beleggingen

ik wil meegenieten van het groeipotentieel
van een fonds
na zes jaar heb ik uitzicht op
een eenmalige coupon

optinote
carmignac patrimoine
AXA Belgium Finance (NL)

-

Op de eindvervaldag, 14 februari 2019,
recht op
■ terugbetaling van 100% van
het belegde kapitaal (voor kosten), behoudens
in gebreke blijven van de emittent en/of garant.
■ uitzicht op een eenmalige brutocoupon die
gekoppeld is aan het groeipotentieel van het
onderliggende fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc.
inschrijvingsperiode van 24 december 2012 tot 7 februari 2013,
behoudens vervroegde afsluiting

Het product dat u aangeboden wordt, is een gestructureerd schuldinstrument. Door in te tekenen op dit
schuldinstrument leent u geld aan de emittent die zich ertoe verbindt om minstens het belegde kapitaal
(voor kosten) op eindvervaldag terug te betalen, evenals om eventueel een bedrag op eindvervaldag te
betalen in functie van de eventuele evolutie van het onderliggende fonds Carmignac Patimoine A EUR acc.
In geval van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de emittent en/of garant, loopt u het risico om de
sommen waarop u recht hebt niet te recupereren en het belegde kapitaal te verliezen.
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Om enige diversificatie in uw beleggingsportefeuille in te bouwen,
overweegt u het misschien om in een gediversifieerd beleggingsfonds te
investeren. Maar tegelijkertijd wilt u uw kapitaal beschermen…
AXA bekijkt het anders
en stelt optinote carmignac patrimoine – AXA Belgium Finance (NL) voor,
een gestructureerd schuldinstrument, hierna kortweg optinote carmignac
patrimoine genoemd, uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv
onder het Notes Issuance Programme, en gewaarborgd en verdeeld door
AXA Bank Europe nv.
Via optinote carmignac patrimoine belegt u niet rechtstreeks in een
fonds, maar kunt u wel een graantje meepikken van het groeipotentieel
ervan. Op de eindvervaldag, d.i. 14 februari 2019 hebt u immers uitzicht
op een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan 100% van de eventuele
gemiddelde evolutie die het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine
A EUR acc, een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht,
realiseert. Dit fonds wordt samengesteld en beheerd door het Franse
fondsenhuis Carmignac Gestion.
De berekening van de eventuele eenmalige coupon wordt toegelicht
op pagina 1 van deze brochure, en geïllustreerd aan de hand van vier
voorbeelden op pagina’s 4 en 5.
Bovendien hebt u op de eindvervaldag recht op terugbetaling van 100%
van het belegde kapitaal (voor kosten), behoudens in gebreke blijven,
door bijvoorbeeld faillissement, van de emittent en/of de garant.
Beleggen in optinote carmignac patrimoine kan een aantrekkelijk
alternatief zijn als u een ervaren belegger bent die over voldoende kennis
beschikt om, in het licht van uw financiële situatie, de voordelen en
de risico’s te kunnen inschatten van een belegging in dit instrument.
Concreet betekent dit dat u vertrouwd bent met interestvoeten en het
onderliggende fonds.

uitzicht op een eenmalige brutocoupon
op eindvervaldag
Als u in optinote carmignac patrimoine belegt, dan hebt u op de eindvervaldag, d.i. 14 februari
2019, recht op een eenmalige coupon. Deze brutocoupon wordt bepaald overeenkomstig de
prestaties die het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc tijdens de volgende
zes jaar neerzet.
De eenmalige, op de eindvervaldag uitgekeerde brutocoupon is gelijk aan 100% van het
rekenkundige gemiddelde van de evolutie van het onderliggende fonds, gemeten op de
zes jaarlijkse tussentijdse observatiedata, en dit steeds ten opzichte van de startwaarde
op de initiële observatiedatum.
Als het rekenkundige gemiddelde van de prestaties van het onderliggende fonds op de zes
jaarlijkse tussentijdse observatiedata stabiel blijft of negatief evolueert ten opzichte van de
startwaarde op de initiële observatiedatum, dan wordt er geen coupon uitgekeerd. In dat geval is
het actuarieel brutorendement negatief, namelijk -0,49%, op basis van maximaal 3% intekenkosten.
Op de brutocoupon is een roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze roerende
voorheffing is datgene dat van toepassing is op het ogenblik dat de eenmalige coupon op de
eindvervaldag wordt uitbetaald. Het kan tijdens de looptijd van optinote carmignac patrimoine
wijzigen. Op datum van aanvang van de inschrijvingsperiode, d.i. 24 december 2012 bedraagt het
tarief 21% en een eventuele bijkomende bijdrage van 4% op de verkregen interesten is mogelijk,
afhankelijk van de globale fiscale situatie van de belastingplichtige op het vlak van de roerende
inkomsten. In het kader van de begrotingmaatregelen 2013 werd aangekondigd dat vanaf
1 januari 2013 een bevrijdend tarief van roerende voorheffing van 25% zal gelden. De fiscale
behandeling hangt verder ook af van de individuele situatie van elke belegger en is ook vatbaar
voor eventuele wijzigingen.

en uw kapitaal ?
Ongeacht de evolutie van het onderliggende fonds – positief of negatief – hebt u op de eindvervaldag
recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten), behoudens in gebreke
blijven, door bijvoorbeeld faillissement, van de emittent en/of de garant.

waarom Carmignac Patrimoine A EUR acc
als onderliggend fonds?
Carmignac Patrimoine A EUR acc is een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht dat
samengesteld en beheerd wordt door Carmignac Gestion, een onafhankelijk Frans fondsenhuis.
Het streefdoel van de beheerders is om het fonds over een periode van meer dan drie jaar beter te doen
presteren dan zijn referentie-index. Deze index is voor 50% samengesteld uit de Morgan Stanley MSCI
AC World index, de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen, en voor 50% uit de Citigroup
WGBI AII Maturities Eur obligatie-index. Een stabiel rendement en de best mogelijke bescherming van het
vermogen van de beleggers staan daarbij voorop.
Om dit doel te bereiken bestaat het Carmignac Patrimoine A EUR acc fonds uit een gediversifieerde
portefeuille van internationale aandelen, renteproducten en valuta’s. Alle thema’s en regio’s komen
daarbij in aanmerking. De spreiding van de activa berust op een diepgaande analyse van het macroeconomische wereldmodel en de verwachte ontwikkelingen op het vlak van groei, inflatie, tekorten,
enzovoort.
De beheerders gaan daarbij zeer actief te werk. Vandaar dat de activatoewijzing sterk van de samenstelling
van de referentie-index kan afwijken.
Het fonds blijft niettemin trouw aan zijn oorspronkelijke beleggingsstrategie en belegt daarom continu
minimaal 50% in renteproducten. Het flexibele beheer maakt het evenwel mogelijk om snel op de
wisselende markttrends in te spelen, teneinde kapitaalschommelingen te beperken, zonder daarbij het
zoeken naar mooie rendementsopportuniteiten in het gedrang te brengen.

“

Met optinote
carmignac patrimoine
beleg ik niet in een fonds.
Maar toch kan ik
een graantje meepikken
van de evolutie van het
onderliggende fonds.

”

Evolutie van het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc
07/11/1989 (oprichting) – 30/09/2012
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Sinds zijn oprichting in 1989 heeft Carmignac Patrimoine A EUR acc een gemiddeld rendement van 9%
op jaarbasis neergezet. Rendementen uit het verleden zijn evenwel geen garantie voor toekomstige
rendementen. Ze zijn immers afhankelijk van de volatiliteit van het fonds dat blootgesteld is aan
risico’s, zoals de aandelenkoersen, de interestvoeten en het kredietrisico ten gevolge van een eventueel
waardeverlies van de effecten waarin het fonds belegt.

Jaarrendementen van de afgelopen 10 jaar
(jaarlijkse rendementen op basis van 01/01 tot 31/12)
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Carmignac
Patrimoine A
EUR acc

5,0%

13,8%

3,3%

21,5%

4,4%

9,1%

0,0%

17,6%

6,9%

-0,8%

Referentie-
indicator(1)

-15,6%

2,6%

3,8%

16,4%

0,6%

-0,5%

-12,0%

13,4%

15,3%

1,8%

(1) D
 e referentie-indicator is als volgt samengesteld: 50% MSCI AC World Index, exclusief dividend en 50% Citigroup WGBI All
Maturities EUR, met herbelegde coupons. De weging van deze indicator wordt jaarlijks bijgesteld.

Bron : Carmignac Gestion, www.carmignac.be en KIID Carmignac Patrimoine A EUR acc
Carmignac Patrimoine is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie
en de beleggingshorizon bedraagt minimaal 3 jaar. De beheerkosten zijn inbegrepen in de NIW van het fonds. De rendementen
zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Alle contractuele informatie betreffende
het fonds is ook terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het KIID, de Belgische bijlage en het recentste (half)jaarbeheerverslag zijn kosteloos verkrijgbaar via de website www.carmignac.be of bij Fastnet Belgium N.V., dat de financiële
dienstverlening in België verzorgt op volgend adres: Havenlaan 86c, b320, B-1000 Brussel.

de werking van optinote carmignac patrimoine
in enkele voorbeelden
Onderstaande voorbeelden zijn louter illustratief en uitsluitend bedoeld om de berekening van de
eenmalige brutocoupon op eindvervaldag toe te lichten. Ze bieden bijgevolg geen enkele garantie
met betrekking tot het werkelijke rendement en houden geen rekening met de roerende voorheffing.
Omdat de eenmalige brutocoupon bovendien gekoppeld is aan de rekenkundig gemiddelde evolutie
van het onderliggende fonds op de jaarlijkse tussentijdse observatiedatum, is het mogelijk dat u niet
ten volle van een eventuele stijging geniet.

scenario 1 : het onderliggende fonds presteert positief
Tijdens de looptijd van optinote carmignac patrimoine zet het onderliggende fonds zes jaar op rij een uitgesproken
positief rendement neer. In dat geval hebt u op de eindvervaldag (14 februari 2019), bovenop de terugbetaling van
100% van uw oorspronkelijk belegd kapitaal (voor kosten), recht op een eenmalige brutocoupon van 39,73%. Dit komt
overeen met een bruto actuarieel rendement van 5,21% (max. 3% intekenkosten inbegrepen).
Jaar

Waarde op jaarlijkse
tussentijdse observatiedata

startwaarde

547,18

jaar 1

590,95

8,00%

jaar 2

650,05

18,80%

jaar 3

747,55

36,62%

jaar 4

784,93

43,45%

jaar 5

855,58

56,36%

jaar 6

958,25

75,12%

Rekenkundig gemiddelde van de prestaties van het
onderliggende fonds op de zes observatiedata
Bruto actuarieel rendement

Evolutie t.o.v.
de startwaarde

39,73%
5,21%

scenario 2 : het onderliggende fonds zet een neutrale prestatie neer
Tijdens de looptijd van optinote carmignac patrimoine evolueert de waarde van het onderliggende fonds stabiel,
zonder opmerkelijke uitschieters. In dat geval hebt u op de eindvervaldag (14 februari 2019), bovenop de
terugbetaling van 100% van uw oorspronkelijk belegd kapitaal (voor kosten), recht op een eenmalige brutocoupon
van 17,32%. Dit komt overeen met een bruto actuarieel rendement van 2,19% (max. 3% intekenkosten inbegrepen).
Jaar

Waarde op jaarlijkse
tussentijdse observatiedata

Evolutie t.o.v.
de startwaarde

startwaarde

547,18

jaar 1

580,01

6,00%

jaar 2

638,01

16,60%

jaar 3

631,63

15,43%

jaar 4

656,89

20,05%

jaar 5

689,74

26,05%

jaar 6

655,25

19,75%

Rekenkundig gemiddelde van de prestaties van het
onderliggende fonds op de zes observatiedata

17,32%

Bruto actuarieel rendement

2,19%

scenario 3 : het onderliggende fonds evolueert negatief
Tijdens de looptijd van optinote carmignac patrimoine evolueert de waarde van het onderliggende fonds negatief.
In dat geval wordt op de eindvervaldag (14 februari 2019), geen coupon uitgekeerd en hebt u recht op 100%
van uw oorspronkelijk belegd kapitaal (voor kosten). Dit komt overeen met een bruto actuarieel rendement van
-0,49% (max. 3% intekenkosten inbegrepen).
Jaar

Waarde op jaarlijkse
tussentijdse observatiedata

Evolutie t.o.v.
de startwaarde

startwaarde

547,18

jaar 1

492,46

-10,00%

jaar 2

502,31

-8,20%

jaar 3

462,12

-15,55%

jaar 4

485,23

-11,32%

jaar 5

528,90

-3,34%

jaar 6

592,37

8,26%

Rekenkundig gemiddelde van de prestaties van het
onderliggende fonds op de zes observatiedata

-6,69%

Bruto actuarieel rendement

-0,49%

scenario 4 : ongeacht de prestaties van het onderliggende fonds, maar bij in gebreke blijven
van de emittent en/of de garant
Indien de emittent en/of de garant, respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv, tijdens
de looptijd van optinote carmignac patrimoine in gebreke zou(den) blijven, door bijvoorbeeld faillissement, kan het
zijn dat er op de einddatum (14 februari 2019) van optinote carmignac patrimoine geen eenmalige coupon wordt
uitgekeerd, en loopt u het risico om uw oorspronkelijk belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen.

wat u ook moet weten
Aan beleggen in optinote carmignac patrimoine zijn naast voordelen ook risico’s verbonden.
Als u in optinote carmignac patrimoine belegt dan moet u rekening houden met :
	
een rendementrisico : Door dit gestructureerd schuldinstrument aan te kopen, stelt u uw kapitaal bloot

aan de inherente risico’s van het onderliggende fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc. Als het fonds
ten gevolge van deze risico’s negatief zou evolueren, dan ontvangt u op de eindvervaldag uitsluitend
uw belegd kapitaal (voor kosten), onder voorbehoud van het kredietrisico (zie hieronder). Een stabiele
of negatieve prestatie op eindvervaldag betekent ook dat uw bruto actuarieel rendement op dat
ogenblik eveneens negatief is, namelijk -0,49%, inclusief max. 3% intekenkosten.
	
een kredietrisico : Indien de emittent en/of de garant van optinote carmignac patrimoine

(respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv) in gebreke blijf(t)(ven),
door bijvoorbeeld faillissement, dan kan het gebeuren dat u als belegger uw kapitaal gedeeltelijk
of volledig verliest. Dit geldt eveneens voor de eventueel uit te betalen eenmalige coupon.
	
een risico op prijsschommeling van het effect. Indien u uw optinote carmignac patrimoine effecten

voor de eindvervaldag verkoopt, dan zal de verkoopprijs op dat moment beïnvloed worden door
verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten (in geval van een stijging
van de marktrente, zal die prijs lager liggen), de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid
van de emittent en de garant. Afhankelijk hiervan kan deze terugkoopprijs onder de nominale
aankoopwaarde liggen. Alleen op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van 100%
van het belegde kapitaal (voor kosten), onder voorbehoud van het kredietrisico (zie hierboven).
	
een liquiditeitsrisico : Dit gestructureerd schuldinstrument heeft geen notering op een

gereglementeerde markt, maar AXA Bank Europe nv zal, onder voorbehoud van uitzonderlijke
marktomstandigheden, een dagelijkse terugkoopprijs voorstellen. De belegger die zijn effecten
voor de eindvervaldag zou willen verkopen, zal dat dus moeten doen tegen een terugkoopprijs
die lager dan het belegde kapitaal (voor kosten) zou kunnen zijn. Voor meer informatie, zie technische
fiche, rubriek ‘secundaire markt’.
Beleggers die belangstelling voor optinote carmignac patrimoine hebben, wordt aangeraden om alvorens
te investeren, kennis te nemen van :
- de Definitieve Voorwaarden (Final terms) van 12 december 2012 in het Engels,
-h
 et basisprospectus “AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe SA Notes Issuance Programme,
- EUR 2,000,000,000 -” in het Engels, op 10 september 2012 door de FSMA goedgekeurd,
-a
 lle eventuele daarbij horende aanvullingen in het Engels, en de samenvatting van de eventuele
aanvullingen in het Nederlands,
en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, de gestructureerde
schuldinstrumenten en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun specifieke financiële situatie en
beleggingsdoelstellingen.
Deze documenten vindt u in elk verkooppunt van AXA Bank en op www.axa.be, in de rubriek
‘Sparen en Beleggen’.

technische fiche
Emittent
Garant
Rating van de garant

AXA Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland.
AXA Bank Europe nv
S&P: A/A-1 met stabiel vooruitzicht. Moody’s A2/P-1, met negatief vooruitzicht.
Ratings op 19 december 2012. De ratings worden toegekend door onafhankelijke ratingagentschappen.
Gelieve te noteren dat deze ratings op regelmatige tijdstippen worden herbekeken en kunnen worden
aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe elke belangrijke wijziging op haar website te
publiceren. Om de rating van vandaag te kennen, surf naar: https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/
Sparen-beleggen/algemene-informatie-beleggingen/Pages/beleggingsformules.aspx.

Isin code
Verdeler – Financiële dienst
Berekeningsagent
Inschrijvingsperiode
Uitgiftedatum
Vervaldag
Munteenheid
Nominale waarde
Bedrag van de uitgifte
Uitgifteprijs
Intekenkosten
Andere commissies begrepen
in de uitgifteprijs
Terugbetaling op vervaldag

XS0868489534
AXA Bank Europe nv
AXA Bank Europe nv
Van 24 december 2012, 9 uur tot 7 februari 2013, 16 uur - vervroegde afsluiting mogelijk.
14 februari 2013
14 februari 2019
EUR
1.000 EUR per coupure
Minimaal 5 miljoen EUR en maximaal 150 miljoen EUR.
100%
Te bepalen in overleg met uw AXA bankagent, max. 3% ten laste van de inschrijver.
AXA Bank Europe nv ontvangt jaarlijks een plaatsings- en/of structureringcommissie die gelijk is aan
maximaal 2% van de uitgifteprijs en die in deze uitgifteprijs van 100% is inbegrepen.
Recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten), behoudens in geval
van in gebreke blijven van de emittent en/of de garant.
7 februari 2013

Initiële observatiedatum
Jaarlijkse tussentijdse
observatiedata
Onderliggend fonds

7 februari 2014, 9 februari 2015, 8 februari 2016, 7 februari 2017, 7 februari 2018
en 7 februari 2019.
Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN FR0010135103), een gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht. De netto-inventariswaarde en meer informatie inzake het onderliggende
fonds vindt u op www.carmignac.be.

Startwaarde

Netto-inventariswaarde van het onderliggende fonds op de initiële observatiedatum,
d.i. 7 februari 2013.
Op eindvervaldag heeft de belegger recht op een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan 100%
van het rekenkundig gemiddelde van de evolutie van het onderliggende fonds gemeten op de zes
jaarlijkse tussentijdse observatiedata en steeds ten opzichte van de waarde ervan op de initiële
observatiedatum.
Indien het rekenkundig gemiddelde van de zes jaarlijkse tussentijdse observatiedata ten opzichte
van de waarde op de initiële observatiedatum stabiel bleef of negatief evolueerde, wordt er geen
coupon uitgekeerd en is het actuarieel rendement negatief.

Brutocoupon

Vorm – Financiële dienst

Toondereffecten ingeschreven op een effectenrekening (niet leverbaar) - gratis bij AXA Bank Europe nv.

Secundaire markt

Dit gestructureerd schuldinstrument heeft geen notering op een gereglementeerde markt,
maar AXA Bank Europe nv verzekert de liquiditeit ervan door op te treden als koper, behalve
bij uitzonderlijke marktomstandigheden.
De belegger die zijn effecten voor de eindvervaldag wil verkopen, dient dit te doen tegen
de door AXA Bank Europe nv bepaalde biedprijs (exclusief taks op beursverrichtingen en
andere b
 elastingen), die afhankelijk is van marktparameters van het moment (zie ‘het risico
op prijsschommeling van het effect’). Dit zou kunnen leiden tot een prijs die lager is dan de
uitgifteprijs. Deze biedprijs bevat een marge van max. 1% bij normale marktomstandigheden.
Deze marge is de vergoeding van AXA Bank Europe nv. Er wordt bijgevolg geen commissie
aangerekend door AXA Bank Europe nv.
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger, en is vatbaar
voor mogelijke wijzigingen nadien. Op basis van de huidige wetgeving is het fiscale regime
voor particuliere beleggers onderworpen aan de personenbelasting in België het volgende :
•Op de brutocoupon is een roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze roerende
voorheffing is datgene dat van toepassing is op het ogenblik van de uitbetaling van de eenmalige
coupon op de eindvervaldag. Het tarief kan tijdens de looptijd van optinote carmignac patrimoine
wijzigen. Op datum van aanvang van de inschrijvingsperiode, d.i. 24 december 2012 bedraagt het
tarief 21% en een eventuele bijkomende bijdrage van 4% op de verkregen interesten is mogelijk,
afhankelijk van de globale fiscale situatie van de belastingplichtige op het vlak van de roerende
inkomsten. In het kader van de begrotingmaatregelen 2013 werd aangekondigd dat vanaf
1 januari 2013 een bevrijdend tarief van roerende voorheffing van 25% zal gelden.
•taks op beursverrichtingen : 0% bij de inschrijving en 0,09% (max. 650 euro) voor verrichtingen
na de inschrijvingsperiode (tarief op datum van aanvang van de inschrijvingsperiode).
Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, worden
verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.

Fiscaliteit

Risicoklasse

Beleggersprofiel

1 op een schaal van 0 tot 6, waarbij 6 het hoogste risico is. Het risico werd bepaald bij de
lancering van optinote carmignac patrimoine, op basis van de productkenmerken.
Meer informatie inzake deze classificatie vindt u op www.axa.be. AXA Bank Europe nv verbindt
zich ertoe om elke wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren.
Defensief

Marktwaarde

Wordt vanaf de betaaldatum driemaandelijks op www.axa.be gepubliceerd.

Geïnteresseerd in :


uitzicht op een eenmalige coupon op eindvervaldag

	
recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) op de eind-

vervaldag, behoudens in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de emittent en/of
de garant


de service van een bankagent?

Dit aanbod is geldig van 24 december 2012 tot 7 februari 2013 (een vervroegde
afsluiting is mogelijk). Ga dus snel langs bij uw AXA bankagent. Hij waakt erover dat u
steeds het beste aanbod geniet

Dit document werd uitsluitend voor publicitaire doeleinden door AXA Bank Europe nv ontwikkeld en verdeeld.
Het verstrekt geen beleggingsadvies, noch bevat het enige aanbeveling voor beleggingen. Het beantwoordt
daarom ook niet aan de voorschriften ter bevordering van het onafhankelijke onderzoek op gebied van
beleggingen en is bovendien aan geen enkel verbod in verband met de uitvoering van beleggingstransacties
voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek onderworpen.

7.06.3212 - 1212 - V.U. : Olivier Lamarque, AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel

Dan is optinote carmignac patrimoine misschien iets voor u !

www.axa.be

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel
TEL 02 678 61 11 - FAX 02 678 82 11 - e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be
IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22 - KBO nr. : BTW BE 0404 476 835
RPR Brussel

