kiezen voor een
gediversifieerde
belegging

da’s simpel
www.axabank.be/beleggingen

BELEGGINGEN

U denkt eraan om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Het rendement
van een beursindex samengesteld uit aandelen spreekt u aan, maar u bent
niet echt bereid om uw volledige kapitaal bloot te stellen aan de risico’s
van een belegging in aandelen …
AXA Bank stelt u optinote euro diversification AXA Belgium Finance (NL) voor.
Dit afgeleide product, hierna optinote euro diversification genoemd, wordt
uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv onder het Notes Issuance
Programme dd. 21 september 2010. Het wordt gewaarborgd en verdeeld
door AXA Bank Europe nv.

>
>
>

Het heeft een looptijd van acht jaar, van 22 mei 2015 tot 22 mei 2023.
De jaarlijkse variabele brutocoupon bedraagt minimaal 0% en maximaal
4,50% naargelang van de jaarlijkse evolutie van de index EURO STOXX
Select Dividend 30 EUR (Price). Deze index bestaat uit aandelen van 30
ondernemingen uit de eurozone die in hun land de hoogste dividenden
storten, zonder deze dividenden echter uit te keren.
Het geeft recht op terugbetaling van minstens 90% van het belegde
kapitaal (exclusief kosten), behalve indien de emittent en/of de garant
in gebreke zou(den) blijven. Een verlies tot 10% van uw belegde kapitaal
(exclusief kosten) is dus mogelijk.

Hierna vindt u een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling en
van de prestaties van de index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price).
De toekenningsvoorwaarden en de bepaling van het bedrag van de variabele
coupon zijn hiernaast beschreven onder de titel ‘Een potentieel hoog
rendement nastreven’.
Optinote euro diversification kan een interessant beleggingsalternatief zijn.
Dit instrument richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben
om, op basis van hun financiële situatie, de voordelen en risico’s te kunnen
inschatten van een belegging in dit complexe instrument (met name
vertrouwd zijn met de onderliggende activa en de rentevoeten) en die een
kapitaalrisico aanvaarden.

Een potentieel hoog rendement nastreven …
Op de jaarlijkse observatiedatum zal de waarde van de onderliggende index vergeleken worden met
zijn startwaarde op 20 mei 2015. Afhankelijk van de evolutie zal een brutocoupon van maximaal
4,50% worden gestort.

>
>

Als de index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) op de jaarlijkse observatiedatum
gestegen is ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke observatiedatum, is de coupon gelijk
aan de positieve evolutie gedeeld door het aantal verstreken jaren met een maximum van 4,50%.
Als de index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) op de jaarlijkse observatiedatum
gedaald of stabiel gebleven is ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke observatiedatum,
zal er geen coupon gestort worden voor het jaar in kwestie.

Op deze eventuele brutocoupons is een roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze roerende
voorheffing is het tarief dat van kracht is op het ogenblik van de storting van brutocoupon.
Op de startdatum van de intekenperiode, m.a.w. 16 maart 2015, bedraagt dit percentage 25%.
Deze roerende voorheffing is bevrijdend en vatbaar voor eventuele wijzigingen.

… en maximaal 10% van uw kapitaal
op het spel zetten
Afhankelijk van de evolutie van de onderliggende index hebt u op de eindvervaldag van optinote euro
diversification, dit wil zeggen 22 mei 2023, recht op de terugbetaling van minstens 90% van het
belegde kapitaal (exclusief kosten) volgens het volgende mechanisme, behalve indien de emittent
en/of de garant in gebreke zou(den) blijven (bijv. door faillissement) :

>
>
>

als de prestatie van de index meer dan 10% negatief is, ontvangt u 90% van uw kapitaal.
voorbeeld : als de prestatie -13% bedraagt, ontvangt u 90% van uw kapitaal.
als de prestatie van de index tussen 0 en 10% negatief is, ontvangt u tussen 90% en 100%
van uw kapitaal.
voorbeeld : als de prestatie -6% bedraagt, ontvangt u 94% van uw kapitaal.
als de prestatie van de index positief is, ontvangt u 100% van uw kapitaal.
voorbeeld : als de prestatie 21% bedraagt, ontvangt u 100% van uw kapitaal.

De prestatie wordt berekend door het gemiddelde van de waarden van de onderliggende index
op 25 maandelijkse observatiedata (tussen 15 mei 2021 en 15 mei 2023) te vergelijken met
de startwaarde van deze index op 20 mei 2015. Een verlies tot 10% van uw belegde kapitaal
(exclusief kosten) is dus mogelijk.

EURO STOXX SELECT DIVIDEND
30 EUR (PRICE)
De index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) is een ‘price-return’ index;
zijn prestatie hangt uitsluitend af van de koersschommelingen van de aandelen en
niet van de uitgekeerde dividenden. De wegingen binnen de index worden bepaald op
basis van het rendement van het nettodividend en zijn begrensd tot 15% per aandeel.
Dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen die deel uitmaken van de index,
worden niet herbelegd. De uitkering van de dividenden heeft dus geen invloed op de
waarde van de index. Deze worden trouwens niet uitgekeerd aan de belegger, hij geniet
ze dus niet.
E VO L U TIE VAN D E IN D EX EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 EUR (PRI CE)
VA N 5 M AART 2 0 1 0 TO T 5 MAART 2015
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Hoewel de prestaties uit het verleden een idee geven van de evolutie van de index EURO STOXX
Select Dividend 30 EUR (Price), vormen ze geen garantie voor de toekomst.

De index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) bestaat uit 30 ondernemingen
van de eurozone die, in hun land, de hoogste dividenden storten. De samenstelling van
deze index wordt elk jaar in maart herzien.
Op 9 maart 2015 waren de volgende sectoren vertegenwoordigd in de onderliggende index :
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De werking van optinote euro
diversification : enkele voorbeelden
De voorbeelden hieronder zijn louter illustratief en enkel bedoeld om de berekening
uit te leggen achter de terugbetaling van het kapitaal en de berekening van de jaarlijkse
variabele brutocoupon. Zij bieden bijgevolg geen garantie in termen van reëel rendement
en houden geen rekening met de roerende voorheffing.
SCENARIO 1 : DE INDEX EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 EUR (PRICE)
TEKENT NEGATIEVE PRESTATIES OP
De gemiddelde prestatie van de index bedraagt -13%, dus het belegde kapitaal (exclusief kosten)
wordt voor 90% terugbetaald.
Op de jaarlijkse observatiedata is de waarde van de index nog steeds lager dan de aanvangs
waarde op 20 mei 2015. Er wordt dus geen enkele coupon betaald.

BEREKEN IN G G EKO P P E L D A A N D E T E RU G BE TA L I NG VAN HET K API TAAL
Jaar

Gemiddelde prestatie op de
25 maandelijkse observatiedata

Terugbetaald kapitaal

jaar 8

-13%

90%

BEREKEN IN G G EKO P P E L D A A N D E BE TA L I N G VA N DE C OU PONS
Jaar

Waarde op de jaarlijkse
observatiedata

Evolutie ten opzichte
van de startwaarde

Prestatie op jaarbasis

Betaalbare
brutocoupon

startwaarde

100,00

jaar 1

90,00

-10,00%

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

0,00%

jaar 2

90,90

-9,10%

-4,55% (= -9,10%/2)

0,00%

jaar 3

91,81

-8,19%

-2,73% (= -8,19%/3)

0,00%

jaar 4

96,40

-3,60%

-0,90% (= -3,60%/4)

0,00%

jaar 5

91,58

-8,42%

-1,68% (= -8,42%/5)

0,00%

jaar 6

95,24

-4,76%

-0,79% (= -4,76%/6)

0,00%

jaar 7

88,58

-11,42%

-1,63% (= -11,42%/7)

0,00%

jaar 8

85,39

-14,61%

-1,83% (= -14,61%/8)

0,00%

TOTAALRENDEMENT (OP BASIS VAN HET TERUGBETAALDE KAPITAAL EN VAN DE BETALING VAN DE COUPONS)
Bruto actuarieel rendement (inclusief maximaal 1,7% kosten)

-1,52%

SCENARIO 2 : DE INDEX EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 EUR (PRICE)
TEKENT NEUTRALE PRESTATIES OP
De gemiddelde prestatie van de index is positief, dus het belegde kapitaal (exclusief kosten)
wordt 100% terugbetaald.
Er wordt jaarlijks een coupon betaald, behalve in het eerste jaar.

BEREKEN IN G G EKO P P E L D A A N D E T E RU G BE TA L ING VAN HET K API TAAL
Jaar

Gemiddelde prestatie op de
25 maandelijkse observatiedata

Terugbetaald kapitaal

jaar 8

15,5%

100%

BEREKEN IN G G EKO P P E L D A A N D E BE TA L I N G VA N DE C OU PONS
Jaar

Waarde op de jaarlijkse
observatiedata

Evolutie ten opzichte
van de startwaarde

Prestatie op jaarbasis

Betaalbare
brutocoupon

startwaarde

100,0

jaar 1

99,00

-1,00%

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

0,00%

jaar 2

100,98

0,98%

0,49% (= 0,98%/2)

0,49%

jaar 3

101,99

1,99%

0,66% (= 1,99%/3)

0,66%

jaar 4

104,03

4,03%

1,01% (= 4,03%/4)

1,01%

jaar 5

107,15

7,15%

1,43% (= 7,15%/5)

1,43%

jaar 6

110,36

10,36%

1,73% (= 10,36%/6)

1,73%

jaar 7

114,78

14,78%

2,11% (= 14,78%/7)

2,11%

jaar 8

116,50

16,50%

2,06% (= 16,50%/8)

2,06%

TOTAALRENDEMENT (OP BASIS VAN HET TERUGBETAALDE KAPITAAL EN VAN DE BETALING VAN DE COUPONS)
Bruto actuarieel rendement (inclusief maximaal 1,7% kosten, maar voor roerende
voorheffing)

0,95%

SCENARIO 3 : DE INDEX EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 EUR (PRICE)
TEKENT POSITIEVE PRESTATIES OP
De gemiddelde prestatie van de index is positief, dus het belegde kapitaal (exclusief kosten)
wordt 100% terugbetaald.
Op de jaarlijkse observatiedata is de waarde van de index nog steeds ruimschoots hoger dan
de aanvangswaarde op 20 mei 2015, dus elk jaar wordt de maximumcoupon van 4,50% betaald.
De kans om deze maximumcoupon elk jaar te behalen is echter beperkt.
BEREKEN IN G G EKO P P E L D A A N D E T E RU G BE TA L I NG VAN HET K API TAAL
Jaar

Gemiddelde prestatie op de
25 maandelijkse observatiedata

Terugbetaald kapitaal

jaar 8

35%

100%

BEREKEN IN G G EKO P P E L D A A N D E BE TA L I N G VA N DE C OU PONS
Jaar

Waarde op de jaarlijkse
observatiedata

startwaarde

100,00

Evolutie ten opzichte
van de startwaarde

Prestatie op jaarbasis

Betaalbare
brutocoupon

jaar 1

105,00

5,00%

5,00% (= 5,00%/1)

4,50%

jaar 2

109,20

9,20%

4,60% (= 9,20%/2)

4,50%

jaar 3

113,57

13,57%

4,52% (= 13,57%/3)

4,50%

jaar 4

121,52

21,52%

5,38% (= 21,52%/4)

4,50%

jaar 5

123,95

23,95%

4,79% (= 23,95%/5)

4,50%

jaar 6

127,67

27,67%

4,61% (= 27,67%/6)

4,50%

jaar 7

132,39

32,39%

4,63% (= 32,39%/7)

4,50%

jaar 8

137,69

37,69%

4,71% (= 37,69%/8)

4,50%

TOTAALRENDEMENT (OP BASIS VAN HET TERUGBETAALDE KAPITAAL EN VAN DE BETALING VAN DE COUPONS)
Bruto actuarieel rendement (inclusief maximaal 1,7% kosten maar voor
roerende voorheffing)

4,24%

SCENARIO 4 : ONGEACHT DE PRESTATIES VAN DE INDEX EURO STOXX
S ELECT DIVIDEND 30 EUR (PRICE), MAAR BIJ IN GEBREKE BLIJVEN VAN
DE EMITTENT EN/OF DE GARANT
Als de emittent en/of de garant, respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe
nv, in gebreke zou(den) blijven tijdens de looptijd van optinote euro diversification, bijvoorbeeld
door een faillissement, zou het kunnen dat op de vervaldag van optinote euro diversification,
namelijk 22 mei 2023, u het risico loopt om een deel van of heel uw aanvankelijk belegde kapitaal
te verliezen.

Wat u ook moet weten
Aan beleggen in optinote euro diversification zijn naast voordelen ook risico’s verbonden.
Als u in optinote euro diversification belegt, dan moet u rekening houden met :
■ een kapitaalrisico : op de eindvervaldag is het mogelijk dat het belegde kapitaal (exclusief kosten)
niet volledig terugbetaald wordt. Afhankelijk van de evolutie van de onderliggende index, is een
verlies tot 10% mogelijk.
■ een kredietrisico : indien de emittent en/of de garant van optinote euro diversification
(respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv) in gebreke zou(den) blijven,
bijvoorbeeld door faillissement, zou het kunnen dat u, als belegger, uw kapitaal gedeeltelijk of
volledig verliest. Dat geldt ook voor de coupons die eventueel nog gestort zouden moeten worden.
Bovendien kan, bij faillissement of vermoedelijk faillissement van AXA Bank Europe nv, deze uitgifte
volledig of gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in eigen vermogen (aandelen),
afhankelijk van de beslissing van de regelgever (‘bail-inbevoegdheid’). In dat geval loopt de belegger
het risico om de sommen waarop hij recht heeft, niet te recupereren en het belegde bedrag
gedeeltelijk of volledig te verliezen, alsook de coupons die eventueel nog gestort zouden moeten
worden.
■ een rendementsrisico : door op dit afgeleide product in te tekenen, stelt u uw kapitaal bloot aan de
risico’s die inherent zijn aan de onderliggende index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price).
Als de index ten gevolge van dit risico negatief of stabiel zou evolueren tijdens de hele levensduur
van het product, zou het kunnen zijn dat er geen coupon wordt uitgekeerd.
■ een risico op prijsschommeling van het effect : indien u uw optinote euro diversification effecten
vóór de eindvervaldag verkoopt, zal de verkoopprijs op dat moment beïnvloed worden door
verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten (bij een stijging
van de marktrentevoeten zal deze prijs lager zijn dan de uitgifteprijs van het afgeleide product),
de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent en de garant.
Afhankelijk van deze factoren kan de afkoopprijs onder de nominale aankoopwaarde liggen.
Alleen op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van minstens 90% van het belegde
kapitaal (voor kosten), onder voorbehoud van het kredietrisico (zie hierboven).
■ een liquiditeitsrisico : dit afgeleide product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt,
maar AXA Bank Europe nv zal dagelijks, onder voorbehoud van uitzonderlijke marktomstandigheden,
een terugkoopprijs voorstellen. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag zou willen
verkopen, zal dat dus moeten doen tegen een terugkoopprijs die lager dan het belegde kapitaal
(uitgezonderd kosten) zou kunnen zijn. Voor meer informatie, bekijk de technische fiche, onder de
rubriek ‘secundaire markt’.
Voor beleggers die belangstelling hebben voor optinote euro diversification, is het aangeraden om, alvorens
te investeren, kennis te nemen van :
de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 9 maart 2015 in het Engels,
het basisprospectus “AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe nv Notes Issuance Programme,
- EUR 2,000,000,000 –“ in het Engels, op 9 september 2014 goedgekeurd door de FSMA, en van
de samenvatting ervan in het Nederlands, alsook van het supplement van 18 november 2014, in het
Engels, en van de samenvatting ervan in het Nederlands, alsook van alle eventuele latere toevoegingen
in het Engels en de samenvattingen ervan in het Nederlands, met in het bijzonder de risicofactoren
m.b.t. de emittent, de garant, het afgeleide product en het belegde kapitaal, en dit, overeenkomstig hun
specifieke financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.
U vindt deze documenten in alle verkooppunten van AXA Bank Europe nv en op www.axabank.be,
in de rubriek ‘Beleggen’.

Technische kenmerken
Emittent

AXA Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland

Garant

AXA Bank Europe nv

Rating van de garant

S&P : A/A-1 met positief vooruitzicht. Moody’s : A2/P-1 met stabiel vooruitzicht. Ratings
op 9 maart 2015. 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 grote verandering
te publiceren op haar website. Om de ratings van vandaag te kennen, surf naar
https://www.axabank.be/nl/juridische-info/beleggen-wettelijke-documenten
Deze ratings zijn louter indicatief en vormen geen aanbeveling voor aankoop, verkoop of
bewaring van de aangeboden effecten.

Isin-code

XS1203005472

Verdeler - Financiële dienst

AXA Bank Europe nv

Berekeningsagent

AXA Bank Europe nv

Intekenperiode

Van 16 maart 2015, 9.00 u. tot 15 mei 2015, 16.00 u. – vervroegde afsluiting mogelijk.

Uitgiftedatum

22 mei 2015

Vervaldag

22 mei 2023

Munteenheid

EUR

Nominale waarde

1.000 EUR per coupure

Bedrag van de uitgifte

Minstens 5 miljoen EUR en hoogstens 100 miljoen EUR.

Uitgifteprijs

100%

Intekenkosten

1,7% bij uw AXA Bankagent.

Andere commissies inbegrepen
in de uitgifteprijs

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.

Onderliggende index

EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price). Voor meer informatie over deze index kunt u
volgende site raadplegen :
http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SD3E. ISIN = CH0020751589

Aanvankelijke observatiedatum

20 mei 2015

Startwaarde

Slotkoers van de onderliggende index op de aanvankelijke observatiedatum, zijnde 20 mei 2015.

Jaarlijkse observatiedata voor
de coupon

16 mei 2016, 15 mei 2017, 15 mei 2018, 15 mei 2019, 15 mei 2020, 17 mei 2021,
16 mei 2022, 15 mei 2023

Brutocoupon

Als de index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) op de observatiedatum gestegen
is ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke observatiedatum, is de coupon gelijk
aan de positieve evolutie gedeeld door het aantal verstreken jaren met een maximum van
4,50%.
Als de index EURO STOXX Select Dividend 30 EUR (Price) op de observatiedatum gedaald
of stabiel gebleven is ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke observatiedatum,
zal er geen coupon uitgekeerd worden voor het jaar in kwestie.

Betalingsdata van de jaarlijkse
coupon

23 mei 2016, 22 mei 2017, 22 mei 2018, 22 mei 2019, 22 mei 2020, 24 mei 2021,
23 mei 2022, 22 mei 2023

Maandelijkse observatiedata voor Iedere 15de van de maand over de periode die loopt van 15 mei 2021 (inbegrepen) tot en
de terugbetaling van aanvankelijk met 15 mei 2023, of de volgende beursdag indien de onderliggende index niet genoteerd
belegde kapitaal op eindvervaldag is (25 observatiedata).
Terugbetaling op de vervaldag

Op de vervaldag recht op de terugbetaling van minstens 90% van het aanvankelijk belegde
kapitaal (voor onkosten) volgens het volgende mechanisme :
• als de prestatie van de index meer dan 10% negatief is, ontvangt de klant 90% van zijn
startkapitaal;
• als de prestatie van de index tussen 0 en 10% negatief is, ontvangt de klant tussen
90% en 100% van zijn startkapitaal;
• als de prestatie van de index positief of stabiel is, ontvangt de klant 100% van zijn
startkapitaal.
Een verlies tot 10% van het belegde kapitaal (voor onkosten) is dus mogelijk. De prestatie
wordt berekend door het gemiddelde van de waarden van de onderliggende index op de
25 maandelijkse observatiedata te vergelijken met de startwaarde van deze index.

Technische kenmerken - vervolg
Vorm - Financiële dienst

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

Secundaire markt

Dit afgeleide product 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 de
marktparameters van het moment (zie ‘het risico op prijsschommeling van het effect’).
Dit zou kunnen leiden tot een prijs die lager ligt 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 de beursverrichtingen : 0% bij de inschrijving en 0,09% (max. 650 euro)
voor verrichtingen na de inschrijvingsperiode (tarief op de 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.

Risicoklasse

3 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is. Het risico werd bepaald
bij de lancering van optinote euro diversification, op basis van de productkenmerken.
Meer informatie inzake deze classificatie vindt u op www.axabank.be. AXA Bank Europe nv
verbindt zich ertoe iedere wijziging van het risicoprofiel op deze site te publiceren.

MiFID-profiel

Dit product richt zich tot beleggers die een neutraal risicoprofiel of hoger vertonen.
Wij raden u aan enkel in dit product te beleggen indien u een goed begrip hebt van de
kenmerken ervan, en meer bepaald, indien u begrijpt welke risico’s eraan verbonden zijn.
Ingeval u op eigen initiatief een belegging in dit product overweegt, moet de bank nagaan
of u over voldoende kennis en ervaring hierrond beschikt. Indien het product niet geschikt
zou zijn voor u, moet ze u daarvan verwittigen. Indien de bank u dit product aanbeveelt in
het kader van een beleggingsadvies, moet ze evalueren of dit product geschikt is, rekening
houdend met uw kennis en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw
financiële situatie.

Marktwaarde

Vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op www.axabank.be.

U W E N ST :
■

 en potentieel hoog rendement na te streven en gedurende acht opeenvolgende jaren,
e
een eventuele jaarlijkse brutocoupon te genieten van minstens 0% en hoogstens 4,50%,

■

 n maximaal 10% van uw kapitaal op het spel te zetten aangezien u recht hebt op
e
de terugbetaling van minstens 90% van uw belegde kapitaal (exclusief kosten) op de
eindvervaldag, behalve indien de emittent en/of de garant (bijv. door faillissement) in gebreke
zou(den) blijven, waarbij dus een verlies tot 10% van uw belegde kapitaal (exclusief kosten)
mogelijk is,

dan is optinote euro diversification AXA Belgium Finance (NL) misschien
iets voor u !
Dit aanbod is geldig van 16 maart 2015 tot 15 mei 2015 (onder voorbehoud van een
eventuele vervroegde afsluiting). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent.

Het product dat u voorgesteld krijgt, is een afgeleid product. Door erop in te tekenen,
maakt u geld over aan de emittent, die zich ertoe verbindt u jaarlijks de coupons uit te
keren die gekoppeld zijn aan de evolutie van de onderliggende index en u minstens 90%
van het kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de eindvervaldag. Een verlies tot
10% van uw belegde kapitaal (exclusief kosten) is dus mogelijk.
Ingeval de emittent en/of de garant in gebreke zou(den) blijven (bijv. door faillissement),
loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren.
Dit document is uitsluitend voor publicitaire doeleinden door AXA Bank Europe nv
ontwikkeld en verdeeld.
Het verstrekt geen beleggingsadvies en bevat geen enkele 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 onderworpen in verband met de uitvoering van beleggingstransacties
voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek.
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Hij zorgt er steeds voor dat u kunt profiteren van professioneel en gepersonaliseerd
advies.

