bedragen tijdig ontvangen.  

De Garantie is een overeenkomst ten gunste van de Effectenhouders als begunstigde derden op 
grond van artikel 328, lid 1, van het Duits Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch). De 
vorm en inhoud van de Garantie alsmede alle daaruit voortvloeiende rechten en plichtingen 
worden uitsluitend beheerst door Duits recht. Rechtbank met niet-exclusieve rechtsbevoegdheid 
voor alle geschillen met de Garant en voortvloeiende uit de rechtsbetrekkingen ontstaan onder de 
Garantie is München.] 

[met betrekking tot Effecten die worden gegarandeerd door Vontobel Holding AG: 

De Garantie is een onafhankelijke, niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde 
verplichting van de Garant. 

Op eerste verzoek van de betrokken effectenhouders (de "Effectenhouders") en na hun 
schriftelijke bevestiging dat een vanwege de Effecten door de Uitgevende Instelling verschuldigd 
bedrag niet is betaald, voldoet Vontobel Holding AG als Garant onmiddellijk alle ter naleving van 
de opzet en het doel van de Garantie benodigde bedragen. 

De opzet en het doel van de Garantie is om te waarborgen dat de Effectenhouders de op de 
vervaldatum te betalen bedragen ontvangen op de in de Voorwaarden vermelde wijze, onder alle 
feitelijke en juridische omstandigheden en ongeacht eventuele motivaties, verweren of bezwaren 
op grond waarvan betalingen niet worden verricht door de Uitgevende Instelling, en ongeacht de 
geldigheid en afdwingbaarheid van de verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van 
de Effecten. 

De Garantie is een onafhankelijke garantie naar Zwitsers recht. Alle uit de Garantie 
voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn in alle opzichten onderworpen aan Zwitsers recht. 
De rechtbanken van het kanton Zürich hebben exclusieve bevoegdheid in alle rechtszaken en 
geschillen in verband met de Garantie. De bevoegde rechtbank is die van Zürich 1.] 

 

[in geval van Bank Vontobel Europe AG als (Duitse) Garant, invoegen:  

B.19 
met 
B.1 

Officiële en 
handelsnaam van de 
Garant 

De officiële en handelsnaam van de Duitse Garant is Bank Vontobel Europe AG. 

B.19 
met 
B.2 

Vestigingsplaats, 
rechtsvorm, 
toepasselijke 
wetgeving en land 
van oprichting van de 
Garant 

De Duitse Garant is gevestigd in München, Duitsland. Het vestigingsadres is: Alter Hof 5, 80331 
München, Duitsland. 

De Duitse Garant is een in Duitsland naar Duits recht opgerichte naamloze vennootschap 
(Aktiengesellschaft). De Duitse Garant is onder nummer HRB 133419 geregistreerd in het 
handelsregister van de plaatselijke rechtbank (Amtsgericht) in München. 
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B.19 
met 
B.4b 

Bekende tendensen 
in verband met de 
Garant 

De vooruitzichten van de Duitse Garant worden beïnvloed door de voortgezette 
bedrijfsactiviteiten van de ondernemingen van de Vontobel-Groep, door veranderingen in het 
klimaat (markten, regelgeving), evenals door de markt-, liquiditeits-, krediet- en operationele 
risico's die gewoonlijk samengaan met de introductie van nieuwe activiteiten (nieuwe producten 
en diensten, nieuwe markten) en door reputatierisico's. Naast de diverse marktfactoren zoals 
rentestanden, kredietspreiding, wisselkoersen, aandelenkoersen, prijzen van grondstoffen en 
corresponderende volatiliteit dient met name het huidige monetaire en rentebeleid van de 
centrale banken te worden vermeld als belangrijke invloedsfactor. 

B.19 
met 
B.5 

Groepsstructuur en 
positie van de Garant 
binnen de groep 

Alle aandelen in de Duitse Garant worden gehouden door de moedermaatschappij, Vontobel 
Holding AG, Zürich, Zwitserland. De Duitse Garant heeft geen dochtermaatschappijen. 

B.19 
met 
B.9 

Winstprognoses of -
ramingen van de 
Garant 

– Niet van toepassing – 

Er zijn geen winstprognoses of -ramingen opgenomen. 

B.19 
met 
B.10 

Voorbehouden in de 
afgifte van de 
verklaring betreffende 
de historische 
financiële informatie 
van de Garant 

– Niet van toepassing – 

Er zijn geen voorbehouden gemaakt. 

B.19 
met 
B.12 

Geselecteerde 
belangrijke 
historische financiële 
informatie van de 
Garant 

De volgende geselecteerde financiële informatie is ontleend aan de gecontroleerde 
jaarrekeningen van de Garant voor de boekjaren 2016 en 2017, die zijn opgesteld in 
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften (Duitse vennootschapswet 
(Aktiengesetz), het Duitse wetboek van koophandel (Handelsgesetzbuch) en de Duitse 
verordening inzake rekeningen en verantwoording van kredietinstellingen en financiële 
dienstverleners (Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsinstitute, "RechKredV")), zoals is vastgelegd in de Duitse wet voor 
modernisering van het verslagleggingsrecht (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz). 
Overeenkomstig artikel 1 juncto artikel 2 van de RechKredV heeft de Bank zijn balans opgesteld 
met behulp van Formulier 1, en zijn winst- en verliesrekening, met behulp van Formulier 3 
(verticale presentatie) en aanvullende posten. 

 

 Balans 31 december 2016 
(in EUR x 1000) 

31 december 2017 
(in EUR x 1000) 

Totaal vermogen 236.080 244.506 

Eigen vermogen 78.028 76.960 

Verplichtingen aan banken 8 344 

Verplichtingen aan cliënten 149.291 156.312 

Kasreserve 24.746 105.994 

Vorderingen op banken 108.778 31.408 

Vorderingen op cliënten 38.948 44.758 

Schuldinstrumenten 55.399 53.846 

Immateriële vaste activa 39 1.525 

Materiële vaste activa 489 446.237 

Vooruitbetaalde kosten 147 69.040 

Overige activa 7.534 6.461 

 

Winst- en verliesrekening 

 1 januari tot en met 
31 december 2016 

1 januari tot en met 
31 december 2017 
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(in EUR x 1000) (in EUR x 1000) 

Rentebaten uit 1.335 1.583 

Rentelasten -9 1.424 

Provisiebaten 31.041 35.292 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.135 1.428 

Algemene en beheerskosten -26.655 -30.505 
 

Verklaring over de 
vooruitzichten van de 
Garant 

Er hebben zich geen materiële negatieve wijzigingen  voorgedaan in de vooruitzichten van de 
Duitse Garant sinds de datum van meest recente gecontroleerde jaarrekening (31 december 
2017). 

Verklaring over 
wijzigingen in de 
positie van de Garant 

Er hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van 
de Duitse Garant sinds de datum van de gecontroleerde jaarrekening (31 december 2017). 

B.19 
met 
B.13 

Recente 
gebeurtenissen van 
bijzonder belang voor 
de Duitse Garant en 
van materiële 
betekenis voor de 
beoordeling van zijn 
solvabiliteit 

– Niet van toepassing – 

Er hebben zich geen recente gebeurtenissen voorgedaan die van bijzonder belang zijn voor de 
Duitse Garant en die van materiële betekenis zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de 
Duitse Garant. 

B.19 
met 
B.14 

Groepsstructuur en 
positie van Garant 
binnen de groep/ 

Zie B.19 met B.5 hiervoor met betrekking tot de organisatiestructuur. 

Afhankelijkheid van 
de Garant van andere 
entiteiten in de groep 

De Duitse Garant heeft geen dochtermaatschappijen. Aangezien Vontobel Holding AG, de 
moedermaatschappij van de Vontobel-Groep, alle aandelen in de Duitse Garant houdt, is de 
Duitse Garant echter wel afhankelijk van Vontobel Holding AG. 

B.19 
met 
B.15 

Beschrijving van de 
belangrijkste 
activiteiten van de 
Garant 

Op grond van artikel 2 van de Statuten van 2 mei 2010 is het doel van de Garant het uitvoeren 
van bancaire activiteiten op het gebied van deposito's, kredietverstrekking, principal broking 
(Finanzkommissionsgeschäft), veilige bewaring, garanties, betaalrekeningen en underwriting. 
Daarnaast heeft de Garant als doel het verlenen van financiële diensten waaronder 
effectenhandel, beleggingsadvisering, plaatsing, contract broking, beheer van financiële 
portefeuilles, handel voor eigen rekening, handel in niet-EER-deposito's, ondersteunende 
bancaire dienstverlening en het verrichten van alle overige activiteiten die het doel van de Garant 
direct of indirect kunnen dienen. 

B.19 
met 
B.16 

Belang in, en 
zeggenschap over de 
Garant 

Alle aandelen in de Duitse Garant worden gehouden door Vontobel Holding AG, de 
moedermaatschappij van de Vontobel-Groep. 

De grote aandeelhouders van Vontobel Holding AG (Vontobel Foundation, Vontrust AG, Advontes 
AG, Pellegrinus Holding AG en een uitgebreide pool) zijn partij in een poolingsovereenkomst. Per 
31 december 2017 zijn 50,7% van de alle uitgegeven aandelen van Vontobel Holding AG 
onderworpen aan de poolingsovereenkomst. 

[in geval van Vontobel Holding AG als (Zwitserse) Garant, invoegen:  

B.19 
met 
B.1 

Officiële en 
handelsnaam van de 
Garant 

De officiële en handelsnaam van de Zwitserse Garant is Vontobel Holding AG. 

B.19 
met 

Vestigingsplaats, 
rechtsvorm, 
toepasselijke 

De Zwitserse Garant is gevestigd in Zürich, Zwitserland. Het vestigingsadres is: Gotthardstrasse 
43, 8002 Zürich, Zwitserland. 
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B.2 wetgeving en land 
van oprichting van de 
Garant 

De Zwitserse Garant is een naamloze vennootschap (Aktiengesellschaft) opgericht naar Zwitsers 
recht en in Zwitserland genoteerd aan de SIX Swiss Exchange AG. De Zwitserse Garant is onder 
nummer CH-020.3.928.014-4 geregistreerd in het handelsregister van het kanton Zürich. 

B.19 
met 
B.4b 

Bekende tendensen De vooruitzichten van Vontobel Holding AG worden beïnvloed door de voortgezette 
bedrijfsactiviteiten van de ondernemingen van de Vontobel-Groep, door veranderingen in het 
klimaat (markten, regelgeving), evenals door de markt-, liquiditeits-, krediet- en operationele 
risico's die gewoonlijk samengaan met de introductie van nieuwe activiteiten (nieuwe producten 
en diensten, nieuwe markten) en door reputatierisico's. Naast de diverse marktfactoren zoals 
rentestanden, kredietspreiding, wisselkoersen, aandelenkoersen, prijzen van grondstoffen en 
corresponderende volatiliteit dient met name het huidige monetaire en rentebeleid van de 
centrale banken te worden vermeld als belangrijke invloedsfactor. 

B.19 
met 
B.5 

Groepsstructuur en 
positie van de Garant 
binnen de groep 

De Zwitserse Garant is de moedermaatschappij van de Vontobel-Groep, die bestaat uit banken, 
ondernemingen op de kapitaalmarkten en andere Zwitserse en buitenlandse ondernemingen. De 
Zwitserse Garant houdt alle aandelen in de Uitgevende Instelling. 

B.19 
met 
B.9 

Winstprognoses of -
ramingen van de 
Garant 

– Niet van toepassing – 

Er zijn geen winstprognoses of -ramingen opgenomen. 

B.19 
met 
B.10 

Voorbehouden in de 
afgifte van verklaring 
betreffende de 
historische financiële 
informatie van de 
Garant 

– Niet van toepassing – 

Er zijn geen voorbehouden gemaakt. 

B.19 
met 
B.12 

Geselecteerde 
belangrijke 
historische financiële 
informatie van de 
Garant 

De volgende geselecteerde financiële informatie is ontleend aan de gecontroleerde 
geconsolideerde jaarrekeningen van de Zwitserse Garant voor de boekjaren 2016 en 2017 die 
zijn opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Balans 

 31 december 2016 

(in CHF miljoen) 

31 december 2017 

(in CHF miljoen) 

Totaal vermogen 19.393,9 22.903,7 

Eigen vermogen 

(exclusief minderheidsbelangen) 

1.514,1 1.620,5 

Verplichtingen aan cliënten  9.059,5 9.758,2 

 

Winst-en-verliesrekening 

   1 januari tot en met 
31 december 2016 

(in CHF miljoen) 

1 januari tot en met 31 
december 2017 

(in CHF miljoen) 

Totale bedrijfsopbrengsten 1.081,1 1.060,3 

Waarvan…   

…netto rente inkomsten 67,7 68,7 

…baten uit honoraria en provisies 648,7 692,9 

…operationeel inkomsten 250,0 288,8 

…overige inkomsten 114,7 9,9 

Bedrijfskosten 759,8 801,0 

Waarvan…   

…personeelskosten 484,8 532,6 

…algemene kosten 189,7 205,0 
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…afschrijving, amortisatie 62,3 61,0 

…waarderingscorrecties, 
voorzieningen en verliezen 

23,0 2,4 

Nettowinst van de groep 264,4 209,0 

 

Kapitaalratio's (BIS)1) 

  

 31 december 2016 31 december 2017 

CET 1-kapitaalratio (%)2) 19,0 18,4 

Tier 1-kapitaalratio (%)3) 19,0 18,4 

Totaal kapitaalratio (%) 19,0 18,4 

 

1)  De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) is de oudste internationale organisatie op 
financieel gebied. De bank beheert delen van de internationale deviezenreserves en 
wordt daarom de facto beschouwd als de bank voor de nationale centrale banken. De 
BIS is gevestigd in Basel (Zwitserland). De bank publiceert eisen voor 
kapitaaltoereikendheid en daarmee verband houdende EV-ratio's. 

2) Het eigen vermogen van de Vontobel-Groep bestaat momenteel volledig uit CET 1-
kapitaal. 

3)  Tier 1-kapitaal wordt ook wel kernkapitaal genoemd. Het is een bestanddeel van het 
kapitaal van een bank en bestaat overwegend uit gestort kapitaal (aandelenkapitaal) en 
ingehouden winsten (winstreserve, reserve aansprakelijkheidsrisico, fonds voor 
algemene bankrisico's). 

 

Risicoratio1) 

 31 december 2016 31 december 2017 

Gemiddeld VaR (marktrisico) 2,7 2,5 

1) Gemiddelde VaR 12 maanden voor posities in divisie Financiële Producten van de Investment 
Banking-bedrijfseenheid. Historische simulatie VaR; 99% betrouwbaarheidsgraad; 
aanhoudingsperiode 1 dag; historische waarnemingsperiode 4 jaar. 

 

 De volgende geselecteerde financiële informatie is ontleend aan de niet-gecontroleerde 
geconsolideerde tussentijdse jaarrekening per 30 juni 2018 die is opgesteld overeenkomstig de 
International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Balans 

 30 juni 2017 

(in CHF miljoen) 

30 juni 2018 

(in CHF miljoen) 

Totaal vermogen 21.981,9 21.166,1 

Eigen vermogen 

(exclusief minderheidsbelangen) 

1.515,7 2.678,8 

Verplichtingen aan cliënten  9.638,0 9.789,3 

Winst-en-verliesrekening 
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 6 maanden 
eindigen op 30 juni 

2017 

(in CHF miljoen) 

6 maanden 
eindigen op 30 juni 

2018 

 (in CHF miljoen) 

Totale bedrijfsopbrengsten 517,5 583,3 

Waarvan   

…netto rente inkomsten 34,7 37,2 

…baten uit honoraria en provisies 333,6 378,5 

…operationeel inkomsten 143,5 166,3 

…overige inkomsten 5,7 1,3 

Bedrijfskosten 395,0 422,4 

Waarvan…   

…personeelskosten 262,1 276,6 

…algemene kosten 101,8 111,3 

…afschrijving, amortisatie 29,7 32,1 

…waarderingscorrecties, 
voorzieningen en verliezen 

1,4 2,4 

Nettowinst van de groep 101,5 132,7 

 

Kapitaalratio's (BIS)1) 

  

 30 juni 2017 30 juni 2018 

CET 1-kapitaalratio (%)2) 19,3 19,1 

Tier 1-kapitaalratio (%)3) 19,3 26,4 

1)  De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) is de oudste internationale 
organisatie op financieel gebied. De bank beheert delen van de internationale 
deviezenreserves en wordt daarom de facto beschouwd als de bank voor de 
nationale centrale banken. De BIS is gevestigd in Basel (Zwitserland). De bank 
publiceert eisen voor kapitaaltoereikendheid en daarmee verband houdende EV-
ratio's. 

2) Het eigen vermogen van de Vontobel-Groep bestaat momenteel volledig uit CET 1-
kapitaal. 

3)  Tier 1-kapitaal wordt ook wel kernkapitaal genoemd. Het is een bestanddeel van 
het kapitaal van een bank en bestaat overwegend uit gestort kapitaal 
(aandelenkapitaal) en ingehouden winsten (winstreserve, reserve 
aansprakelijkheidsrisico, fonds voor algemene bankrisico's). 

 

Risicoratio1) 

 30 juni 2017 30 juni 2018 

Gemiddeld VaR (marktrisico) 2,5 4,6 

1) Gemiddelde VaR 6 maanden voor posities in divisie Financiële Producten van de 
Investment Banking-bedrijfseenheid. Historische simulatie van VaR; 99% 
betrouwbaarheidsgraad; aanhoudingsperiode 1 dag; historische waarnemingsperiode 4 
jaar. 

 

 Verklaring over de 
vooruitzichten van de 
Garant 

Er hebben zich geen materiële negatieve wijzigingen voorgedaan in de vooruitzichten van de 
Zwitserse Garant sinds de datum van de meest recente gecontroleerde jaarrekening 
(31 december 2017). 
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 Verklaring over 
wijzigingen in de 
positie van de Garant 

– Niet van toepassing – 

Er hebben zich geen significante wijzigingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van 
de Zwitserse Garant sinds de datum van de niet-gecontroleerde tussentijdse jaarrekening (30 juni 
2018). 

B.19 
met 
B.13 

Recente 
gebeurtenissen van 
bijzonder belang voor 
de Zwitserse Garant 
en van materiële 
betekenis voor de 
beoordeling van zijn 
solvabiliteit 

– Niet van toepassing – 

Er hebben zich geen recente gebeurtenissen voorgedaan die van bijzonder belang zijn voor de 
Zwitserse Garant en die van materiële betekenis zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van 
de Zwitserse Garant. 

B.19 
met 
B.14 

Groepsstructuur en 
positie van de Garant 
binnen de groep/ 

De Zwitserse Garant is de moedermaatschappij van de Vontobel-Groep. Zie B.19 met B.5 
hiervoor met betrekking tot overige aspecten van de organisatiestructuur. 

Afhankelijkheid van 
de Garant van andere 
entiteiten in de groep 

De bedrijfsactiviteiten van de Zwitserse Garant zijn derhalve in het bijzonder afhankelijk van de 
situatie en activiteiten van de (geconsolideerde) Vontobel-ondernemingen. 

B.19 
met 
B.15 

Beschrijving van de 
belangrijkste 
activiteiten van de 
Garant 

Op grond van artikel 2 van de Statuten is het doel van Vontobel Holding AG het beleggen in 
allerlei typen ondernemingen in en buiten Zwitserland. De Zwitserse Garant mag activa 
verwerven, bezwaren en verkopen in Zwitserland en daarbuiten. Verder mag zij iedere transactie 
verrichten die kan bijdragen tot de realisatie van haar doelstelling. 

De Vontobel-Groep is een in Zürich gezetelde Zwitserse private banking-groep met internationale 
activiteiten. De groep is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor particuliere en institutionele 
cliënten en partners en oefent haar activiteiten uit via drie bedrijfseenheden: Private Banking, 
Investment Banking en Asset Management. 

B.19 
met 
B.16 

Belang in, en 
zeggenschap over de 
Garant 

De groot aandeelhouders van Vontobel Holding AG, Vontobel Foundation, Vontrust AG, 
Advontes AG, Pellegrinus Holding AG een uitgebreide pool) zijn partij in een 
poolingovereenkomst. Vanaf 31 december 2017 wordt 50,7% van alle geplaatste aandelen van 
Vontobel Holding AG door de poolingovereenkomst beheerst. 

Afdeling C – Effecten 

C.1 Type en categorie 
effecten, Security 
Identification Number 

De Effecten zijn verhandelbaar [alleen in geval van Italiaanse girale certificaten: en gekenmerkt 
als gesecuritiseerde derivaten die volgens de huidige voorschriften van Borsa Italiana S.p.A. zijn 
geclassificeerd als "leverage certificates" klasse B. Zulke Effecten volgen het rendement van de 
[desbetreffende] Onderliggende Waarde met een vaste hefboomwerking]. 

Vorm van de Effecten 

[Effecten in de vorm van Duitse verzamelbewijzen: De Effecten [van elke Serie] 
vertegenwoordigen obligaties aan toonder overeenkomstig artikel 793 van het Duits burgerlijk 
wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB") en worden uitgegeven in de vorm van een 
verzamelbewijs (Sammelurkunde) overeenkomstig artikel 9, lid a), van de Duitse 
effectendepotwet (Depotgesetz) (het "Verzamelbewijs"). Het Verzamelbewijs wordt 
gedeponeerd bij de Centrale Effectenbewaarinstelling (zoals hierna gedefinieerd). Er worden 
geen effecten in de vorm van definitieve certificaten uitgegeven.] 

[Effecten in de vorm van Zwitserse Girale Effecten: De Effecten [van elke Serie] 
vertegenwoordigen bij een intermediair aangehouden effecten (de "Bij een Intermediair 
aangehouden Effecten") in de zin van de Zwitserse federale wet over bij een Intermediair 
aangehouden Effecten (Bundesgesetz über Bucheffekten, "BEG"). Zij worden in eerste instantie 
in gedematerialiseerde vorm overeenkomstig artikel 973, lid c), van het Zwitsers burgerlijk 
wetboek (Zivilgesetzbuch) (verbintenissenrecht) uitgegeven als girale effecten (Wertrechte). De 
Uitgevende Instelling creëert girale effecten middels registratie in een door haar aangehouden 
register van girale effecten. Vervolgens worden deze girale effecten opgenomen in het 



Translation of the summary of the base prospectus for constant leverage certificates dated 27 August 2018 in the Dutch language. 

hoofdregister van de Centrale Effectenbewaarinstelling. Wanneer de girale effecten worden 
geregistreerd in het hoofdregister van de Centrale Effectenbewaarinstelling en worden 
gecrediteerd op een of meer effectenrekeningen, worden bij een Intermediair aangehouden 
Effecten gecreëerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c) van de BEG.] 

[Effecten in de vorm van Deense Girale Effecten: De Effecten [van elke Serie] worden 
gedematerialiseerd, dat wil zeggen, in girale vorm uitgegeven en blijken uitsluitend uit hun 
opname in het systeem voor registratie van effecten en afwikkeling van effectentransacties (het 
"Clearingsysteem") van de Centrale Effectenbewaarinstelling (zoals hierna gedefinieerd) 
overeenkomstig geconsolideerde wet 1530 van 2 december 2015 voor effectenhandel enz. (de 
"Effectenhandelswet"), zoals van tijd tot gewijzigd, en het ingevolge deze wet genomen 
uitvoeringsbesluit 819 van 26 juni 2013 over de registratie van girale effecten in een centrale 
effectenbewaarinstelling (Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en 
værdipapircentral) (het "Registratiebesluit"). Effectenoverdrachten en andere 
registratieactiviteiten dienen plaats te vinden overeenkomstig de Effectenhandelswet, het 
Registratiebesluit en de regels, voorschriften en operationele procedures die van toepassing zijn 
op, en/of die van tijd tot tijd worden vastgesteld door de Centrale Effectenbewaarinstelling. De 
Effecten worden in gedematerialiseerde, girale vorm uitgegeven en er worden geen wereldwijde 
effecten aan toonder of definitieve certificaten voor uitgegeven. De Effecten die zijn uitgegeven 
en gecleard via de Centrale Effectenbewaarinstelling, zijn overdraagbare instrumenten en niet 
onderworpen aan beperkingen op de overdraagbaarheid daarvan in Denemarken. De 
Uitgevende Instelling is gerechtigd de Centrale Effectenbewaarinstelling te verzoeken om een 
transcript van het register voor de Effecten af te geven.] 

[Effecten in de vorm van Nederlandse Girale Effecten: De Effecten [van elke Serie] worden giraal 
geregistreerd bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., Herengracht 
459-469, 1017 BS Amsterdam ("Euroclear Nederland"). Er worden geen Effecten in de vorm 
van definitieve certificaten uitgegeven. De Effecten zijn onderworpen aan de Nederlandse Wet 
giraal effectenverkeer ("Wge") (zoals aangepast van tijd tot tijd) en de toepasselijke voorschriften 
van Euroclear Nederland. Uitlevering van Effecten is slechts mogelijk onder de beperkte 
omstandigheden die de Wge voorschrijft. De Effectenhouders ontvangen als deelgenoot 
participaties in, en/of rechten met betrekking tot het verzamelbewijs die overdraagbaar zijn 
overeenkomstig de Wge en de regels en voorschriften die van toepassing zijn op, en/of zijn 
uitgegeven door Euroclear Nederland.] 

[Effecten in de vorm van Finse Effecten op Naam: De Effecten [van elke Serie] worden 
uitgegeven in girale vorm en blijken alleen uit hun opname in het systeem voor registratie van 
effecten en afwikkeling van effectentransacties van de Centrale Effectenbewaarinstelling 
overeenkomstig de Finse wet girale rekeningen (827/1991, als van tijd tot tijd gewijzigd en/of 
opnieuw vastgesteld) en de Finse Wet giraal systeem en clearing-activiteiten (348/2017), 
hetgeen betekent dat er geen gecertificeerde effecten zijn.] 

[Effecten in de vorm van Franse Effecten op Naam: De Effecten [van elke Serie] worden 
uitgegeven aan toonder in girale vorm (titres au porteur dématérialisés). Eigendom van de 
Effecten blijkt uit opname (inscription en compte) in het systeem van Euroclear France S.A., 66 
rue de la Victoire 75009 Paris, Frankrijk ("Euroclear France"), dat fungeert als centrale 
effectenbewaarinstelling en de rekeningen van de betrokken rekeninghouders crediteert 
overeenkomstig de bepalingen van het Franse monetaire en financiële wetboek (Code Monétaire 
et Financier) inzake effectenbezit (momenteel artikel L. 211-3 e.v. en R. 211-1 e.v. van 
voornoemd Frans wetboek). Voor de Effecten worden geen fysieke eigendomsbewijzen 
uitgegeven (ook geen certificats représentatifs in de zin van artikel R. 211-7 van de Code 
Monétaire et Financier). Effectenoverdrachten en andere registratieactiviteiten dienen plaats te 
vinden overeenkomstig het Franse monetaire en financiële wetboek (Code Monétaire et 
Financier) en de regels, voorschriften en operationele procedures die van toepassing zijn op, 
en/of vastgesteld zijn door Euroclear France.] 

[Effecten in de vorm van Italiaanse Girale Certificaten: De Effecten [van elke Serie] worden in 
gedematerialiseerde, girale vorm aan toonder uitgegeven overeenkomstig de Italiaanse 
financiële diensten wet (Testo Unico della Finanza) en gecleard via, en geregistreerd bij de 
Centrale Effectenbewaarinstelling (zoals hierna gedefinieerd) overeenkomstig Wetsbesluit 58 
van 24 februari 1998 en de relevante voorschriften voor centrale bewaarinstellingen, 
afwikkelingsdiensten, garantiestelsels en gerelateerde beheermaatschappijen die zijn 
uitgevaardigd door de Bank van Italië en de Italiaanse effectentoezichthouder (Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa - "CONSOB"). Er worden voor de Italiaanse Girale 
Certificaten geen fysieke effecten uitgegeven, zoals tijdelijke of permanente verzamelbewijzen of 
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definitieve certificaten.] 

[Effecten in de vorm van Noorse Effecten op Naam: De Effecten [van elke Serie] worden giraal 
uitgegeven op naam en blijken alleen uit hun opname in het systeem voor registratie van effecten 
en afwikkeling van effectentransacties van de Centrale Effectenbewaarinstelling (zoals hierna 
gedefinieerd) overeenkomstig de Noorse wet inzake registratie van financiële instrumenten (lov 
om registrering av finansielle instrumenter 2002 5. juli nr. 64). Er worden voor de Effecten geen 
verzamelbewijzen aan toonder, definitieve certificaten of fysieke effecten uitgegeven. Via de 
Centrale Effectenbewaarinstelling uitgegeven Effecten moeten voldoen aan de Noorse 
Effectenhandelswet en de procedures die van toepassing zijn op, en/of die van tijd tot tijd worden 
vastgesteld en gewijzigd door de Centrale Effectenbewaarinstelling. Eigendomsoverdracht van 
de Effecten en andere registratieactiviteiten dienen plaats te vinden overeenkomstig de Noorse 
wet inzake registratie van financiële instrumenten (lov om registrering av finansielle instrumenter 
2002 5. juli nr. 64), en de regels, voorschriften en operationele procedures die van toepassing 
zijn op, en/of die van tijd tot tijd worden vastgesteld door de Centrale Effectenbewaarinstelling. 
(de "Noorse CSD-regels").] 

[Effecten in de vorm van Zweedse Effecten op Naam: De Effecten [van elke Serie] worden giraal 
uitgegeven op naam en blijken alleen uit hun registratie in het systeem voor registratie van 
effecten en afwikkeling van effectentransacties van de Centrale Effectenbewaarinstelling (zoals 
hierna gedefinieerd) overeenkomstig Hoofdstuk  4 van de Zweedse Wet inzake registratie van 
financiële instrumenten (lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella 
instrument) (de "SFIA-Wet"), hetgeen betekent dat er geen gecertificeerde effecten zijn.] 

Centrale effectenbewaarinstelling 

[Effecten in de vorm van Duitse verzamelbewijzen: Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 
61, 65760 Eschborn, Duitsland] 

[Effecten in de vorm van Zwitserse Girale Effecten: SIX SIS AG, Baslerstrasse 100, 4600 Olten, 
Zwitserland] 

[Effecten in de vorm van Deense Girale Effecten: VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, 
P.O. Box 4040, 2300 Copenhagen S, Denemarken] 

[Effecten in de vorm van Nederlandse Girale Effecten: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal 
Effectenverkeer B.V., Herengracht 459-469, 1017 BS Amsterdam (Euroclear Nederland)] 

[Effecten in de vorm van Finse Effecten op Naam: Euroclear Finland Oy, PL 1110, Urho 
Kekkosen katu 5C, 00101 Helsinki, Finland] 

[Effecten in de vorm van Franse Effecten op Naam: Euroclear France, 66 rue de la Victoire 
75009 Paris, Frankrijk] 

[Effecten in de vorm van Italiaanse Girale Certificaten: Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari, 6, 
20123 Milaan, Italië] 

[Effecten in de vorm van Noorse Effecten op Naam: Norwegian Central Securities Depositary 
VPS ASA, P.O. Box 4, 0051, Oslo, Noorwegen] 

[Effecten in de vorm van Zweedse Effecten op Naam: Euroclear Sweden AB, 
Klarabergsviadukten 63, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Zweden] 

Identificatienummers voor effecten (Securities Identification Numbers) 

ISIN: [●] [in het geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de tabel die 
als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting] 

[WKN: [●] [in het geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de tabel die 
als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting]] 

[Valor: [●] [in het geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de tabel die 
als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting]] 

[NGM Symbol: [●] [in het geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de 
tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting]] 

[Geheugensteun [●] [in het geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de 
tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting]] 

[voeg aanvullend(e) effectidentificatienummer(s) in, indien van toepassing: [●] [in het geval van 
meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de tabel die als bijlage is opgenomen bij 
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de Uitgifte-Specifieke Samenvatting]] 

C.2 Munteenheid waarin 
de effecten worden 
uitgegeven 

De munteenheid waarin de Effecten worden uitgegeven is [●] [in het geval van meerdere series 
Effecten invoegen: zoals beschreven in de tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-
Specifieke Samenvatting] (de "Afwikkelingsvaluta").] [Alle verwijzingen naar ● dienen te worden 
opgevat als verwijzingen naar [voeg gegevens van de munteenheid in: ●]. 

C.5 Beschrijving van 
eventuele 
beperkingen op de 
vrije 
overdraagbaarheid 
van de effecten 

– Niet van toepassing – 

Elk Effect is vrij overdraagbaar overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de vigerende regels 
en procedures van het voor de overdracht gebruikte clearingsysteem. 

C.8 Beschrijving van aan 
de effecten 
verbonden rechten, 
met inbegrip van 
rangorde en van 
beperkingen op deze 
rechten. 

Aflossing bij uitoefening of beëindiging 

De Effecten verlenen de Effectenhouder het recht om van de Uitgevende Instelling te verlangen dat 
de Effecten bij uitoefening of beëindiging worden afgelost middels betaling van een Bedrag in 
Contanten, zoals beschreven in C.15. 

Toepasselijk recht 

De vorm en inhoud van [elke Serie van] de Effecten worden, evenals alle rechten en verplichtingen 
van de Uitgevende Instelling en van de Effectenhouders, bepaald overeenkomstig [Duits recht] 
[Zwitsers recht][, behalve dat de registratie van [[Finse] [Franse] [Noorse] [Zweedse] Effecten op 
Naam] [of] [[Deense] [Nederlandse] [Italiaanse] Girale Certificaten] wordt beheerst door [Deens] 
[Nederlands] [Fins] [Frans] [Noors] [Zweeds] [Italiaans] recht]. 

[voor Effecten die worden gegarandeerd door de Duitse Garant: De vorm en inhoud van de Duitse 
Garantie en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, worden overeenkomstig Duits 
recht bepaald.] 

[voor Effecten die worden gegarandeerd door de Zwitserse Garant: De vorm en inhoud van de 
Zwitserse Garantie, en alle rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, worden 
overeenkomstig Zwitsers recht bepaald.] 

Rangorde van de Effecten 

De uit de Effecten voortkomende verplichtingen vormen de directe, niet door enige zekerheid 
gedekte verplichtingen van de Uitgevende Instelling die pari passu zijn gerangschikt, zowel 
onderling als ten opzichte van alle andere niet door enige zekerheid gedekte en niet-achtergestelde 
verplichtingen van de Uitgevende Instelling, met uitzondering van verplichtingen die voorrang 
hebben krachtens wettelijke voorschriften van dwingend recht. 

Voor de rechten geldende beperkingen 

Overeenkomstig de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling aanpassingen maken indien 
bepaalde omstandigheden zich voordien om zo relevante wijzigingen of gebeurtenissen in verband 
met de desbetreffende Onderliggende Waarde te weergeven (zoals gedefinieerd in Element C.20 
hierna), of mag besluiten tot buitengewone beëindiging van de Effecten. Bij buitengewone 
beëindiging houden alle rechten van de beleggers op te bestaan en doet zich het risico voor dat het 
beëindigingsbedrag gelijk is aan nul (0). 

Bij verstoring van de markt kan er vertraging ontstaan in de waardering van het Effect op basis van 
de Onderliggende Waarde, hetgeen de waarde van de Effecten kan beïnvloeden en/of betaling van 
het Bedrag in Contanten kan vertragen. In dergelijke gevallen kan de Uitgevende Instelling naar 
redelijkheid een rente, koers, niveau of prijs voor de Onderliggende Waarde bepalen om de 
Effecten te kunnen waarderen. 

De Uitgevende Instelling heeft het recht op gewone beëindiging van alle Effecten middels betaling 
van het desbetreffende bedrag (dat op dezelfde wijze wordt berekend als het Bedrag in Contanten) 
en op beëindiging van de looptijd van de Effecten. 

C.11 Toelating tot de 
handel op een 
gereglementeerde 
markt of andere 
gelijkwaardige 
markten 

[indien toelating tot de handel op een gereglementeerde markt of andere gelijkwaardige markten 
niet wordt beoogd, invoegen: – Niet van toepassing – 

Toelating van de Effecten tot de handel op een gereglementeerde markt of andere gelijkwaardige 
markten wordt niet beoogd.] 

[indien toelating tot de handel op een gereglementeerde markt of andere gelijkwaardige markten 



Translation of the summary of the base prospectus for constant leverage certificates dated 27 August 2018 in the Dutch language. 

wel wordt beoogd, invoegen: Een aanvraag [zal worden][is] ingediend voor Effecten om te 
worden toegelaten op [de gereguleerde markt van Euronext [Amsterdam N.V.][Paris S.A.]][[en] 
[voeg eventuele andere beurzen toe waarvoor een toelatingsaanvraag voor de verhandeling op 
de gereguleerde of andere soortgelijke markten zal worden ingediend: ●].] 

[indien (alleen) notering op een gereglementeerde inofficiële markt wordt beoogd, invoegen: Een 
aanvraag [zal worden][is] ingediend voor Effecten om [alleen][daarnaast] te worden genoteerd op 
[de gereguleerde inofficiële markt van] [de Nordic Growth Market (Scandinavische 
derivatenbeurs [Denemarken][Finland][Noorwegen][Zweden], NDX)], [de Mercato Telematico 
voor gesecuritiseerde derivaten (SeDeX) van Borsa Italiana S.p.A.] [de volgende beurzen:] [alle 
beurzen invoegen waarvoor een aanvraag wordt ingediend voor notering van de Effecten op een 
gereglementeerde inofficiële markt: ●].] 

[De datum waarop de Effecten [zijn] [naar verwachting worden [genoteerd op] [en] [toegelaten 
tot] de handel is ●.] 

C.15 Omschrijving van de 
wijze waarop de 
waarde van de 
belegging wordt 
beïnvloed door de 
Onderliggende 
Waarde 

Door middel van de Effecten kunnen beleggers deelnemen in het rendement van een bepaalde 
Onderliggende Waarde, zonder te hoeven overgaan tot aankoop van die Onderliggende Waarde 
(de "Factorindex") of het financiële instrument waaraan het rechtstreeks is gekoppeld (het 
"Referentie-Instrument").  

Elk Constant Leverage Certificate heeft een specifiek daarvoor gecreëerde Factorindex als 
Onderliggende Waarde. De Factorindex past de hefboomwerking toe en geeft dagelijks het 
rendement van het Referentie-Instrument disproportioneel weer omdat de waardeverandering 
ervan wordt vermenigvuldigd met een constante factor. Het Referentie-Instrument is [een 
aandeel, een effect dat aandelen vertegenwoordigt (ADR/GDR) of een ander effect dat dividend 
genereert] [een (andere) index] [een wisselkoers] [een future of rentetermijncontract] [een 
edelmetaal of een grondstof]; zie C.20 voor meer informatie. Diverse kenmerken van de Effecten 
maken dat belegging in de Effecten niet vergelijkbaar is met rechtstreekse belegging in de 
Onderliggende Waarde of het Referentie-Instrument. 

Het belangrijkste kenmerk van Constant Leverage Certificates is dat zij na toepassing van de 
ratio het rendement van de Onderliggende Waarde, d.w.z. de Factorindex, een-op-een 
reproduceren. De Factorindex wordt samengesteld, berekend en gepubliceerd door Bank 
Vontobel AG, Zürich, een met de Uitgevende Instelling verbonden onderneming. De index 
bestaat uit een hefboomcomponent en een financieringscomponent. 

[invoegen in het geval van een langetermijnindex: 

De hefboomcomponent volgt een belegging in het Referentie-Instrument, waarbij veranderingen 
in de prijs van het Referentie-Instrument worden vermenigvuldigd met de hefboom (de "Factor"). 
De Factor wordt bij het begin van een nieuwe Factorindex gespecificeerd en blijft de hele 
berekeningsperiode van de Factorindex onveranderd. Dat betekent dat een Factorindex een 
theoretische belegging in een Referentie-Instrument volgt maar dat veranderingen in de prijs van 
het Referentie-Instrument worden vermenigvuldigd met de Factor. Deze hefboomwerking heeft 
zowel bij positieve als bij negatieve waardeveranderingen van het Referentie-Instrument een 
disproportioneel effect op de waarde van de Factorindex. 

[aandeel, effect dat aandelen vertegenwoordigt of ander effect dat dividend genereert als 
Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de kapitaalkosten weer die zouden 
worden gemaakt voor financiering van de betrokken belegging in het Referentie-Instrument. 
Daarnaast houdt de index calculation agent een vergoeding in voor berekening en administratie 
van de index (indexvergoeding). De financieringscomponent zorgt dus voor verlaging van de 
waarde van de Factorindex.] 

[index as Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de kapitaalkosten weer die 
zouden worden gemaakt voor financiering van de betrokken belegging in het Referentie-
Instrument (of bestanddelen daarvan). Daarnaast houdt de index calculation agent een 
vergoeding in voor de berekening enadministratie van de index (indexvergoeding). De 
financieringscomponent zorgt dus voor verlaging van de waarde van de Factorindex.] 

[wisselkoers als Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de kosten weer van het 
aangaan van een lening in de [invoegen munteenheid 2: ●] munteenheid die zouden worden 
gemaakt voor financiering van de desbetreffende belegging in de [invoegen munteenheid 1: ●] 
munteenheid. Daarnaast houdt de index calculation agent een vergoeding in voor de berekening 
en administratie van de index (indexvergoeding). Als de kosten van het aangaan van de lening 
(rente plus financieringsopslag) en de indexvergoeding hoger zijn dan de rentebaten op een dag 
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waarop de index wordt berekend, drukt de financieringscomponent de waarde van de 
Factorindex.] 

[future of rentetermijncontract als Referentie-Instrument: Bij een belegging in futures wordt niet 
het onderliggende referentieactief van de future aangekocht maar alleen een overeenstemmende 
positie in een termijncontract ingenomen, waarbij als onderpand een betaling moet worden 
verricht (marge-inleg). De financieringskosten van die marge-inleg zijn terug te vinden in de 
financieringscomponent. De financieringscomponent geeft ook de theoretische opbrengsten van 
een risicovrije belegging volgens de strategie van de hefboomcomponent en tegen de betrokken 
rente weer. Daarnaast houdt de index calculation agent een vergoeding in voor de berekening en 
administratie van de Factorindex (indexvergoeding). Als de kosten van de marge-inleg en de 
indexvergoeding hoger zijn dan de rentebaten bij de betrokken rentestand op een bepaalde dag, 
drukt de financieringscomponent de waarde van de Factorindex.] 

[edelmetaal of grondstof als Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de 
kapitaalkosten weer die zouden worden gemaakt voor financiering van de betrokken belegging in 
het Referentie-Instrument. Daarnaast houdt de Iindex calculation agent een vergoeding in voor 
de berekening en administratie van de index (indexvergoeding). De financieringscomponent 
zorgt dus voor verlaging van de waarde van de Factorindex.]] 

 

[invoegen in het geval van een kortetermijnindex: 

De hefboomcomponent volgt een belegging in het Referentie-Instrument omgekeerd, waarbij 
veranderingen in de prijs van het Referentie-Instrument worden vermenigvuldigd met de 
hefboom (de "Factor"). De Factor wordt bij het begin van een nieuwe Factorindex gespecificeerd 
en blijft de hele berekeningsperiode van de Factorindex onveranderd. Dat betekent dat een 
Factorindex een theoretische belegging in een Referentie-Instrument volgt maar dat 
veranderingen in de prijs van het Referentie-Instrument worden vermenigvuldigd met de Factor. 
Die hefboomwerking heeft zowel bij positieve als bij negatieve waardeveranderingen van het 
Referentie-Instrument een disproportioneel effect op de waarde van de Factorindex. 

[aandeel, effect dat aandelen vertegenwoordigt of ander effect dat dividend genereert als 
Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de theoretische baten en lasten weer bij 
aan- en verkoop van het Referentie-Instrument en belegging van de opbrengsten tegen de 
risicovrije rente. Daarnaast houdt de index calculation agent een vergoeding in voor de 
berekening en administratie van de Factorindex (indexvergoeding). Als de aankoopkosten en de 
indexvergoeding hoger zijn dan de rentebaten bij de betrokken rentestand op een bepaalde dag, 
drukt de financieringscomponent de waarde van de Factorindex.] 

[index as Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de theoretische baten en 
lasten weer bij aan- en verkoop van (bestanddelen van) het Referentie-Instrument en belegging 
van de opbrengsten tegen de risicovrije rente. Daarnaast houdt de index calculation agent een 
vergoeding in voor de berekening en administratie van de Factorindex (indexvergoeding). Als de 
aankoopkosten en de indexvergoeding hoger zijn dan de rentebaten bij de betrokken rentestand 
op een bepaalde dag, drukt de financieringscomponent de waarde van de Factorindex.] 

[wisselkoers als Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de kosten weer van het 
aangaan van een lening in de [invoegen munteenheid 1: ●] munteenheid die zouden worden 
gemaakt voor financiering van de desbetreffende belegging in de [invoegen munteenheid 2: ●] 
munteenheid. Daarnaast houdt de index calculation agent een vergoeding in voor de berekening 
en administratie van de Factorindex (indexvergoeding). Als de kosten van het aangaan van de 
lening (rente plus financieringsopslag) en de indexvergoeding hoger zijn dan de rentebaten op 
een bepaalde dag, drukt de financieringscomponent de waarde van de Factorindex.] 

[future of rentetermijncontract als Referentie-Instrument: Bij een belegging in futures wordt niet 
het onderliggende referentieactief van de future aangekocht maar alleen een overeenstemmende 
positie in een termijncontract ingenomen. Daarbij moet als onderpand een betaling worden 
verricht (marge-inleg).  De financieringskosten van die marge-inleg zijn terug te vinden in de 
financieringscomponent De financieringscomponent geeft ook de theoretische opbrengsten van 
een risicovrije belegging volgens de strategie van de hefboomcomponent en tegen de betrokken 
rente weer. Daarnaast houdt de index calculation agent een vergoeding in voor de berekening en 
administratie van de Factorindex (indexvergoeding). Als de kosten van de marge-inleg en de 
indexvergoeding hoger zijn dan de rentebaten bij de betrokken rentestand op een bepaalde dag, 
drukt de financieringscomponent de waarde van de Factorindex.] 
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[edelmetaal of grondstof als Referentie-Instrument: De financieringscomponent geeft de 
theoretische baten en lasten weer bij aan- en verkoop van het Referentie-Instrument en 
belegging van de opbrengsten tegen de risicovrije rente. Daarnaast houdt de index calculation 
agent een vergoeding in voor de berekening en administratie van de Factorindex 
(indexvergoeding). Als de aankoopkosten en de indexvergoeding hoger zijn dan de rentebaten 
bij de betrokken rentestand op een bepaalde dag, drukt de financieringscomponent de waarde 
van de Factorindex.] 

Het Bedrag in Contanten voor de Constant Leverage Certificates is afhankelijk van het 
rendement van de Onderliggende Waarde en komt overeen met de Referentieprijs (zoals 
gedefinieerd in C.19), rekening houdend met de ratio. 

Onderliggende Waarde: [●] [in geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven 
in de tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke 
Samenvatting] (zie C.20 voor meer details) 

Ratio: [●] [in geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven 
in de tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke 
Samenvatting] 

Zie ook de uitgifte-specifieke informatie onder C.16. 

C.16 Afloop- of 
vervaldatum 

[Constant Leverage Certificates hebben geen vaste looptijd en geven de Effectenhouder niet het 
recht om betaling van het Bedrag in Contanten te verlangen op een bepaalde dag, vastgelegd op 
het moment van uitgifte en dat is gebaseerd op een bepaalde prijs van de Onderliggende 
Waarde. Berekening en (vervolgens) betaling van het Bedrag in Contanten vindt plaats bij de 
feitelijke uitoefening van de Effecten door de Effectenhouder of bij gewone beëindiging van de 
Effecten door de Uitgevende Instelling.] 

Waarderingsdatum: [(a) bij geldige uitoefening door de Effectenhouder, de desbetreffende 
datum van uitoefening; 

(b) bij gewone beëindiging door de Uitgevende Instelling, de datum van 
gewone beëindiging; 

(c) in andere gevallen [●], de datum waarop het Effectenrecht geacht 
wordt automatisch te worden uitgeoefend.] 

[de Afloopdatum] [●] [in het geval van meerdere series Effecten invoegen: 
zoals beschreven in de tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-
Specifieke Samenvatting]. 

[Afloopdatum (Data   

di Scadenza):  [de Waarderingsdatum.] [[●] Werkdagen na de Waarderingsdatum.] [●] 
[voor meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de tabel die 
als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting]] 

Vervaldatum: [de [vijfde (5e)] [zevende (7e)] [●] werkdag na de Waarderingsdatum.] [in 
het geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in de 
tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting] 

C.17 Omschrijving van de 
afwikkelingsprocedure 

De verschuldigde bedragen worden berekend door de Calculation Agent en worden door de 
Uitgevende Instelling beschikbaar op de Vervaldatum gesteld aan de Centrale 
Effectenbewaarinstelling via de Betaalkantoren  

[Effecten in de vorm van Duitse Verzamelbewijzen, Italiaanse Girale Certificaten, Noorse Effecten 
op Naam of Zwitserse Girale Effecten: voor overboeking naar de respectievelijke bewaarbanken 
voor creditering van de Effectenhouders. Vervolgens dient de Uitgevende Instelling te worden 
ontslagen van al haar betalingsverplichtingen] 

[Effecten in de vorm van Deense Girale Effecten, Nederlandse Girale Effecten, Franse Effecten op 
Naam, Finse Effecten op Naam of Zweedse Effecten op Naam: voor creditering van de betrokken 
Effectenhouders. Bij overboeking door, of in opdracht van de Centrale Effectenbewaarinstelling is 
de Uitgevende Instelling voor het bedrag van die overboeking ontslagen van haar 
betalingsverplichtingen uit hoofde van de Effecten]. 

Als een bedrag moet worden betaald op een dag anders dan een werkdag, kan de betaling worden 
uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. 
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Calculation Agent: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Zwitserland 

Betaalkantoren: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Zwitserland; [en]   
Bank Vontobel Europe AG, Alter Hof 5, 80331 München, Duitsland[; en] 

[alleen invoegen voor Effecten in de vorm van Deense Girale Effecten: 
Handelsbanken, Deens filiaal van Svenska Handelsbanken AB (publ), 
Havneholmen 29, DK-1561 Copenhagen V, Denemarken] 

[alleen invoegen voor Nederlandse Girale Effecten of Franse Effecten op 
Naam: Citibank Europe PLC, Engels filiaal, Canary Wharf  Group, 25 
Canada Square, London E14 5LB, Verenigd Koninkrijk] 

[alleen invoegen voor Effecten in de vorm van Finse Effecten op Naam of 
Zweedse Effecten op Naam: Svenska Handelsbanken AB (publ), SE-106 70 
Stockholm, Zweden] 

[alleen invoegen voor Effecten in de vorm van Italiaanse Girale Certificaten: 
BNP PARIBAS Securities Services, Milan Branch, Via Ansperto no. 5, 
20123 Milaan, Italië] 

[alleen invoegen voor Effecten in de vorm van Noorse Effecten op Naam: 
Handelsbanken Kapitalforvaltning AS, met statutaire zetel te Tjuvholmen 
allé 11, Postboks 1342 Vika 0113 Oslo, Noorwegen] 

[andere relevante betaalkantoren: ●] 

C.18 Omschrijving van 
aflossing voor 
afgeleide 
instrumenten 

De Effecten zullen worden afgelost middels betaling van het Bedrag in Contanten. Zie voor meer 
informatie over het moment van aflossing en de wijze van berekening van het bedrag C.15 tot en 
met C.17. 

[als de valuta van de Onderliggende Waarde anders is dan de Afwikkelingsvaluta van de Effecten, 
invoegen: 

Het Bedrag in Contanten wordt op de Waarderingsdatum omgerekend naar de Afwikkelingsvaluta 
van de Effecten op basis van de desbetreffende wisselkoers.] 

C.19 Uitoefenprijs/laatste 
referentieprijs van de 
Onderliggende 
Waarde 

De hoogte van het Bedrag in Contanten hangt af van de Referentieprijs van de Onderliggende 
Waarde op de Waarderingsdatum. 

De Referentieprijs is [de slotprijs van de Onderliggende Waarde op de Waarderingsdatum, zoals 
berekend en gepubliceerd overeenkomstig de indexbeschrijving.] [●.] 

C.20 Omschrijving van de 
Onderliggende 
Waarde en de plaats 
waar informatie over 
de Onderliggende 
Waarde te vinden is. 

De Onderliggende Waarde waaraan de Effecten zijn verbonden is de [naam van index volgens de 
Definitieve Voorwaarden invoegen] (de "Onderliggende Waarde"), die wordt samengesteld en 
berekend door de Index Calculation Agent. 

[ISIN Onderliggende Waarde: [invoegen overeenkomstig de Definitieve Voorwaarden] [in het 
geval van  meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in 
de tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke 
Samenvatting]]  

Referentie-Instrument: [invoegen overeenkomstig de Definitieve Voorwaarden] [in het 
geval van meerdere series Effecten invoegen: zoals beschreven in 
de tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke 
Samenvatting] 

Index calculation agent: Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8002 Zürich, Zwitserland 

Meer informatie over de Onderliggende Waarde is te vinden op internet [op] 
[https://indices.vontobel.com] [en op Reuters [schermpagina]] [en [●]] [in het geval van meerdere 
series Effecten invoegen: zoals beschreven in de tabel die als bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-
Specifieke Samenvatting]. 

Afdeling D – Risico's 

D.2 Kerngegevens over 
de voornaamste 
risico's met betrekking 
tot de Uitgevende 
Instelling en de 

Insolventierisico van de Uitgevende Instelling 

Beleggers zijn blootgesteld aan het risico van insolventie en derhalve van illiquiditeit van de 
Uitgevende Instelling. Er is dus een algemeen risico dat de Uitgevende Instelling haar 
verplichtingen uit hoofde van de Effecten niet, of niet geheel kan nakomen. In dat geval dreigt 
er een financieel verlies dat maximaal gelijk is aan een totaal verlies, ongeacht het rendement 
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Garant van de Onderliggende Waarde. 

De Effecten worden niet gedekt door een depositogarantiestelsel. Evenmin is de Uitgevende 
Instelling aangesloten bij een fonds voor depositobescherming of vergelijkbaar garantiestelsel 
dat bij insolventie van de Uitgevende Instelling de Effectenhouders zou verzekeren van 
betaling van (een deel van) hun aanspraken. 

Beleggers wordt daarom aangeraden hun beleggingsbesluiten mede te baseren op de 
kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling. Het aansprakelijke aandelenkapitaal van de 
Uitgevende Instelling bedraagt slechts EUR 50.000. Bij de aankoop van de Effecten stelt de 
belegger zich derhalve bloot aan een aanzienlijk hoger risico dan het geval is bij een 
uitgevende instelling met meer kapitaalmiddelen. 

De Uitgevende Instelling gaat uitsluitend OTC hedgingtransacties (individueel onderhandelde 
hedgingtransacties tussen twee partijen) aan met andere ondernemingen van de Vontobel-
Groep . Vanwege dit gebrek aan diversifiëring is de Uitgevende Instelling blootgesteld aan het 
clusterrisico van insolventie van haar tegenpartijen, waarvan geen sprake zou zijn bij een 
grotere diversiteit aan contractspartijen. Illiquiditeit of insolventie van met de Uitgevende 
Instelling verbonden ondernemingen zou daarom rechtstreeks kunnen leiden tot illiquiditeit van 
de Uitgevende Instelling. 

Marktrisico van de Uitgevende Instelling 

Moeilijke macro-economische omstandigheden kunnen leiden tot een kleinere omvang van de 
uitgifte en het bedrijfsresultaat van de Uitgevende Instelling negatief beïnvloeden. In dit 
verband zijn de algemene marktprestaties van effecten afhankelijk van het rendement op de 
kapitaalmarkten, die op hun beurt onder invloed staan van de algemene situatie van de 
wereldeconomie en de economische en politieke context in de betrokken landen (het 
zogenaamde marktrisico). 

Insolventierisico van de Garant 

De belegger draagt het risico van insolventie van de Garant. Er is een algemeen risico dat de 
Garant zijn verplichtingen uit hoofde van de garantie niet, of niet geheel kan nakomen. 
Beleggers wordt daarom aangeraden bij hun beleggingsbesluiten niet alleen de 
kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling maar ook die van de Garant in acht te nemen. 

[De Zwitserse Garant is niet aangesloten bij een fonds voor depositobescherming of een 
vergelijkbaar garantiestelsel dat bij zijn insolventie de Effectenhouders zou verzekeren van 
betaling van (een deel van) hun aanspraken.] [De Duitse Garant is aangesloten bij het 
Garantiestelsel van Duitse Banken (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken) en het 
Deposito Garantiefonds (Einlagensicherungsfonds); echter, instrumenten betaalbaar aan 
toonder (zoals certificaten en aan toonder obligaties) worden door geen van deze instituties 
gedekt, i.e. (een deel van) de aanspraken van de Effectenhouders zou niet worden 
terugbetaald bij insolventie van de Duitse Garant.] 

Risico’s die verbonden zijn aan potentiele reorganisatie en afwikkelingsprocedures  

 Duitse en Zwitserse wet en regelgeving respectievelijk, verlenen de respectievelijke bevoegde 
authoriteit veelomvattende bevoegdheden en discretionaire bevoegdheden in geval van 
reorganisatie en afwikkelingsprocedures van banken en moedermaatschappijen van financiele 
groepen, gevestigd onder de respectievelijke nationale wetten, zoals Bank Vontobel Holding 
AG, Zurich, Zwitserland (de Zwitserse Garant) en Bank Vontobel Europe AG, Munchen, 
Duitsland (de Duitse Garant). In het geval dat een dergelijke procedure wordt gestart, heeft dit 
mogelijk een negatieve impact op de marktprijs van de Effecten en dit kan mogelijk resulteren 
in wanbetaling of gedeeltelijke wanbetaling van de schulden onder de Garantie. 

Bedrijfsrisico's in verband met de Garant 

Het bedrijf van de Garant staat onder invloed van de actuele marktsituatie [in geval van de 
Zwitserse Garant toevoegen: en het effect daarvan op de (geconsolideerde) Vontobel-
ondernemingen]. Factoren die het bedrijf van de Garant negatief beïnvloeden, kunnen 
ontstaan door algemene marktrisico's die zich voordoen bij ongunstige ontwikkelingen in 
marktprijzen, zoals rentestanden, wisselkoersen, aandelenkoersen, grondstofprijzen en de 
bijbehorende volatiliteit, en een negatief effect hebben op de onderliggende waarden en/of 
afgeleide financiële producten. 

Daarnaast kan de financiële situatie van de Garant nadelig worden beïnvloed door 
liquiditeitsproblemen als gevolg van bijvoorbeeld uitgaande kasstromen, wanneer kredietlijnen 
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worden verlaagd or deposito's niet kunnen worden verlengd, met als mogelijk resultaat dat de 
Garant tijdelijk niet in staat is te voorzien in de behoefte aan kortlopend krediet. 

D.3 

D.6 

Belangrijke informatie 
over de voornaamste 
risico’s met 
betrekking tot de 
effecten/ 

Risico van totaal 
verlies 

Risico van verlies als gevolg van afhankelijkheid van het rendement van de 
Onderliggende Waarde 

De Effecten zijn financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een 
referentie-object: de "Onderliggende Waarde". De Onderliggende Waarde is een Factorindex 
waarvan de prestatie grotendeels afhangt van de prestatie van een ander financieel 
instrument: het Referentie-Instrument. [In het geval van Effecten die gekoppeld zijn aan 
Factorindexen van het langlopende type, is een verlaging van het Referentie-Instrument 
nadelig voor de belegger.] [In het geval van Effecten die gekoppeld zijn aan Factorindexen van 
het kortlopende type, is een verhoging van het Referentie-Instrument nadelig voor de 
belegger.]  

Beleggers doen er verder goed aan voor ogen te houden dat de Onderliggende Waarde 
zodanig is opgezet dat bij het berekenen ervan op basis van de prestatie van het Referentie-
Instrument een hefboomwerking wordt toegepast. Daardoor brengt een verandering in het 
Referentie-Instrument een disproportionele verandering teweeg in de prijs van de 
Onderliggende Waarde en dus ook in de prijs van de Effecten. Bijgevolg gaan deze Effecten 
gepaard met disproportionele risico's van verlies als het Referentie-Instrument en dus ook de 
Onderliggende Waarde zich ontwikkelen in een voor de belegger ongunstige richting. De 
specifieke wijze van berekening van de Factorindex houdt in dat zijwaartse ontwikkelingen van 
het Referentie-Instrument ook kunnen leiden tot een aanzienlijke daling van de prijs van de 
Factorindex en dus ook van het Effect. 

Er is geen garantie dat het rendement van de Onderliggende Waarde of het Referentie-
Instrument zal beantwoorden aan de verwachtingen van de belegger. Als het Referentie-
iInstrument van de Onderliggende Waarde zich in een voor de belegger ongunstige richting 
ontwikkelt, is er een risico van verlies dat kan oplopen tot een totaal verlies. 

Marktprijsrisico's 

De prijs van een Effect wordt in de eerste plaats bepaald door de prijs van de Onderliggende 
Waarde waaraan het is gekoppeld en waarvan het [met hefboomwerking] het rendement volgt. 
Alle factoren die een positieve of negatieve invloed hebben op de Onderliggende Waarde (met 
name die welke betrekking hebben op het Referentie-Instrument en de risico's die gepaard 
gaan met een belegging in het Referentie-Instrument) zijn daarom in beginsel mede bepalend 
voor de prijs van het Effect. 

De prijs van de Effecten kan een negatief rendement laten zien. Dat kan worden veroorzaakt – 
zoals hierboven beschreven – doordat de prijs van de Onderliggende Waarde van het Effect 
zich in ongunstige richting ontwikkeld, of door andere factoren die van invloed zijn op de prijs 
(zoals de volatiliteit, verlaging van de kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling en de 
prestatie van de economie als geheel). 

Optierisico's met betrekking tot de Effecten 

De Effecten zijn afgeleide financiële instrumenten met een optierecht en kunnen daarom veel 
overeenkomsten vertonen met reguliere opties. Transacties met opties kunnen een groot risico 
inhouden. De waarde van een belegging in de Effecten kan onderworpen zijn aan zeer sterke 
schommelingen en in sommige situaties zal de in het Effect besloten optie aan het einde van 
de looptijd geen enkele waarde meer hebben. In dat geval kan de belegger het volledige in de 
Effecten belegde bedrag verliezen. 

Volatiliteitsrisico 

Een belegging in Effecten met Onderliggende Waarden (gekoppeld aan Referentie-
Instrumenten) met grote volatiliteit gaat gepaard met fundamenteel grotere risico's dan een 
belegging in Effecten of Onderliggende Waarden met kleine volatiliteit, aangezien de kans op 
verliezen groter is. 

Risico’s in verband met het historisch rendement 

Het in het verleden behaalde rendement van een Onderliggende Waarde, het Referentie-
Instrument daarvan of een Effect is geen indicatie voor toekomstig rendement. 

Risico's in verband met de financiering van de aankoop van het Effect met vreemd 
vermogen 
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Omdat beleggers geen rente, dividend of andere inkomsten uit de Effecten ontvangen, 
beschikken zij niet over dergelijke inkomsten voor aflossing van rente op een lening tijdens de 
looptijd van de Effecten. 

Transacties bedoeld om risico's uit te sluiten of te beperken 

Mogelijk zijn beleggers niet in staat de risico's van de Effecten voldoende af te dekken. 

Inflatierisico 

Inflatie heeft een negatieve uitwerking op de reële waarde van aangehouden activa en op het 
gegenereerde reële rendement. 

Risico's ten gevolge van de economische cyclus 

Er kunnen zich verliezen voordoen als gevolg van een koersdaling, omdat beleggers bij het 
nemen van hun beleggingsbeslissing mogelijk geen of onvoldoende rekening houden met de 
cyclische aard van de economie en de opwaartse en neerwaartse fasen, wat ertoe kan leiden 
dat zij Effecten kopen, aanhouden of verkopen in een fase in de economische cyclus die 
ongunstig voor hen is. 

Psychologisch marktrisico 

Factoren van psychologische aard kunnen de prijs van de Onderliggende Waarden, en 
daarmee het rendement van de Effecten, eveneens aanzienlijk beïnvloeden. Indien daardoor 
de prijs van de Onderliggende Waarde of het Referentie-Instrument zich anders ontwikkelt dan 
wat de belegger verwacht van de markt, kan er een verlies ontstaan. 

Risico's in verband met de handel in de Effecten, liquiditeitsrisico 

De Market Maker (zoals gedefinieerd in E.3) neemt de verplichting op zich om onder normale 
marktomstandigheden bied- en laatprijzen af te geven. 

In buitengewone marktsituaties of bij extreme volatiliteit op de markten geeft de Market Maker 
geen bied- en laatprijzen af. Evenwel aanvaardt de Market Maker ook onder reguliere 
marktomstandigheden geen juridische verantwoordelijkheid jegens de Effectenhouders voor 
het afgeven van die prijzen en/of voor de redelijkheid van de door hem afgegeven prijzen. 

Potentiële beleggers mogen er dus niet vanuit gaan dat het mogelijk zal zijn de Effecten tijdens 
de looptijd ervan te verkopen, en zij dienen in elk geval bereid te zijn de Effecten aan te 
houden tot de Waarderingsdatum of, indien van toepassing, de volgende Uitoefendatum om de 
Effecten overeenkomstig de Voorwaarden te verkopen (middels kennisgeving van uitoefening). 

Risico's in verband met het vaststellen van de prijs van de Effecten en het effect van 
transactiekosten en provisies 

In de Uitgifteprijs (zoals gedefinieerd in E.3) en de verkoopprijs van de Effecten op de 
secundaire markt kan een opslag zijn verdisconteerd op de oorspronkelijke mathematische 
waarde van de Effecten (de zogenaamde marktwaarde) die niet zichtbaar is voor de belegger. 
Deze marge en de actuariële waarde van de Effecten worden door de Uitgevende Instelling 
en/of de Market Maker naar eigen inzicht bepaald op basis van interne prijsbepalingsmodellen 
en een aantal andere factoren. Enkele van die factoren zijn: de actuariële waarde van de 
Effecten, de prijs en volatiliteit van de Onderliggende Waarde, vraag en aanbod ten aanzien 
van de Effecten, kosten voor risicoafdekking, opslag voor risicoaanvaarding, kosten van 
structurering en distributie van de Effecten, eventuele provisies, evenals eventuele 
vergoedingen voor vergunningen of beheer. 

Om voornoemde redenen kunnen de door de Market Maker afgegeven prijzen afwijken van de 
actuariële waarde van de Effecten en/of de vanuit commercieel standpunt verwachte prijs. 

Risico in verband met de belasting van de Effecten 

De betaling van belastingen, heffingen, vergoedingen, inhoudingen of andere bedragen in 
verband met de Effecten is de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Effectenhouder en 
niet van de Uitgevende Instelling. Alle betalingen door de Uitgevende Instelling kunnen 
onderworpen zijn aan wettelijke belastingen, heffingen, vergoedingen, inhoudingen of andere 
verplichte kosten. 

Risico's in verband met het effect van hedgingtransacties door ondernemingen van de 
Vontobel-Groep 

Hedging- en handelstransacties uitgevoerd door de Uitgevende Instelling en door 
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ondernemingen van de Vontobel-Groep in een Referentie-Instrument van een Factorindex 
kunnen de waarde van de Effecten negatief beïnvloeden. 

Risico's in verband met aanpassingen, marktverstoringen, buitengewone beëindiging en 
afwikkeling 

De Uitgevende Instelling of de index calculation agent kan aanpassingen doorvoeren naar 
aanleiding van relevante veranderingen of gebeurtenissen in verband met de Onderliggende 
Waarde of het Referentie-Instrument. In dat geval kan niet worden uitgesloten dat een 
aanpassing nadelig voor de belegger blijkt te zijn. Verder kan de Uitgevende Instelling het 
recht hebben de Effecten op een afwijkend moment te beëindigen (buitengewone beëindiging). 
Bij buitengewone beëindiging houden alle aflossingsrechten van de beleggers op te bestaan 
en doet zich het risico voor dat het bedrag gelijk is aan nul (0). In het ongunstigste geval kan 
het belegde kapitaal geheel verloren gaan. 

Risico van beëindiging door de Uitgevende Instelling 

Aangezien de Uitgevende Instelling recht heeft op gewone beëindiging heeft, loopt de belegger 
het risico dat de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigt en aflost op een moment waarop 
de belegger de Effecten niet zou hebben verkocht of uitgeoefend. Dat kan tot gevolg hebben 
dat de belegger niet het gewenste rendement behaalt en een verlies lijdt dat zelfs een totaal 
verlies kan zijn. 

In dat geval dragen de Effectenhouders het risico dat, als gevolg van de beëindiging, een 
verwachte stijging van de prijs van de Effecten niet meer gerealiseerd kan worden. Mogelijk 
zijn beleggers dan niet meer in staat tot herbelegging of kunnen zij alleen op minder gunstige 
voorwaarden herbeleggen. 

Daarnaast heeft de Uitgevende Instelling recht op buitengewone beëindiging, waarbij zich voor 
beleggers dezelfde risico's voordoen als bij een gewone beëindiging. 

Risico's in verband met mogelijke belangenconflicten 

Er kunnen belangenconflicten bestaan tussen de ondernemingen van de Vontobel-Groep (in 
het bijzonder met betrekking tot hun functie als index calculation agent) en derden die nadelig 
zijn voor beleggers en mogelijk gevolgen hebben voor de waarde van de Effecten. De 
belangrijkste potentiële gevallen van belangenconflicten worden beschreven onder E.4. 

Informatierisico 

De kans bestaat dat beleggers verkeerde beslissingen nemen als gevolg van ontbrekende, 
onvolledige of onjuiste informatie, waarvan de oorzaak buiten de macht van de Uitgevende 
Instelling kan liggen. 

Valutarisico 

[Als de munteenheid van de Onderliggende Waarde anders is dan de Afwikkelingsvaluta, 
invoegen: Potentiële beleggers dienen te realiseren dat een belegging in de Effecten gepaard 
gaat met wisselkoersrisico's, aangezien de wisselkoers tussen de Munteenheid van de 
Onderliggende Waarde en de Afwikkelingsvaluta van de Effecten zich kan ontwikkelen in een 
voor hen ongunstige richting.] 

Als de Afwikkelingsvaluta van de Effecten anders is dan de munteenheid van het land van de 
belegger of de valuta waarin een belegger betalingen wenst te ontvangen, zijn de 
wisselkoersrisico's voor de potentiële beleggers. 

Risico's in verband met de berekening en opzet van de Onderliggende Waarde 

Naast de eerder beschreven hefboomwerking kan er, afhankelijk van de opzet van de 
Factorindex en van het onderliggende Referentie-Instrument, sprake zijn van kosten (bv. 
kosten van effectenlening) en vergoedingen (bv. indexvergoeding) die een drukkend effect 
hebben op de waarde van de Factorindex en dus ook op de prijs van de Onderliggende 
Waarde. 

Risico van totaal verlies 

De Effecten zijn bijzonder risicovolle beleggingsinstrumenten die kenmerken van 
derivatentransacties combineren met die van hefboomproducten. Dat betekent dat de Effecten 
gepaard gaan met disproportionele verliesrisico's (risico van totaal verlies). 

Als zich verlies voordoet, omvat het verlies de voor het Effect betaalde prijs plus gemaakte 
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kosten, zoals bewaarvergoedingen of bemiddelings- en/of beursprovisies. Het verliesrisico is 
aanwezig ongeacht de financiële situatie van de Uitgevende Instelling en van de Garant. 

Er is niet voorzien in periodieke uitkeringen, betalingen van rente of een minimaal terug te 
betalen bedrag. Het kapitaalverlies kan aanzienlijk zijn en onder bepaalde omstandigheden 
kunnen beleggers hun gehele inleg verliezen. 

Afdeling E – Aanbieding 

E.2b Redenen voor de 
aanbieding en 
bestemming van de 
opbrengsten 

Het staat de Uitgevende Instelling vrij om de opbrengsten van de uitgifte van de Effecten te 
gebruiken. Het gebruik van dergelijke opbrengsten dient alleen voor het maken van winst en/of 
het afdekken van bepaalde risico's van de Uitgevende Instelling. In geen geval zal de Uitgevende 
Instelling verplicht zijn om de opbrengsten van de Effecten te investeren in de onderliggende 
waarde of ander vermogen.  

E.3 Beschrijving van de 
voorwaarden van de 
aanbieding 

Uitgifteprijs:  [●] [in geval van meerdere series Effecten, invoegen: 
zoals beschreven in de tabel die als bijlage is 
opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting] 

Uitgiftedatum: ● 

Waarderingsdatum: ● 

Omvang van de Uitgifte: [●] [in geval van meerdere series Effecten, invoegen: het 
aantal Effecten zoals beschreven in de tabel die als 
bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke 
Samenvatting] 

Kleinst verhandeld aantal: [●] [in geval van meerdere series Effecten, invoegen: het 
aantal Effecten zoals beschreven in de tabel die als 
bijlage is opgenomen bij de Uitgifte-Specifieke 
Samenvatting] 

Openbare Aanbieding: [alleen invoegen voor een onderhandse uitgifte die 
tegelijkertijd wordt toegelaten tot de handel op een 
gereglementeerde markt: Niet van toepassing.] 

 [in Denemarken met ingang van: ●]  

 [in Finland met ingang van: ●] 

 [in Frankrijk met ingang van: ●] 

 [in Italië met ingang van: ●] 

 [in Nederland met ingang van: ●] 

 [in Noorwegen met ingang van: ●] 

 [in Zweden met ingang van: ●] 

De Uitgifteprijs van de Effecten is bepaald door de Market Maker. 

[Bij voorgenomen plaatsing middels huis-aan-huisverkoop zoals hierna beschreven, invoegen:  

●, met statutaire zetel ● (website: ●) treedt op als hoofdbeheerder (de "Hoofdbeheerder"), 
"Responsabile del Collocamento" overeenkomstig artikel 93 bis van Italiaans Wetsbesluit 58 van 
14 februari 1998, zoals gewijzigd, in verband met de Aanbieding. 

De Periode van Aanbieding voor de via huis-aan-huisverkoop geplaatste Effecten 
(overeenkomstig artikel 30 van Italiaans Wetsbesluit 58 van 14 februari 1998, zoals gewijzigd, de 
"Italiaanse geconsolideerde financiële wet") loopt van ● tot en met ● , behalve in het geval van 
vroegtijdige beëindiging of verlenging zoals overeengekomen tussen de Uitgevende Instelling en 
de Hoofdbeheerder.] 

E.4 Beschrijving van 
belangen, met 
inbegrip van 
tegenstrijdige 
belangen, die van 
betekenis zijn voor de 
uitgifte/aanbieding 

Er kunnen tegenstrijdige belangen tussen de ondernemingen van de Vontobel-Groep bestaan 
met een negatief effect op de Onderliggende Waarde en dus op de waarde van de Effecten. 

Handelstransacties in verband met het Referentie-Instrument 

Gedurende de looptijd van de Effecten kunnen de ondernemingen van de Vontobel-Groep 
betrokken zijn bij handelstransacties, voor eigen rekening of voor rekening van een cliënt, die 
direct of indirect verband houden met het Referentie-Instrument. Verder kunnen de 
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ondernemingen van de Vontobel-Groep tegenpartij worden in hedgingtransacties in verband 
met verplichtingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van de Effecten. Die handels- of 
hedgingtransacties kunnen de waarde van het Referentie-Instrument en daarmee de 
Onderliggende Waarde en derhalve de waarde van de Effecten negatief beïnvloeden. 

Vervulling van andere functies door ondernemingen van de Vontobel-Groep 

De Onderliggende Waarde van de Effecten is een eigendomsrechtelijk beschermde index die 
wordt samengesteld en berekend door Bank Vontobel AG, Zürich, een onderneming die als 
Index Calculation Agent is verbonden aan de Uitgevende Instelling. Bijgevolg heeft de index 
calculation agent direct invloed op de Onderliggende Waarde en – omdat de Effecten 
afhankelijk zijn van het rendement van de Onderliggende Waarde – daarmee tevens op de 
waarde van de Effecten. 

De Uitgevende Instelling en andere ondernemingen van de Vontobel-Groep kunnen ook 
andere functies vervullen in verband met de Effecten, bijvoorbeeld als calculation agent en/of 
als market maker. Als zodanig kunnen de Uitgevende Instelling en/of andere ondernemingen 
van de Vontobel-Groep mogelijk de samenstelling van de Onderliggende Waarde bepalen of 
de waarde ervan berekenen. Die functies kunnen, zowel tussen de betrokken ondernemingen 
van de Vontobel-Groep als tussen deze ondernemingen en de beleggers, leiden tot 
belangenconflicten bij het bepalen van de prijzen van de Effecten en daarmee 
samenhangende zaken. 

Activiteit als Market Maker voor de Effecten 

Bank Vontobel Europe AG treedt op als market maker (de "Market Maker") voor de Effecten. 
Via liquiditeitsverschaffing bepaalt de Market Maker – ondersteund door andere 
ondernemingen van de Vontobel-Groep – de prijs van de Effecten aan de hand van interne 
modellen en een aantal andere factoren. 

Bijgevolg kunnen de prijzen die de Market Maker bepaalt aanmerkelijk verschillen van de reële 
waarde van de Effecten of de waarde die op een bepaald moment economisch gezien 
verwacht zou worden. Daarnaast kan de Market Maker de wijze van vaststelling van de prijzen 
herzien, bv. door de spreiding tussen bied- en laatprijzen te vergroten of verkleinen. 

Betaling van provisies, eigen belang van derden 

In verband met de plaatsing en/of de Openbare Aanbieding van de Effecten kunnen de 
Uitgevende Instelling of andere ondernemingen van de Vontobel-Groep provisie betalen aan 
derden . Het kan zijn dat deze derden hun eigen belangen nastreven wanneer zij een 
beleggingsbesluit nemen of een belegging aanbevelen. 

E.7 Geraamde kosten die 
de Uitgevende 
Instelling of de 
Aanbieder de 
belegger in rekening 
brengt 

[indien geen kosten in rekening zijn gebracht bij de koper of inschrijver door de Uitgevende 
Instelling of Aanbieder over en bovenop de Uitgifteprijs of aankoopprijs: 

De belegger kan op de Effecten inschrijven tegen de Uitgifteprijs of de Effecten aankopen 
tegen de aankoopprijs. Noch de Uitgevende Instantie noch de Aanbieder zullen de inschrijver 
of koper kosten in rekening brengen over en bovenop de Uitgifteprijs of de aankoopprijs. 

[indien kosten in rekening zijn gebracht bij de koper of inschrijver door de Uitgevende Instelling 
of Aanbieder over en bovenop de Uitgifteprijs of aankoopprijs:  

De Uitgevende Instantie [en][of] [de Aanbieder] zal kosten in rekening brengen bij de 
inschrijver [of koper] van de Effecten bovenop [de Uitgifteprijs:] [en] [of] [de aankoopprijs]. [Een 
dergelijke prijsopslag (premium) bedraagt tot [en met] ● voor elk Effect.][andere kosten naast 
de Uitgifteprijs en/of aankoopprijs toevoegen: ●] 

De belegger kan de Effecten kopen tegen de koopprijs tijdens de looptijd van de Effecten.] 

Informatie over transactiekosten kan van de relevante distributeur worden verkregen. 
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[in het geval van meerdere series Effecten invoegen: 

Bijlage bij de Uitgifte-Specifieke Samenvatting 

Informatie in verband met Element 
C.1 

Informatie in verband met 
Element C.2 

[Informatie in verband met Element 
C.16 

[Informatie in verband met Element 
C.20 

Informatie in verband met Element 
E.3 

ISIN [/] 

[WKN] [/] 

[Valor] [/] 

[NGM Symbol] [/] 

[voeg aanvullend(e) 
effectidentificatienummer(s) in, 
indien van toepassing: ●] 

Afwikkelingsvaluta Waarderingsdatum [/] 

[Afloopdatum] [/] 

Vervaldatum 

[ISIN Onderliggende Waarde /] 

Referentie-Instrument [/] 

[Bloomberg-symbool][●] 

Uitgifteprijs / 

Omvang van de uitgifte / 

Kleinst verhandeld aantal 

● [/] 

[●] [/] 

[●] [/] 

[●] 

● ● [/] 

[●] [/] 

●] 

[● /] 

● [/] 

[●]] 

● / 

● / 

● 

 


