
Vrije vertaling van de Engelse samenvatting opgenomen in het Eerste Supplement van 23 april 2019 bij het 

Basisprospectus van 25 september 2018. Ingeval van inconsistentie, heeft de Engelse samenvatting voorrang. 

 

 

 

 

 

 
 

VERWITTIGING:  Iedere beslissing om in Notes te beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het 

volledige Basisprospectus, de eventuele Supplementen en de relevante Definitieve Voorwaarden. Niemand kan 

louter op basis van de samenvatting of de vertaling ervan burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, 

behalve als de inhoud ervan misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het 

Prospectus wordt gelezen. 

 

Samenvatting van het Eerste Supplement van 23 april 2019  
bij het Basisprospectus  betreffende 

 
AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. 

EN 
AXA BANK BELGIUM NV 

NOTES ISSUANCE PROGRAMME 
(het “Programma”) 
EUR 2.000.000.000 

 

Dit Eerste Supplement is op 23 april 2019 door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten goedgekeurd in 
overeenstemming met artikel 34 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de 
toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Deze goedkeuring houdt geen 
beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van de verrichting, noch van de situatie van de Emittent of de Garant. 

 

 

Samenvatting van het Eerste Supplement 
 

Het Basisprospectus van 25 september 2018 betreffende het EUR 2.000.000.000 Notes Issuance 
Programme van  AXA BANK BELGIUM (ook gekend als AXA BANK N.V./AXA BANK S.A., of 
“AXA BANK”) en AXA BELGIUM FINANCE (NL) B.V. (“ABF(NL)”, samen met AXA BANK 
de “Emittenten” en ieder, afzonderlijk, een “Emittent”) , en in geval van notes uitgegeven door 
ABF(NL), gewaarborgd door AXA BANK (de “Garant”) op een senior basis , werd aangevuld met 
een Eerste Supplement gedateerd 23 april 2019. 
 
Het doel van dit Eerste Supplement is informatie te verstrekken met betrekking tot: 

- Actualisering door Moody’s van de vooruitzichten van de credit ratings van AXA BANK 
BELGIUM. 

- Bijkomende recente ontwikkelingen: commentaar op de resultaten van AXA BANK BELGIUM 
in 2018 en de actualisering van de rating vooruitzichten 
 
 

Een kopie van dit Eerste Supplement en van het Basisprospectus zijn gratis verkrijgbaar in de 
kantoren van AXA BANK. Bovendien zal het supplement in elektronische vorm beschikbaar zijn op 
de website: www.axabank.be  

 


