Mededeling van promotionele aard
SG ISSUER (LU) AUTO-CALLABLE ESG LEADERS 2030(1)
> Afgeleid instrument met een looptijd van maximaal 10 jaar.
> Op de eindvervaldag, als geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, een recht op terugbetaling van minimaal
90 % van het belegde kapitaal(2) en een potentiële meerwaarde(3) gekoppeld aan de finale gemiddelde prestatie(4) van de
STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price EUR)-index (hierna ‘de index’), behalve bij faillissement of risico
op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de garantiegever. De
belegger ontvangt niet de dividenden die eventueel worden uitgekeerd op basis van de aandelen waaruit de index bestaat.
> Een risico op kapitaalverlies van maximaal 10 %(2), behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en
faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de garantiegever.
> Een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling die automatisch geactiveerd kan worden na het 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e en 9e jaar.
In dat geval ontvangt de belegger 100 % van het belegde kapitaal(2) en een meerwaarde van 3,50 %(3) voor elk afgelopen
jaar sinds de uitgiftedatum, behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op
faillissement of bail-in (resolutie) van de garantiegever (de kans op vervroegde automatische terugbetaling is klein).
> Een rendement gekoppeld aan de eventuele positieve prestatie van de STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select
50 (EUR Price)-index, die als doel heeft de prestatie te weerspiegelen van een selectie van bedrijven die door Stoxx worden
uitgekozen wegens hun prestaties in het licht van milieu-, sociale en bestuurscriteria (Environmental, Social & Governance
of ESG) zoals bepaald door Sustainalytics, gekoppeld aan criteria van correlatie, volatiliteit en dividend.
> Emittent: SG Issuer, uitgiftevehikel naar Luxemburgs recht, met als garantiegever Société Générale.
Rating(5) van de garantiegever Société Générale S&P: A (negatief vooruitzicht); Moody’s: A1 (stabiel vooruitzicht)
> Inschrijvingsperiode van 07/09/2020 tot 02/11/2020.

axabank.be/beleggen

 elieve het basisprospectus https://prospectus.socgen.com/program_search/SG-SGIS_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme_05.06.2020, de Definitieve
G
voorwaarden van het product http://prospectus.socgen.com/legaldoc_search/FT/XS2174536404 en het KID https://kid.sgmarkets.com/kid-id/KID-AST-zKjlynG9d/dut te
raadplegen.
(2)
Exclusief instapkosten van 2% (zie p.10, deel ‘Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs’).
(3)
Potentiële meerwaarde onderworpen aan 30 % roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(4)
De finale gemiddelde prestatie van de index stemt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de 37 maandelijkse vaststellingen van de index (tussen 29 oktober 2027 en 29
oktober 2030). Het eindniveau van de index kan lager (of hoger) zijn dan het vastgestelde niveau van de index op de vervaldatum. Raadpleeg de technische fiche op pagina’s 10
en 11 voor meer informatie over deze gegevens.
(5)
Ratings op 01/09/2020. Meer informatie vindt u op de websites: https://www.spratings.com/en_US/understandingratings en https://www.moodys.com/
researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004. Een rating wordt louter ter informatie gegeven en vormt geen aanbeveling tot het kopen, verkopen of bewaren van de
effecten van de Emittent. Ze kan door het ratingagentschap op ieder moment worden geschorst, gewijzigd of geschrapt. Als een van deze ratings tijdens de inschrijvingsperiode
zou dalen, zullen de klanten van AXA Bank Belgium n.v. die op dit product hebben ingetekend, worden ingelicht.
(1)

AXA Bank stelt u SG Issuer (LU)
Auto-Callable ESG Leaders 2030 voor
Type belegging en beschrijving van de werking van de formule
Dit product is een afgeleid instrument (hierna de ‘Note(s)’
genoemd) uitgegeven door SG Issuer. Het wordt in België
verdeeld door AXA Bank Belgium n.v.
Door op deze Note in te tekenen, leent de belegger geld
aan de emittent, die zich ertoe verbindt de hieronder
beschreven formule te betalen. Het product richt zich tot
beleggers die inzetten op een stijging van de wereldwijde
aandelenmarkten via de STOXX® Global ESG Leaders

Diversification Select 50 (Price EUR)-index op 10 jaar en
die gebruik wensen te maken van een recht op minimale
terugbetaling van 90 %(1)(2)(3) van het belegde kapitaal op de
eindvervaldag. Bij risico op faillissement of bij faillissement,
wanbetaling of resolutie van de emittent loopt u echter het
risico dat u niet de sommen terugkrijgt waarop u recht heeft
en niet het nominale bedrag ontvangt op de eindvervaldag.

Op de eindvervaldag: recht op minimale terugbetaling van 90 % van het belegde
kapitaal(1)(2), samen met een potentiële meerwaarde(1)(3)
Op de eindvervaldag na 10 jaar, als het mechanisme van vervroegde terugbetaling vooraf niet automatisch werd geactiveerd:
indien de finale gemiddelde prestatie(4) van de index
positief is, ontvangt de belegger:

indien de finale gemiddelde prestatie(4) van de index
negatief of nul is, ontvangt de belegger het maximum van:

100 %(1)(2) van het belegde kapitaal
+
Een meerwaarde(3) die gelijk is aan 100 % van de
finale gemiddelde prestatie(4) van de index

90 % van het belegde kapitaal(1)(2)
en
100 % van het belegde kapitaal(1)(2) verminderd met de
(negatieve) finale gemiddelde prestatie(4) van de index

Anders gezegd, de belegger loopt een risico op verlies dat kan oplopen tot 10 % van het belegde kapitaal bij een
negatieve finale gemiddelde prestatie(4) van de index.

Hoe wordt de finale gemiddelde prestatie(4) van de index berekend? De finale gemiddelde prestatie van de index wordt
berekend door het gemiddelde van de niveaus van de index op de 37 maandelijkse observatiedata (tussen 29 oktober 2027 en 29
oktober 2030) te vergelijken met het initiële niveau ervan (slotkoers van de index op 05/11/2020). Het slotniveau van de index kan
lager (of hoger) zijn dan het vastgestelde niveau van de index op de vervaldatum.
Als bijvoorbeeld, bij een initieel niveau van de index van 191,13 punten, het gemiddelde van de 37 maandelijkse vaststellingen(4)
gelijk is aan 201,09 punten, dan bedraagt de finale gemiddelde prestatie van de index 5,21 % (i.e. 201,09/191,13 - 1).

Na het 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e en 9e jaar: mogelijkheid tot automatische vervroegde
terugbetaling
Na het 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e en 9e jaar wordt gekeken naar de
prestatie van de index sinds de uitgiftedatum. Als die prestatie
ten minste gelijk is aan de (hieronder bepaalde) drempel
van vervroegde terugbetaling, wordt het mechanisme van
vervroegde terugbetaling automatisch geactiveerd (de kans op
automatische vervroegde terugbetaling is klein).

De belegger ontvangt dan(3):
100 %(1)(2) van het belegde kapitaal
+
Een meerwaarde(1)(3) van 3,50 % voor elk afgelopen jaar
sinds de uitgiftedatum, zoals getoond wordt in de
onderstaande tabel

De term ‘belegd kapitaal » die in deze brochure wordt gebruikt, duidt op de nominale waarde van een Note, dit is 1.000 EUR per Note, exclusief instapkosten van 2 %. Het bedrag van de
meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van de nominale waarde.
Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de garantiegever.
(2)
Exclusief instapkosten van 2 %.
(3)
Potentiële meerwaarde onderworpen aan 30 % roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(4)
Zie Technische fiche aan het einde van deze brochure voor meer details over de observatiedata.
(1)
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Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
Jaar 6
Jaar 7
Jaar 8
Jaar 9

Observatiedatum
06/11/2023
05/11/2024
05/11/2025
05/11/2026
05/11/2027
06/11/2028
05/11/2029

Betalingsdatum
13/11/2023
12/11/2024
12/11/2025
12/11/2026
12/11/2027
13/11/2028
12/11/2029

Drempel van automatische vervroegde terugbetaling
+ 10,50 %
+ 14,00 %
+ 17,50 %
+ 21,00 %
+ 24,50 %
+ 28,00 %
+ 31,50 %

Meerwaarde (1)(3)
10,50 %
14,00 %
17,50 %
21,00 %
24,50 %
28,00 %
31,50 %

Indien de drempel voor het activeren van de automatische vervroegde terugbetaling niet bereikt wordt, loopt het product door.
Bij risico op faillissement of bij faillissement, wanbetaling of resolutie van de emittent loopt de belegger het risico dat hij niet de
sommen krijgt waarop hij volgens de formule recht heeft en kan hij het belegde kapitaal deels of volledig verliezen.

Beleggingsdoelstelling
Deze note met een looptijd van maximaal tien jaar richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een product in EUR om hun
beleggingen te spreiden, die een risico op kapitaalverlies van maximaal 10 % aanvaarden en die een gunstige evolutie van
de onderliggende index verwachten. Het eventuele rendement van het product zal afhangen van de evolutie van de STOXX®
Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price EUR)-index.

Tot wie richt SG Issuer (LU) Auto-Callable ESG Leaders 2030 zich?
Dit instrument kan een interessant beleggingsalternatief blijken. Het is bestemd voor beleggers die over voldoende kennis
en ervaring beschikken om, in het licht van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s van een belegging in dit complexe
instrument te begrijpen (ze moeten onder meer vertrouwd zijn met de STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50
(Price EUR)-index).

Focus op de STOXX® Global ESG Leaders
Diversification Select 50 (Price EUR)-index
Deze thema-index weerspiegelt de prestaties van 50 aandelen van bedrijven die door Stoxx werden uitgekozen wegens hun prestaties in het licht van milieu-, sociale en bestuurscriteria (Environmental, Social & Governance of ESG)
zoals bepaald door Sustainalytics, gekoppeld aan criteria van correlatie, volatiliteit en dividend.
Met het oog op een gediversifieerde en mogelijk succesvolle belegging op lange termijn mikt de STOXX® Global ESG Leaders
Diversification Select 50 (Price EUR)-index op een selectie van wereldwijde bedrijven die werden uitgekozen wegens hun prestaties
in het licht van milieu-, sociale en bestuurscriteria (Environmental, Social & Governance of ESG) zoals bepaald door Sustainalytics,
gekoppeld aan criteria van correlatie, volatiliteit en dividend. STOXX is een onderneming die zich toelegt op de creatie en
berekening van indexen.
De index is van het ‘Price’-type. Met dit indextype worden de dividenden van de aandelen niet herbelegd en hebben ze dus geen
rechtstreekse invloed op de waarde van de index (in tegenstelling tot een index van het ‘Total Return’-type).
Meer informatie over de index (regels van de index, samenstelling, evolutie) is te vinden op https://www.stoxx.com/indexdetails?symbol=SGESGDSP.
De belegger moet beseffen dat hij geld overmaakt aan de emittent en dat dit geld niet specifiek wordt belegd in activa die
beantwoorden aan criteria van duurzame ontwikkeling. Alleen het rendement is gekoppeld aan een index die duurzame
criteria omvat.

De term ‘belegd kapitaal’ die in deze brochure wordt gebruikt, duidt op de nominale waarde van een Note, dit is 1.000 EUR per Note, exclusief instapkosten van 2 %. Het bedrag van de
meerwaarde op de eindvervaldag wordt berekend op basis van de nominale waarde.
Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de garantiegever.
(2)
Exclusief instapkosten van 2 % (zie p. 10, deel ‘Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs’).
(3)
Potentiële meerwaarde onderworpen aan 30 % roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(4)
Zie Technische fiche aan het einde van deze brochure voor meer details over de observatiedata.
(1)
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Selectiecriteria van de aandelen
De STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price EUR)-index bestaat uit 50 aandelen van internationale
ondernemingen die elk kwartaal zorgvuldig worden uitgekozen door middel van opeenvolgende filters, waaronder de
herziening van de ESG-gegevens zoals bepaald door Sustainalytics(1), gekoppeld aan criteria van volatiliteit en dividend.
1. Het beleggingsuniversum stemt overeen met de
wereldwijde aandelen van de STOXX® Global 1800-index.

4. Volatiliteitsfilter(5): uitsluiting van de meest volatiele

2. ESG-filter: eerst worden de ondernemingen uitgesloten

die zich niet houden aan een of meer van de tien principes
van het Global Compact van de Verenigde Naties(2).
Sustainalytics(3) bepaalt het risico dat de ondernemingen dit
pact niet naleven door het toekennen van een risiconiveau
van 1 (laag risico) tot 5 (heel hoog risico). Ondernemingen
van niveau 5 worden uitgesloten. Dat geldt eveneens voor
ondernemingen die te maken hebben met controversiële
wapens, maar ook voor bedrijven die voor meer dan 10%
eigenaar zijn van of in handen zijn van ondernemingen die te
maken hebben met controversiële wapens. Deze aandelen
worden vervolgens beoordeeld door Sustainalytics(3), dat
ze een score geeft van 0 tot 100 in termen van ESG-criteria
(bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, het aantal vrouwen in
leidinggevende functies, enz.). Om geselecteerd te worden,
moeten de ondernemingen in het eerste kwart worden
gerangschikt voor ten minste een van de drie ESG-criteria,
en in de eerste helft voor de drie ESG-criteria. Na toepassing
van deze filter blijven 405 aandelen over (dit aantal kan
schommelen in de tijd).

Filters

aandelen (voor elk aandeel wordt de historische volatiliteit
berekend over 3 maanden en 12 maanden en wordt de
hoogst gemeten waarde gekozen). Na toepassing van deze
filter blijven 100 aandelen over (dit aantal kan schommelen
in de tijd).

5. Dividendfilter: selectie van de aandelen met de hoogste
historische dividendrendementen over een periode van 12
maanden(6). Het dividendrendement stemt overeen met de
verhouding tussen het bedrag van uitgekeerde dividenden
en de koers van het aandeel.

Selectie

6. Weging: na toepassing van deze filters blijven nog
slechts 50 aandelen over om de STOXX® Global ESG Leaders
Diversification Select 50 (Price EUR)-index te vormen. Deze
50 aandelen worden vervolgens omgekeerd evenredig
met hun volatiliteit gewogen: de minst volatiele (minst
risicovolle) aandelen hebben een groter gewicht binnen de
index. Geen enkel aandeel mag 10% van het totale gewicht
van de index overschrijden.

3. Correlatiefilter(4): uitsluiting van de meest gecorreleerde
aandelen (voor elk aandeel wordt de historische correlatie
berekend over gemiddeld 12 maanden). Na toepassing
van deze filter blijven 200 aandelen over (dit aantal kan
schommelen in de tijd).

Om ervoor te zorgen dat deze criteria worden nageleefd, wordt de samenstelling van de STOXX® Global ESG Leaders
Diversification Select 50 (Price EUR)-index elk kwartaal herzien. Indien een waarde bij de kwartaalaanpassing niet langer
aan de selectiecriteria voldoet, wordt ze uit de index genomen.

Evolutie van de STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price EUR)-index van
1 september 2010 tot 1 september 2020.
De STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price EUR)-index werd gelanceerd op 14 oktober 2015. Alle
gegevens van voor 14 oktober 2015 zijn bijgevolg het resultaat van historische simulaties. De vroegere prestaties en de
simulaties van historische prestaties van de index vormen geen aanwijzing voor de toekomstige evolutie ervan.
STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price EUR)
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Op 1 september 2020 was de slotkoers van de index 192,75 punten.
Om de evolutie en de samenstelling van de index te volgen, kunnen beleggers de website van Stoxx raadplegen op het
volgende adres: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGDSP.
Voor meer informatie over de door Sustainalytics toegepaste methode verwijzen we naar de volgende website: https://www.sustainalytics.com/esg-ratings/.
H
 et Global Compact van de Verenigde Naties is een vrijwillig initiatief waarmee bedrijven, verenigingen of niet-gouvernementele organisaties worden uitgenodigd om zich te houden
aan tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en de strijd tegen corruptie.
(3)
Sustainalytics is een onafhankelijk extra-financieel ratingagentschap dat zich toelegt op onderzoek en analyse in termen van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (www.
sustainalytics.com).
(4)
Correlatie kenmerkt de sterkte van het verband tussen twee variabelen. Er kan bijvoorbeeld een sterke correlatie zijn tussen warm en zonnig weer en het aantal verkochte ijsjes. Als de
twee variabelen in dezelfde richting gaan, is de correlatie positief. Als ze omgekeerd in tegengestelde richting gaan, is de correlatie negatief. Als ze op nul staan, is er tussen de variabelen
geen enkel verband.
(5)
Volatiliteit kenmerkt de neiging van de koers van een aandeel, een fonds of een index om gedurende een bepaalde periode zowel te stijgen als te dalen. Hoe sterker de koers van
een financiële waarde schommelt, hoe hoger de volatiliteit. De historische volatiliteit van een waarde kan een aanwijzing zijn voor het daaraan verbonden risiconiveau. Een minder
risicovolle waarde leidt echter meestal tot een lager rendement.
(6)
Hoewel een van de selectiecriteria van de aandelen van de index verband houdt met de dividenden die ze uitkeren, heeft de belegger geen recht op deze dividenden.
(1)
(2)
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Samenstelling van de STOXX® Global ESG Leaders Diversification
Select 50 (Price EUR)-index op 1 september 2020:
Bedrijf

Sector

Land

AGC INC/JAPAN
AGL ENERGY LTD
BRIDGESTONE CORP
CLP HOLDINGS LTD
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
DANONE
DIC CORP
ENAGAS SA
GENERAL MILLS INC
GRAND CITY PROPERTIES SA
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD
ITALGAS SPA
KELLOGG CO
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
KONINKLIJKE KPN NV
LIXIL GROUP CORP
MERIDIAN ENERGY LTD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD
NGK INSULATORS LTD
NIKON CORP
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP
NOMURA HOLDINGS INC
NSK LTD
NTT DOCOMO INC
ORANGE SA
ORION OYJ
PENNON GROUP PLC
RED ELECTRICA CORP SA
RIO TINTO LTD
SANOFI-AVENTIS SA
SEVERN TRENT PLC
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
SOJITZ CORP
SOMPO HOLDINGS INC
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS INC
SWIRE PROPERTIES LTD
SWISSCOM AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
TELENOR ASA
TELSTRA CORP LTD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
THAI BEVERAGE PCL
UNILEVER NV
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VERIZON COMMUNICATIONS INC

Industrie
Nutsdiensten
Discretionaire consumptie
Nutsdiensten
Vastgoed
Basisconsumptie
Materialen
Nutsdiensten
Basisconsumptie
Vastgoed

Japan
Australië
Japan
Hong Kong
Japan
Frankrijk
Japan
Spanje
Verenigde Staten
Luxemburg

Nutsdiensten

Hong Kong

Nutsdiensten
Basisconsumptie
Basisconsumptie
Communicatiediensten
Industrie
Nutsdiensten
Financiën
Financiën
Financiën
Vastgoed
Industrie
Discretionaire consumptie
Communicatiediensten
Financiën
Industrie
Communicatiediensten
Communicatiediensten
Gezondheidszorg
Nutsdiensten
Nutsdiensten
Materialen
Gezondheidszorg
Nutsdiensten
Industrie
Communicatiediensten
Industrie
Financiën
Financiën
Vastgoed
Communicatiediensten
Communicatiediensten
Communicatiediensten
Communicatiediensten
Nutsdiensten
Basisconsumptie
Basisconsumptie
Basisconsumptie
Nutsdiensten
Communicatiediensten

Italië
Verenigde Staten
Nederland
Nederland
Japan
Nieuw-Zeeland
Japan
Japan
Japan
Hong Kong
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Japan
Frankrijk
Finland
Verenigd Koninkrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Singapore
Singapore
Japan
Japan
Japan
Hong Kong
Zwitserland
Duitsland
Noorwegen
Australië
Italië
Thailand
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

De werking van SG Issuer (LU)
Auto-Callable ESG Leaders 2030

Prestatiescenario’s in het essentiële-informatiedocument (KID)
De beleggers worden verzocht de prestatiescenario’s te raadplegen die worden beschreven in het essentiële-informatiedocument of KID (beschikbaar op de website https://www.axabank.be/nl/beleggen/documenten/note-sg-issuer-autocallable-esg-leaders-2030 en op de website van de emittent https://kid.sgmarkets.com/kid-id/KID-AST-zKjlynG9d/dut).
Deze scenario’s worden geleverd door de emittent (SG Issuer, uitgiftevehikel naar Luxemburgs recht) en berekend op
basis van een methode die wordt opgelegd door de nieuwe Europese regelgeving voor PRIIP’s (Verordening (EU) Nr.
1286/2014). Ze tonen het bedrag dat de belegger zou kunnen krijgen na aftrek van de kosten op 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar,
afhankelijk van 4 marktscenario’s (spanning, ongunstig, tussenscenario en gunstig). Deze scenario’s zijn een schatting van
toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden die betrekking hebben op de waardeschommelingen van
deze belegging. Deze schattingen vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties van het product.
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Illustratie van de potentiële evolutie
van dit product
De cijfergegevens die in deze voorbeelden
worden gebruikt, hebben slechts een indicatieve
en informatieve waarde, aangezien ze bedoeld
zijn om het mechanisme van het product te
beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht
vooruit op toekomstige resultaten en vormen in
geen geval een commercieel aanbod vanwege
AXA Bank Belgium n.v. Gegevens zonder
toepasselijke fiscaliteit
Terugbetaling op eindvervaldag of vervroegde
terugbetaling(1)(2)

Voorbeeld 1
Na afloop van het 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e en 9e jaar laat
de index telkens een prestatie optekenen die sinds
de uitgiftedatum onder de drempel van vervroegde
terugbetaling ligt. Het mechanisme van automatische
vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.
Op de eindvervaldag na 10 jaar is de finale gemiddelde
prestatie van de index negatief (-15 %)(5):
• Op de eindvervaldag ontvangt de belegger 90 % van
het belegde kapitaal(1)(2).
• Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel
rendement van -1,24 %(3).

Maandelijkse vaststelling voor de berekening
van de finale gemiddelde prestatie van de index
Evolutie van de index
Drempel van activering van het mechanisme
van vervroegde terugbetaling in het 3e jaar
Drempel van activering van het mechanisme
van vervroegde terugbetaling in het 4e jaar
Drempel van activering van het mechanisme
van vervroegde terugbetaling in het 5e jaar

Voorbeeld 2

Drempel van activering van het mechanisme
van vervroegde terugbetaling in het 6e jaar

Na afloop van het 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e en 9e jaar laat
de index telkens een prestatie optekenen die sinds
de uitgiftedatum onder de drempel van vervroegde
terugbetaling ligt. Het mechanisme van automatische
vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd.

Drempel van activering van het mechanisme
van vervroegde terugbetaling in het 7e jaar
Drempel van activering van het mechanisme
van vervroegde terugbetaling in het 8e jaar
Drempel van activering van het mechanisme
van vervroegde terugbetaling in het 9e jaar
Recht op terugbetaling van het belegde
kapitaal(2) op de eindvervaldag(1)

Indien de emittent failliet gaat of dat risico loopt, kan de potentiële meerwaarde
verloren gaan en is de recuperatie van
het kapitaal onzeker. In dat geval kan het
afgeleide instrument worden terugbetaald tegen de geschatte invorderingswaarde, die in het slechtste geval 0%
kan zijn (zie het deel over de risico’s, met
name het krediet- en Bail-in-risico).

Voorbeeld 3
Na afloop van het derde jaar (op 06/11/2023) laat de
index een prestatie optekenen van meer dan +10,50 %
(+17 %) sinds de uitgiftedatum. Het mechanisme van
automatische vervroegde terugbetaling wordt dus
geactiveerd (de kans op automatische vervroegde
terugbetaling is klein).

 ehalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent.
B
Exclusief instapkosten van 2 %. (zie p.10, deel ‘Kosten inbegrepen
in de uitgifteprijs’).
(3)
Inclusief kosten, maar exclusief roerende voorheffing (cf.
Technische fiche, rubriek ‘Fiscaliteit’).
(4)
Meerwaarde onderworpen aan 30 % roerende voorheffing
(behoudens wetswijziging).
(5)
Het slotniveau van de index kan lager (of hoger) zijn dan het
vastgestelde niveau van de index op de vervaldatum.
(1)
(2)

Op de eindvervaldag na 10 jaar is de finale gemiddelde
prestatie van de index geljik aan +12,00 %(5):
• De belegger ontvangt dan 100% van het belegde
kapitaal(1)(2) en een meerwaarde(4) ten belope van
100% van de finale gemiddelde prestatie(2)(3) van de
index (+12,00%), dit is 112,00 % van het belegde
kapitaal(1)(2).
• D
 it komt overeen met een jaarlijks actuarieel
rendement van 0,94 %(3).

De belegger ontvangt op de eindvervaldag:
• H
 et product wordt beëindigd en de belegger ontvangt
dan (op 13/11/2023) 100 % van het belegde kapitaal(1)(2)
en een meerwaarde van 10,50 %(4), dit is 110,50 % van
het belegde kapitaal(1)(2).
• Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel
rendement van 2,68 %(3).
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Voornaamste risico’s in verband met dit instrument
Een belegging in SG Issuer (LU) Auto-Callable ESG Leaders 2030 kan voordelen, maar ook een aantal risico’s inhouden:
alvorens op de Notes in te schrijven, wordt elke potentiële belegger verzocht de Technische fiche, het KID, het Basisprospectus en in het bijzonder het hoofdstuk ‘Risicofactoren’, alsook de Definitieve voorwaarden te lezen. Alvorens in dit product te
beleggen, worden de beleggers verzocht financieel, fiscaal, boekhoudkundig en juridisch advies in te winnen.
U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en moeilijk te begrijpen kan zijn.
Bijkomende informatie De Emittent verklaart de misbruikclausules opgenomen in het als paspoort dienende Basisprospectus,
over de Belgische
ontoepasbaar te hebben gemaakt via de definitieve voorwaarden betreffende de verdeling van dit product
wetgeving
in België.
Kredietrisico

De belegger wordt blootgesteld aan het kredietrisico van de emittent, SG Issuer, uitgiftevehikel naar
Luxemburgs recht, met als garantiegever Société Générale (die op 01/09/2020 beschikt over een A-rating
(negatief vooruitzicht) volgens S&P en een A1-rating (stabiel vooruitzicht) volgens Moody’s). Bij faillissement
of risico op faillissement van de emittent kan de belegger zijn belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk
verliezen. Een verslechtering in de perceptie van het kredietrisico van de emittent kan een weerslag hebben
op de prijs van de Note. Hoe verder de eindvervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als in het kader
van de maatregelen inzake sanering en ontbinding van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, de
afwikkelingsautoriteit het bewezen of te verwachten faillissement van de emittent zou vaststellen, zouden de
Notes volledig of gedeeltelijk hun waarde kunnen verliezen of worden omgezet in kapitaalinstrumenten (bailin), afhankelijk van de beslissing van de afwikkelingsautoriteit; in het kader daarvan draagt de belegger het
risico om het belegde bedrag en de potentiële meerwaarde geheel of gedeeltelijk te verliezen of kan hem een
omzetting in eigen kapitaal (aandelen) worden opgelegd door een beslissing van de afwikkelingsautoriteit.

Risico van
kapitaalverlies
en rendementsrisico

Beleggen in dit product houdt een risico in dat eigen is aan de beursmarkt. Indien op de eindvervaldag de finale
gemiddelde prestatie van de index lager dan 0% is, zal de belegger een kapitaalverlies lijden ten belope van
de daling van de index, met evenwel een minimale terugbetaling van 90% van het belegde kapitaal (exclusief
kosten), behoudens faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement
of bail-in (resolutie) van de garantiegever.

Risico van
prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de koers van de Note gedurende de looptijd van dit product onder het bedrag
van het belegde kapitaal kan liggen (exclusief kosten). Bij doorverkoop vóór de eindvervaldag kan hij dan
kapitaalverlies lijden. Bovendien moet hij erop toezien dat zijn beleggingshorizon overeenstemt met de
beleggingsduur van de Note. Het recht op terugbetaling van minimaal 90% van het belegde kapitaal is pas
geldig op de eindvervaldag of bij activering van het mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling.
Tot de eindvervaldag kan de prijs van de Note schommelen, wegens de evolutie van de marktparameters en
met name die van de index, de rentetarieven en de perceptie van het kredietrisico van de emittent. Onder
gelijke omstandigheden zal een renteverhoging de waarde van het product doen dalen en omgekeerd.

Liquiditeitsrisico

Dit product is op geen enkele Beurs genoteerd. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden wil Société
Générale de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die het bepaalt op basis van de
marktparameters die zouden kunnen leiden tot een prijs onder de nominale waarde (dit is 1.000 EUR
per coupure) (exclusief makelaarskosten en belastingen – zie technische fiche voor meer informatie). In
normale markt- en financieringsomstandigheden bedraagt de aankoop-/verkoopmarge ongeveer 1,00 %. In
uitzonderlijke omstandigheden behoudt Société Générale zich het recht voor om de effecten aan toonder niet
langer over te nemen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou worden. De beleggers moeten
bijgevolg bereid zijn om deze effecten tot de eindvervaldag te bewaren.

Risico’s verbonden aan Bij externe, niet aan de emittent toe te schrijven gebeurtenissen die een grote impact hebben op de
de onderliggende index onderliggende index en waardoor niet kan worden overgegaan tot een aanpassing conform de geldende
wetten en reglementen, voorziet de documentatie in (i) een mechanisme van kennisgeving aan de houder
waardoor hij het product op elk moment vervroegd kan doorverkopen tegen de markwaarde ten aanzien
van Société Générale (zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger en voorts rekening houdend met de
terugbetaling van de eventuele structureringskosten betaald aan de emittent, en pro rata temporis berekend
ten opzichte van de resterende looptijd van het product) of (ii) de terugbetaling op de eindvervaldag van
minimaal 90% van de nominale waarde van het product zonder aftrek van kosten ten laste van de belegger
(behalve bij uitoefening van de ontbindingsmacht door de bevoegde afwikkelingsautoriteit, faillissement
of risico op faillissement van de emittent) overeenkomstig de bepalingen van het Issuance Programme
(monetisatie). Voor meer informatie worden de beleggers verzocht het Issuance Programme (pagina’s 16, 19,
204-210, 435-437, 440-443, 454-456) te raadplegen. Er moet worden opgemerkt dat de index onlangs gecreëerd
werd en dat de historische gegevens ervan beperkt zijn.
Risico verbonden aan
het gemiddelde

De te betalen bedragen uit hoofde van het product op de vervaldag worden bepaald in functie van het
rekenkundige gemiddelde van de waarden van het onderliggende actief, vastgesteld op basis van een
reeks berekeningsdata, en niet in functie van de waarde van dat onderliggende actief op de vervaldag van
het product. Daardoor heeft een plotse stijging of daling van de waarde en/of van de prestatie van een
onderliggend actief op een enkele datum slechts een beperkte invloed op de bepaling van de te betalen
bedragen. Als omgekeerd de waarde van een onderliggend actief op een of meer berekeningsdata aanzienlijk
gestegen is, kunnen de te betalen bedragen gevoelig lager liggen dan het geval had kunnen zijn als de waarde
van het onderliggende actief op een enkele datum bepaald was.
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Prospectus
Deze brochure vormt slechts een commercieel document en
een samenvatting van de verplichtingen van de emittent die
opgenomen zijn in de opgestelde documentatie met het oog
op de uitgifte van het product, bestaande uit het KID, het
Basisprospectus naar Engels recht (Definitieve voorwaarden
van 03/09/2020 (de ‘Final Terms’), beschikbaar op http://
prospectus.socgen.com/legaldoc_search/FT/XS2174536404)
in het kader van het Debt Instruments Issuance Programme
van 05/06/2020 (aangevuld met de bijlagen van 17/07/2020,
20/08/2020 en alle toekomstige bijlagen) dat op 05/06/2020
door de CSSF werd goedgekeurd als zijnde conform Richtlijn
2003/71/EC (Prospectusrichtlijn), zoals geamendeerd (met
inbegrip van het amendement door Richtlijn 2010/73/
EU). Het Basisprospectus werd goedgekeurd door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
in Luxemburg, waarna deze goedkeuring ter kennis
werd gebracht van de Autorité des Services et Marchés
Financiers (FSMA). De goedkeuring van het prospectus door
de Commission de Surveillance du Secteur Financier du
Luxembourg mag niet worden beschouwd als een gunstig
advies over de aangeboden roerende waarden.

Het Basisprospectus, de bijlagen van dit Prospectus, de
samenvatting ervan in het Nederlands, de Definitieve
Voorwaarden, de specifieke samenvatting in het Nederlands
van de uitgifte en het essentiële-informatiedocument
(eveneens beschikbaar op kid.sgmarkets.com) worden
gratis ter beschikking gesteld bij AXA Bank Belgium n.v.
Het Basisprospectus is beschikbaar via de website https://
prospectus.socgen.com/program_search/SG-SGIS_Debt%20
Instruments%20Issuance%20Programme_05.06.2020.
Alvorens te beslissen om in de Notes te beleggen, is het
aangewezen om het Basisprospectus, het KID en de
Definitieve Voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, te
lezen. Eventuele bijlagen bij het Basisprospectus die de
emittent tijdens de inschrijvingsperiode zou publiceren,
zullen via dezelfde kanalen toegankelijk worden gemaakt.
Als tijdens de inschrijvingsperiode een bijlage bij het
Basisprospectus wordt gepubliceerd, beschikken de
beleggers die al op dit product hebben ingetekend,
vanaf deze publicatie over twee werkdagen om hun
inschrijvingsorder te herzien.

Belangrijke informatie
Index

Emittent

Brochure

Mededeling van
promotionele
aard

De index waarnaar wordt verwezen in dit document (de ‘index’), is niet gesponsord, goedgekeurd of verkocht door
Société Générale. Société Générale neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Dit doet geen afbreuk aan de
verplichting van de emittent tot het nakomen van zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers, waarvan hij zich niet
kan bevrijden, behalve in geval van overmacht. Het financiële instrument wordt niet gesponsord, gepromoot of verkocht
door STOXX (de ‘licentiegever’), en de Licentiegever biedt evenmin een uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking
tot de resultaten van het gebruik van de index en/of het indexhandelsmerk of de indexkoers, en ongeacht de betrokken
periode of methode. De index wordt berekend en gepubliceerd door de licentiegever. De licentiegever stelt alles in het
werk om ervoor te zorgen dat de index correct berekend wordt. Ongeacht zijn verplichtingen ten aanzien van de emittent
is de licentiegever niet verplicht om fouten in de index mee te delen aan derden, onder wie beleggers en/of financiële
tussenpersonen van het financiële instrument. De publicatie van de index door de licentiegever of het toestaan van het
gebruik van de index of het indexhandelsmerk in verband met het financiële instrument vormt geen aanbeveling door de
licentiegever om kapitaal te beleggen in dit financiële instrument, en evenmin een belofte of mening van de licentiegever
met betrekking tot een belegging in dit financiële instrument.
De Notes worden uitgegeven door SG Issuer, uitgiftevehikel naar Luxemburgs recht, met als garantiegever Société
Générale. Société Générale is een Franse kredietinstelling (bank) die een vergunning heeft verkregen en onder het
toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) (de
Franse Autoriteit voor Prudentiële Controle en Afwikkeling) en is onderworpen aan regulering vanwege de Autorité
des Marchés Financiers (AMF) (de Franse toezichthouder voor de financiële markten). Société Générale verstrekt geen
beleggingsadvies en geeft geen aanbevelingen wat beleggingen van retailklanten betreft.
Deze brochure wordt gepubliceerd en verdeeld door AXA Bank Belgium n.v. Ze vormt dus geen aanbeveling tot inschrijven of
een advies of aanbeveling met de bedoeling een transactie af te sluiten, en mag niet als dusdanig worden geïnterpreteerd.
Bovendien wordt deze brochure door AXA Bank Belgium n.v. ter beschikking van haar klanten gesteld en steunt ze niet
op een onderzoek van de individuele situatie van een welbepaalde klant. Tenzij de beslissing tot beleggen het resultaat is
van beleggingsadvies verstrekt door AXA Bank Belgium n.v., is het de klant die beslist of het financiële instrument van deze
brochure aangepast is aan zijn situatie, zonder afbreuk te doen aan de verplichting van AXA Bank Belgium n.v. om de vereiste
informatie te verstrekken ten aanzien van de kennis en de ervaring van de klant met de financiële instrumenten. Deze
brochure is bedoeld om te worden gebruikt door de ontvanger en moet niet worden gekopieerd, herverdeeld of overgemaakt
aan anderen of volledig of deels gepubliceerd worden. Om alle twijfel te vermijden, zijn de beleggers de klanten van AXA
Bank Belgium n.v. Geen enkele belegger of andere klant van AXA Bank Belgium n.v. is verplicht om een rechtstreekse of
onrechtstreekse klant te worden van Société Générale of haar dochterondernemingen door op deze effecten in te tekenen
of ze te kopen, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de beleggers ten aanzien van de emittent overeenkomstig de
belegging in de effecten.
Dit document vormt een mededeling van promotionele aard met het oog op Verordening 2017/1129 en geen prospectus.
Het Basisprospectus (het ‘Prospectus’) betreffende de aanbieding aan het publiek van SG Issuer (LU) Auto-Callable ESG
Leaders 2030 (de ‘Notes’) werd gepubliceerd en is beschikbaar op https://prospectus.socgen.com/program_search/
SG-SGIS_Debt%20Instruments%20Issuance%20Programme_05.06.2020. De goedkeuring van het Prospectus door de
Commission de Surveillance du Secteur Financier vormt geen gunstig advies over de voor verhandeling aangeboden of
toegelaten Notes, zoals beschreven in het Prospectus. Dit document is geen samenvatting van het Prospectus en treedt
niet in de plaats van het lezen van het Prospectus in zijn geheel. Potentiële beleggers zouden op de Notes waarnaar in dit
document verwezen wordt, alleen mogen inschrijven of ze kopen op basis van de informatie in de definitieve versie van het
Prospectus, in de toepasselijke definitieve voorwaarden en in elke bijlage bij het Prospectus. Beleggers wordt aangeraden
het Prospectus te lezen alvorens te beslissen om al dan niet in de Notes te beleggen, zodat zij ten volle begrijpen welke
potentiële risico’s en voordelen verbonden zijn aan elke beslissing tot beleggen in de Notes.
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Technische fiche
Naam

SG Issuer (LU) Auto-Callable ESG Leaders 2030

Emittent

SG Issuer, uitgiftevehikel naar Luxemburgs recht

ISIN-code

XS2174536404

Verdeler

AXA Bank Belgium n.v.

Calculation agent

Société Générale

Inschrijvingsperiode

Van 07/09/2020 tot 02/11/2020 tot 16u (behoudens vervroegde afsluiting)

Uitgiftedatum

05/11/2020

Vervaldatum

05/11/2030

Betalingsdatum

05/11/2020

Munt

EUR

Nominale waarde

1 000 EUR per coupure

Uitgifteprijs

100 %

Kosten inbegrepen in
de uitgifteprijs

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, verbonden aan de structurering en het beheer van de effecten:
• e enmalige structureringskosten: tot 0,40 % van het onderschreven nominale bedrag (inbegrepen
in de ‘instapkosten’ van het KID);
• r ecurrente kosten: Société Générale betaalt aan AXA Bank Belgium n.v. een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die maximaal 0,60% van het
bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt. Ter informatie, ze bedraagt 0,56% op basis
van de vastgestelde voorwaarden vóór het begin van de inschrijvingsperiode.
Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:
• instapkosten: 2 %
• uitstapkosten:

o bij doorverkoop vóór de eindvervaldag: 1,00 % (daarbij komt 0,50 %, dit is de helft van de aankoop/verkoopmarge van 1 %, zie ‘Doorverkoop vóór de eindvervaldag’)
o taks op beursverrichtingen van 0,35 % bij verkoop en aankoop op de secundaire markt (maximaal 1.600 EUR).

Terugbetaling bij vervroegde
terugbetaling

Vervroegde terugbetaling na het 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e en 9e jaar, indien de prestatie van de index hoger is
dan of gelijk aan de drempel van vervroegde terugbetaling. De belegger ontvangt dan: 100 % van het
belegde kapitaal(1) en een meerwaarde(2) van 3,50 % voor elk afgelopen jaar sinds de uitgiftedatum,
behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de garantiegever.

Terugbetaling op
de eindvervaldag

Op de eindvervaldag, als geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden, een recht op terugbetaling van:
• 1 00 % van het belegde kapitaal(1) verminderd met de (negatieve) finale gemiddelde prestatie(3) van
de index als deze prestatie negatief of nul is, met een minimale terugbetaling van 90 %, behalve bij
faillissement of risico op faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of
bail-in (resolutie) van de garantiegever.
• 1 00 % van het belegde kapitaal(1) en een potentiële meerwaarde(2) verbonden aan de finale gemiddelde prestatie(3) van de index als deze prestatie positief is, behalve bij faillissement of risico op
faillissement van de emittent en faillissement, risico op faillissement of bail-in (resolutie) van de
garantiegever.

Onderliggende index

STOXX® Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price EUR) Index
Website: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGDSP

Eerste observatiedatum

05/11/2020

Observatiedata voor de
berekening van de finale
gemiddelde prestatie
van de index

Alleen relevant als geen vervroegde terugbetaling heeft plaatsgevonden:
29/10/2027; 29/11/2027; 29/12/2027; 31/01/2028; 29/02/2028; 29/03/2028; 28/04/2028; 29/05/2028;
29/06/2028; 31/07/2028; 29/08/2028; 29/09/2028; 30/10/2028; 29/11/2028; 29/12/2028; 29/01/2029;
28/02/2029; 29/03/2029; 30/04/2029; 29/05/2029; 29/06/2029; 30/07/2029; 29/08/2029; 28/09/2029;
29/10/2029; 29/11/2029; 31/12/2029; 29/01/2030; 28/02/2030; 29/03/2030; 29/04/2030; 29/05/2030;
28/06/2030; 29/07/2030; 29/08/2030; 30/09/2030; 29/10/2030
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Technische fiche (vervolg)
Observatiedata voor vervroegde 06/11/2023; 05/11/2024; 05/11/2025; 05/11/2026; 05/11/2027; 06/11/2028: 05/11/2029
terugbetaling (de kans op
vervroegdeautomatische
terugbetaling is klein)
Waarderingsdata bij vervroegde 13/11/2023; 12/11/2024; 12/11/2025; 12/11/2026; 12/11/2027; 13/11/2028; 12/11/2029
terugbetaling (de kans op
vervroegde automatische
terugbetaling is klein)
Initiële waarde

Slotkoers van de onderliggende index op de eerste observatiedatum, namelijk 5 november 2020

Doorverkoop vóór
de eindvervaldag

In normale omstandigheden heeft Société Générale de bedoeling om een dagelijkse indicatieve prijs
te leveren (aankoop/verkoopmarge van 1 %, cf. ‘Voornaamste risico’s’, rubriek ‘Liquiditeitsrisico’).
De vereffening gebeurt binnen 2 werkdagen overeenkomstig de ordervolgorde. Uitstapkosten: zie
Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag wenst te
verkopen, moet dat doen tegen de door Société Générale vastgelegde aankoopkoers (exclusief taks
op beursverrichtingen en andere belastingen), die afhangt van de marktparameters op dat moment
(zie ‘Risico van prijsschommeling’). Dat zou kunnen leiden tot een prijs die veel lager is dan de
uitgifteprijs.

Fiscaliteit

Dit document vormt geen wettelijk, fiscaal of financieel advies. De fiscale behandeling hangt af van de
individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden gewijzigd.
Van toepassing op een gemiddelde retail client in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die in
België woont, behoudens wetswijzigingen:
- roerende

voorheffing: 30%.
- t aks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,35% op de secundaire markt (maximaal
1600 EUR).

Profil MiFID

In de portefeuillebenadering van AXA Bank in het kader van beleggingsadvies richt dit product zich
tot beleggers met een evenwichtig tot ambitieus profiel. Wij raden u aan om alleen in dit product te
beleggen als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met name de risico’s die eraan verbonden zijn.
Als u op eigen initiatief een belegging in dit product overweegt, moet de bank bepalen of u voldoende
kennis en ervaring hebt. Als het product niet voor u geschikt zou zijn, moet zij u daarvan op de hoogte
brengen. Indien de bank u dit product aanraadt in het kader van beleggingsadvies, moet zij oordelen
dat dit product passend is, door rekening te houden met uw kennis van en ervaring met dit product,
uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.

Marktwaarde

Vanaf de betalingsdatum, driemaandelijks bekendgemaakt op axabank.be in de rubriek Juridische
info (Beleggen – Wettelijke documenten).

Producttype en
toepasselijk recht

Note(s) die verwijst/verwijzen naar een afgeleid instrument naar Engels recht

Beursnotering

Dit product is op geen enkele Beurs genoteerd.

Exclusief instapkosten van 2 % (zie p. 10, deel ‘Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs’).
Potentiële meerwaarde onderworpen aan 30 % roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).
(3
De finale gemiddelde prestatie van de index stemt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de 37 maandelijkse vaststellingen van de index (tussen 26 april 2027 en 26 april
2030). Het slotniveau van de index kan lager (of hoger) zijn dan het vastgestelde niveau van de index op de vervaldatum. Raadpleeg de technische fiche op pagina’s 10 en 11 voor meer
informatie over deze gegevens.
(1)
(2)
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Wilt u:
> e en blootstelling aan de STOXX® Global ESG Leaders
Diversification Select 50 (Price EUR)-index, die de
prestaties weerspiegelt van 50 aandelen van bedrijven
die door Stoxx werden uitgekozen wegens hun prestaties
in het licht van milieu-, sociale en bestuurscriteria
(Environmental, Social & Governance of ESG) zoals
bepaald door Sustainalytics, gekoppeld aan criteria van
correlatie, volatiliteit en dividend;
> een jaarlijkse mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
die geactiveerd kan worden van het derde tot het
negende jaar, waardoor u 100 % van het belegde

kapitaal(1) kan ontvangen (de kans op vervroegde
automatische terugbetaling is klein) en ook nog eens een
meerwaarde van 3,50 %(2) voor elk afgelopen jaar sinds
de uitgiftedatum, behalve bij faillissement of risico op
faillissement van de emittent en faillissement, risico op
faillissement of bail-in (resolutie) van de garantiegever;
>h
 et recht op de minimale terugbetaling van 90 % van uw
belegde kapitaal (vóór kosten) op de eindvervaldag; bij
wanbetaling, faillissement of resolutie van de emittent
loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt,
niet terug te krijgen;

dan is SG Issuer (LU)
Auto-Callable ESG Leaders 2030
misschien iets voor u!
Dit aanbod is geldig van 7 september 2020 tot 2 november
2020 (onder voorbehoud van een even-tuele vervroegde
afsluiting). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent.
Het product dat u aangeboden wordt, is een afgeleid
instrument. Door in te tekenen op dit product, leent u geld
aan de emittent, die zich ertoe verbindt u de formule te
betalen die op pagina 2 beschreven wordt. In geval van een

(1)
(2)

risico op faillissement of een faillissement, wanbetaling of
resolutie van de emittent, zou het kunnen dat u de sommen
waarop u recht hebt, niet recupereert en het volledige
belegde bedrag verliest.
Kijk ook op pagina 8 voor de voornaamste risico’s die aan dit
instrument verbonden zijn.

Exclusief instapkosten van 2 % (zie p. 10, deel ‘Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs’).
Potentiële meerwaarde onderworpen aan 30 % roerende voorheffing (behoudens wetswijziging).

Dit document werd uitsluitend voor promotionele doeleinden door AXA Bank Belgium nv opgesteld en verdeeld.
Het verstrekt geen beleggingsadvies en bevat geen enkele aanbeveling voor beleggingen.
Contactgegevens van de interne klachtendienst en van de bemiddelingsdienst:
• Customer Relations AXA Bank: Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - TEL 03 286 25 30
e-mail: customer.relations@axa.be - axabank.be (rubriek contact/klacht/bank)
• Ombudsman in financiële geschillen: North Gate II, Koning Albert II laan 8, bus 2, 1000 Brussel
TEL 02 545 77 70 - FAX 02 545 77 79 - e-mail: ombudsman@ombudsfin.be
De ombudsman in financiële geschillen komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne klachtendienst werd behandeld.
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