beleggingen

acht jaar op rij
uitzicht op een variabele coupon

■ acht jaar op rij uitzicht
op een jaarlijkse variabele
brutocoupon van minimaal 0%
en maximaal 4% (voor roerende voorhefﬁng), gekoppeld aan de EURO STOXX
Select Dividend 30 EUR (Price) index,
zonder dat de belegger recht heeft
op dividend over de aandelen van de
onderliggende index,
■ op de eindvervaldag recht op 100%
terugbetaling van het belegde kapitaal
(voor kosten), behalve als de emittent en/of
de garant in gebreke blijft(bijv. door faillissement).

Optinote european selection
AXA Belgium Finance (NL)

intekenperiode van 2 juli 2014 tot 29 augustus 2014,
behalve bij vervroegde afsluitingsauf

Het product dat u wordt aangeboden, is een gestructureerd schuldinstrument. Door in
te tekenen op dit gestructureerde schuldinstrument leent u geld aan de emittent, die
zich ertoe verbindt u jaarlijks de aan de evolutie van de onderliggende index gekoppelde coupons te betalen en op de eindvervaldag het kapitaal terug te betalen. Indiende
emittent en/of van de garant in gebreke blijft (bijv. faillissement), loopt u het risico om de
sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren.

2

Om wat diversiﬁcatie in te bouwen in uw beleggingsportefeuille, overweegt
u misschien om in een beursindex te beleggen, zoals een Europese
beursinindex. Maar tegelijk wilt u uw kapitaal beschermen …
AXA bekijkt dat anders
en stelt voor : optinote european selection - AXA Belgium Finance (NL).
Dit gestructureerde schuldinstrument, hierna kortweg optinote european
selection genoemd, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv
onder het Notes Issuance Programme. Het wordt gewaarborgd en verdeeld
door AXA Bank Europe nv.
Optinote european selection kan acht jaar op rij een variabele brutocoupon
uitkeren die gekoppeld is aan de evolutie van de onderliggende index; in dit
geval de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price). Meer informatie over
de samenstelling en prestaties van deze index vindt u verder in deze brochure.
De variabele jaarlijkse brutocoupon varieert van minimaal 0% tot maximaal
4%. De toekenningsvoorwaarden van deze variabele coupon staan hiernaast
beschreven onder de titel ‘gedurende acht jaar een variabele coupon die de
evolutie van de onderliggende index vertaalt’.
Bovendien hebt u op de eindvervaldag, d.i. 5 september 2022, recht op de
terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten), behalve
als de emittent en/of de garant in gebreke blijft.
Optinote european selection kan een interessant beleggingsalternatief
zijn. Dit complexe instrument is bedoeld voor ervaren beleggers die over
voldoende kennis beschikken om, in het licht van hun ﬁnanciële situatie,
de voordelen en de risico’s van een belegging in dit instrument te kunnen
inschatten (en met name vertrouwd zijn met het onderliggende actief
en de rentevoeten).

Acht jaar op rij een variabele coupon
die de evolutie van de EURO STOXX Select Dividend
30 EUR (Price) vertaalt
Gedurende acht opeenvolgende jaren kan optinote european selection een voorwaardelijke en
variabele brutocoupon uitkeren die gekoppeld is aan de eventueel positieve evolutie van de EURO
STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index (zie volgende bladzijde) sinds de initiële observatiedatum.
Op de jaarlijkse observatiedatum wordt de waarde van de onderliggende index vergeleken met zijn
startwaarde op 29 augustus 2014. Afhankelijk van de evolutie wordt er een brutocoupon uitgekeerd.
- Indien de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index op de jaarlijkse observatiedatum
is gestegen ten opzichte van de waarde op de initiële observatiedatum, is de coupon gelijk aan
de positieve evolutie gedeeld door het aantal verstreken jaren met een maximum van 4%.
- Indien de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index op de jaarlijkse observatiedatum is
gedaald ten opzichte van de waarde op de initiële observatiedatum, wordt voor het betreffende jaar
geen coupon uitgekeerd.
Op de eventuele brutocoupons is een roerende voorhefﬁng verschuldigd. Het tarief van deze roerende
voorhefﬁng is dat wat van toepassing is op het ogenblik van de betaling van de brutocoupon. Op de
datum van de start van de inschrijvingsperiode, d.i. 2 juli 2014, bedraagt dit tarief 25%. Deze roerende
voorhefﬁng is bevrijdend en vatbaar voor eventuele wijzigingen.

En uw kapitaal ?
Op de einddatum van optinote european selection, d.i. 5 september 2022, geniet u het recht op de
terugbetaling van 100% van uw startkapitaal (voor kosten), ongeacht de evolutie van de onderliggende
index, behalve indien de emittent en/of de garant in gebreke blijft, door bijvoorbeeld faillissement.

EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (PRICE)
De EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) is een ‘price-return’ index; de prestaties ervan hangen
alleen af van de schommelingen van de aandelenkoersen en niet van de uitgekeerde dividenden.
De dividenden die worden uitgekeerd op de aandelen die de index uitmaken, worden niet geherinvesteerd.
De uitbetaling van de dividenden heeft geen positieve invloed op de waarde van de index. De dividenden
worden bovendien niet aan de belegger uitgekeerd, die hier dus niet van proﬁteert.

Bron : Bloomberg

Evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index
Van 18 juni 2009 tot 18 juni 2014

Hoewel resultaten uit het verleden een beeld van de evolutie van de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price)
index geven, zijn ze geen garantie voor toekomstige prestaties.

De EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index is samengesteld uit dertig bedrijven uit de eurozone die in hun land
de hoogste dividenden uitbetalen. De samenstelling van deze index wordt jaarlijks in maart herzien.
Op 7 maart 2014 (na de jaarlijkse herziening van 2014) waren de volgende sectoren in de onderliggende index vertegenwoordigd :
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De werking van optinote european selection in een
paar voorbeelden
De voorbeelden hieronder zijn louter illustratief en uitsluitend bedoeld om de berekening van de jaarlijkse
variabele brutocoupon toe te lichten. Ze bieden bijgevolg geen enkele garantie met betrekking tot het
werkelijke rendement en houden geen rekening met de roerende voorhefﬁng.

scenario 1 : de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index zet negatieve resultaten neer
Tijdens de looptijd van optinote european selection evolueert de onderliggende index negatief.
Op de jaarlijkse observatiedatum ligt de waarde steeds lager dan de startwaarde op 29 augustus 2014.
Er worden dus geen coupons betaald.
Jaar

Waarde op de
jaarlijkse observatiedatum

Startwaarde

100

jaar 1

90

Evolutie ten opzichte
van de startwaarde

Prestatie op
jaarbasis

Betaalbare
brutocoupon

-10,00%

-10,00% (= -10,00%/1)

0,00%

jaar 2

82,8

-17,20%

-8,60%(= -17,20%/2)

0,00%

jaar 3

83,63

-16,37%

-5,46% (= -16,37%/3

0,00%

jaar 4

87,81

-12,19%

-3,05%(= -12,19%/4)

0,00%

jaar 5

78,15

-21,85%

-4,37%(= -21,85%/5)

0,00%

jaar 6

86,75

-13,25%

-2,21%(= -13,25%/6)

0,00%

jaar 7

94,55
99,28

-5,45%

-0,78%(= -5,45%/7)

0,00%

-0,72%

-0,09%(= -0,72%/8)

0,00%

jaar 8

Bruto actuarieel rendement (incl. max. 3% kosten, maar voor roerende voorhefﬁng)

-0,37%

scenario 2 : de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index zet neutrale resultaten neer
Tijdens de looptijd van optinote european selection evolueert de onderliggende index neutraal. Op de jaarlijkse
observatiedatum ligt de waarde meestal hoger dan de startwaarde op 29 augustus 2014.
Behalve tijdens de eerste 5 jaar ontvangt u de maximale coupon van 4%.
Jaar

Waarde op de
jaarlijkse observatiedatum

Startwaarde

100

jaar 1

96

Evolutie ten opzichte
van de startwaarde

Prestatie op
jaarbasis

Betaalbare
brutocoupon

-4,00%

-4,00% (= -4,00%/1)

0,00%

jaar 2

94,08

-5,92%

-2,96% (= -5,92%/2)

0,00%

jaar 3

96,9

-3,10%

-1,03% (= -3,10%/3)

0,00%

jaar 4

103,69

3,69%

0,92% (= 3,69%/4)

0,92%

jaar 5

113,02

13,02%

2,60% (= 13,02%/5)

2,60%

jaar 6

126,58

26,58%

4,43% (= 26,58%/6)

4,00%

jaar 7

130,38
136,9

30,38%

4,34% (= 30,38%/7)

4,00%

36,90%

4,61% (= 36,90%/8)

4,00%

jaar 8

Bruto actuarieel rendement (incl. max. 3% kosten, maar voor roerende voorhefﬁng)

1,48%

scenario 3 : de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index zet positieve resultaten neer
Tijdens de looptijd van optinote european selection evolueert de onderliggende index positief. Op de jaarlijkse
observatiedatum ligt de waarde bijna elk jaar hoger dan de startwaarde op 29 augustus 2014. Behalve tijdens
het 2de en 3de jaar ontvangt u de maximale coupon van 4%.
Jaar

Waarde op de
jaarlijkse observatiedatum

Startwaarde

100

jaar 1

108

Evolutie ten opzichte
van de startwaarde

Prestatie op
jaarbasis

Betaalbare
brutocoupon

8,00%

8,00% (= 8,00%/1)

4,00%

jaar 2

97,2

-2,80%

-1,40% (= -2,80%/2)

0,00%

jaar 3

111,78

11,78%

3,93% (= 11,78%/3)

3,93%

jaar 4

117,37

17,37%

4,34% (= 17,37%/4)

4,00%

jaar 5

127,93

27,93%

5,59% (= 27,93%/5)

4,00%

jaar 6

134,33

34,33%

5,72% (= 34,33%/6)

4,00%

jaar 7

145,08
155,23

45,08%

6,44% (= 45,08%/7)

4,00%

55,23%

6,90% (= 55,23%/8)

4,00%

jaar 8

Bruto actuarieel rendement (incl. max. 3% kosten, maar voor roerende voorhefﬁng)

3,03%

scenario 4 : los van de resultaten van de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index,
maar ingeval de emittent en/of garant in gebreke blijft.
Indien de emittent en/of de garant, respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv, in gebreke
blijft/blijven tijdens de duur van optinote european selection, bijvoorbeeld door een faillissement, dan kan het gebeuren
dat u op de vervaldag van optinote european selection, d.i. 5 september 2022, uw oorspronkelijk belegd kapitaal
gedeeltelijk of volledig verliest.

Risico’s
Aan beleggen in optinote european selection zijn naast voordelen ook risico’s verbonden.
Investeert u in optinote european selection, houd dan rekening met :


een rendementsrisico : door dit gestructureerde schuldinstrument aan te kopen, stelt u uw kapitaal
bloot aan de inherente risico’s van de onderliggende EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price)
index. Als de index 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). Opeenvolgende zwakke of negatieve prestaties betekenen ook dat uw bruto actuarieel
rendement op de eindvervaldag negatief kan zijn, en in het slechtste geval 0,37% (incl. max. 3%
kosten) kan bedragen.



een kredietrisico : indien de emittent en/of de garant van optinote european selection (respectievelijk
AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv) in gebreke blijft/blijven, door bijvoorbeeld een
faillissement, dan kan het gebeuren dat u als belegger uw kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.
Dit geldt eveneens voor de eventueel nog uit te betalen coupons.



een risico op prijsschommeling van het effect : indien u uw optinote european selection-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 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 hebben voor optinote european selection, wordt aangeraden om alvorens
te investeren, kennis te nemen van :
- de Deﬁnitieve Voorwaarden (Final terms) van 17 juni 2014 in het Engels,
- het 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 2013 door de FSMA goedgekeurd,
- de daarbij horende aanvulling van 1 juli 2014 in het Engels en de samenvatting ervan in het Nederlands,
en alle eventuele toekomstige aanvullingen,
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 Europe nv en op www.axa.be, in de rubriek
‘Sparen en beleggen’ > ‘Algemene informatie beleggingen’.

Technische kenmerken
Emittent

AXA Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland.

Garant

AXA Bank Europe n.v.

Rating van de garant

S&P : A/A-1 met stabiel vooruitzicht. Moody’s : A2/P-1 met stabiel vooruitzicht. Ratings op 20 juni
2014. 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/algemeneinformatie-beleggingen/Pages/beleggingsformules.aspx. Deze ratings zijn louter ter indicatie en vormen
geen aanbeveling tot aankoop, verkoop of behoud van de aangeboden effecten.

ISIN-code

XS1081062397

Verdeler – Financiële dienst

AXA Bank Europe n.v.

Berekeningsagent

AXA Bank Europe n.v.

Inschrijvingsperiode

Van 2 juli 2014, 9 uur tot 29 augustus 2014, 16 uur – vervroegde afsluiting mogelijk.

Uitgiftedatum

5 september 2014

Vervaldag

5 september 2022

Munteenheid

EUR

Nominale waarde

1.000 EUR per coupure

Bedrag van de uitgifte

Minimaal 5 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.

Uitgifteprijs

100 %

Intekenkosten

Te bepalen in gezamenlijk overleg met uw AXA Bankagent, max. 3% ten laste van de intekenaar.

Andere commissies inbegrepen AXA Bank Europe nv ontvangt jaarlijks een plaatsings- en/of structureringscommissie die gelijk
is aan maximaal 2% van de uitgifteprijs en die in deze uitgifteprijs van 100% is inbegrepen.
in de uitgifteprijs
Terugbetaling op de vervaldag Recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal (voor kosten), behoudens in geval van in
gebreke blijven van de emittent en/of de garant.
Initiële observatiedatum

29 augustus 2014

Jaarlijkse observatiedata

31 augustus 2015, 29 augustus 2016, 29 augustus 2017, 29 augustus 2018,
29 augustus 2019, 31 augustus 2020, 30 augustus 2021, 29 augustus 2022

Onderliggende index

EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price). Ga voor meer informatie over deze index naar
http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SD3E. ISIN = CH0020751589

Startwaarde

Slotkoers van de onderliggende index op de initiële observatiedatum, d.i. 29 augustus 2014.

Brutocoupon

- Indien de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index op de jaarlijkse observatiedatum is
gestegen ten opzichte van de waarde op de initiële observatiedatum, is de coupon gelijk aan de
positieve evolutie gedeeld door het aantal verstreken jaren met een maximum van 4%.
- Indien de EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) index op de jaarlijkse observatiedatum is
gedaald ten opzichte van de waarde op de initiële observatiedatum, wordt voor het betreffende jaar
geen coupon uitgekeerd.

Betaaldatum van de jaarlijkse 7 september 2015, 5 september 2016, 5 september 2017, 5 september 2018,
coupon
5 september 2019, 7 september 2020, 6 september 2021, 5 september 2022
Vorm – Financiële dienst

Toondereffecten ingeschreven op een effectenrekening (niet leverbaar) –
gratis bij AXA Bank Europe n.v.

Secundaire markt

Dit gestructureerde 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 belastingen), 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.

Fiscaliteit

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 bedraagt momenteel 25%. Ze is bevrijdend.
• 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, wordt verzocht
zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.

Risicoklasse

3 op een schaal van 1 tot 7 (7 is het hoogste risico). Het risico werd bepaald bij de lancering
van optinote european selection, op basis van de productkenmerken. Meer informatie over deze
classiﬁcatie vindt u op www.axa.be. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe om elke wijziging van
het risicoproﬁel op haar website te publiceren.

MiFID-proﬁel

Dit product is in het bijzonder bedoeld voor beleggers met een defensief risicoproﬁel of hoger.
Wij bevelen u aan alleen in dit product te investeren indien u goed begrijpt wat de eigenschappen
ervan zijn en met name welke risico’s eraan verbonden zijn. Indien u op eigen initiatief overweegt
in dit product te investeren, dient de bank vast te stellen of u in dit verband over voldoende kennis
en ervaring beschikt. In het geval dat het product niet voor u geschikt is, moet de bank dit aan u
melden. Indien de bank u dit product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, dient de
bank te evalueren of het product adequaat is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring
met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw ﬁnanciële situatie.

Marktwaarde

Driemaandelijks op www.axa.be vanaf de betaaldatum.

U wilt :
 acht jaar op rij mogelijk een jaarlijkse brutocoupon van minimaal 0% en maximaal 4%,
 op de eindvervaldag recht op 100% terugbetaling van het belegde kapitaal

(voor kosten), behalve indien de emittent en/of de garant in gebreke blijft / blijven
(bijv. door een faillissement).

Dan is optinote european misschien iets voor u !

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.

7.19.0187 - 0714 - V.U. : Xavier Gys, AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel.

Dit aanbod is geldig van 2 juli 2014 tot 29 augustus 2014 (een vervroegde afsluiting
is mogelijk). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent. Hij waakt erover dat u steeds
het beste aanbod krijgt.

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 - FSMA 036705 A

