kiezen voor een
flexibele belegging

U W E N ST :
■

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

■

zonder te veel van uw kapitaal op het spel te zetten aangezien u het recht hebt, wat er ook gebeurt,
op de terugbetaling van 100% van uw belegde kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag,
behalve indien de emittent en/of de garant (bv. door faillissement) in gebreke zou(den) blijven,

da’s simpel

dan is optinote ﬂexfunds AXA Belgium Finance (NL)
misschien iets voor u !
Dit aanbod is geldig van 16 november 2015 tot 15 januari 2016 (onder voorbehoud
van een eventuele vervroegde afsluiting). Ga dus langs bij uw AXA Bankagent.
Hij zorgt er steeds voor dat u kunt profiteren van professioneel en gepersonaliseerd
advies.
Het product dat u voorgesteld krijgt, is een gestructureerde obligatie. 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 fondsenkorf en u 100%
van het belegde kapitaal terug te betalen (exclusief kosten) op de eindvervaldag.

Optinote ﬂexfunds -- AXA Belgium Finance (NL)
> is een gestructureerde obligatie uitgegeven
door AXA Belgium Finance (NL) onder het
Notes Issuance Programme van 21/09/2010
> wordt gewaarborgd en verdeeld door
AXA Bank Europe nv
> biedt uitzicht op de betaling van een jaarlijkse variabele
brutocoupon die gekoppeld is aan de eventuele positieve
evolutie van een onderliggende korf van twee fondsen
> inschrijvingsperiode van 16/11/2015 tot 15/01/2016.
Een vervroegde afsluiting is mogelijk.

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.
Gegevens van de interne klachtendienst en de ombudsdienst :
> Customer Relations AXA Bank : Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - FAX 03 286 25 30
e-mail : customer.relations@axabank.be - axabank.be (rubriek contact/klachten/bank)
> Ombudsman in financiële geschillen : Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel
TEL 02 545 77 70 - FAX 02 545 77 79 - e-mail - e-mail ombudsman@ombudsfin.be
De ombudsman in financiële geschillen treedt pas op nadat de klacht eerst door de interne
klachtendienst behandeld werd.

7.19.0887 - 1115 - V.U. : Xavier Gys, AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel

Ingeval de emittent en/of de garant in gebreke zou(den) blijven (bv. door faillissement),
loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren.

Belangstelling ? Lees, alvorens in dit product te beleggen, aandachtig :
• de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 12 november 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 14 september 2015 goedgekeurd door de FSMA, en van de samenvatting
ervan in het Nederlands, alsook van alle eventuele latere supplementen in het Engels en de samenvattingen ervan
in het Nederlands, met in het bijzonder de risicofactoren m.b.t. de emittent, de garant, de gestructureerde obligatie
en het belegde kapitaal, en dit, overeenkomstig hun specifieke financiële situatie en beleggingsdoelstellingen.
Al deze documenten zijn gratis beschikbaar in uw agentschap en op www.axabank.be.

axabank.be/beleg gen
AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel • IBAN BE67 7000 9909 9587 • BIC AXABBE22 • KBO Nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel

BELEGGEN

U wilt een belegging :
op lange termijn
gebaseerd op twee fondsen die wereldwijd investeren in verschillende
activaklassen
met recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal
(exclusief kosten en behoudens eventueel in gebreke blijven van
de emittent en/of de garant)

>
>
>

AXA Bank stelt u optinote flexfunds – AXA Belgium Finance (NL) voor.

>
>
>
>
>

Optinote flexfunds is een gestructureerde obligatie en wordt
uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv onder het Notes
Insuance Programme van 21 september 2010. Ze wordt gewaarborgd
en verdeeld door AXA Bank Europe nv.
De looptijd bedraagt 10 jaar, van 22 januari 2016 tot 22 januari 2026.
Ze biedt uitzicht op de betaling van een jaarlijkse variabele brutocoupon
tussen minimum 0 en maximum 4%, gelijk aan 100% van de jaarlijkse
stijging van de onderliggende fondsenkorf.
De twee onderliggende fondsen zijn Pictet Multi Asset Global
Opportunities en Oddo Patrimoine. Ze vertegenwoordigen elk 50%
in de fondsenkorf.
Optinote flexfunds geeft recht op terugbetaling van 100% van het belegde
kapitaal, exclusief kosten en behoudens eventueel in gebreke blijven van
de emittent en/of de garant.

Optimale risicospreiding dankzij grote
diversiﬁcatie
Met de onderliggende fondsen Pictet Multi Asset Global Opportunities en Oddo Patrimoine beoogt
optinote flexfunds een optimale risicospreiding dankzij een grote diversificatie, zowel geografisch als
wat de activaklassen betreft.
De 2 fondsen werden geselecteerd op basis van hun dynamische beheersaanpak, naambekendheid van
de beheerders en aanpak van het risicobeheer. Niet alleen is een hogere asset allocation van aandelen mogelijk,
ze zijn bovendien niet verplicht om enkel in obligaties en aandelen te beleggen. De twee beheerders controleren
immers expliciet het volatiliteitsniveau van de toegepaste strategie in plaats van het beheersmandaat te beperken.

Oddo Patrimoine

Pictet Multi Asset Global Opportunities

Oddo Patrimoine (ISIN : FR0000992042) is een flexibel,
gediversifieerd patrimoniaal dakfonds en beoogt
een stabiele kapitaalgroei over een middellange
beleggingstermijn van minimum 5 jaar. Om dit te
bereiken belegt het fonds in een wereldwijd gamma
van activaklassen. De investering in activa gebeurt niet
door rechtsreekse participatie maar door investeringen
in andere fondsen, waardoor extra risicobeperking
mogelijk is. De flexibiliteit van het fonds laat toe om tot
75% te beleggen in aandelen, 25% in andere financiële
producten en minimum 25% in vastrentende waarden.
Het fonds surft dus mee op de aandelenmarkten maar
staat toch bekend om zijn gedegen risk management
door zo veel mogelijk verlies te vermijden in geval van
een daling van de markten. Op die manier wordt een
stabiel rendement verkregen voor de belegger.

Pictet Multi Asset Global Opportunities (ISIN : LU0941349275)
is een defensief, gediversifieerd strategiefonds dat als
doel heeft zijn benchmark (EONIA) met 3% te verslaan
en dit op een beleggershorizon van minimum 5 jaar.
Het fonds belegt daarom in een brede waaier van
activaklassen over alle grenzen en sectoren heen.
Naast de gewone aandelen en obligaties kan er ook
in grondstoffen en/of alternatieve strategieën belegd
worden. Dit zorgt voor nog meer diversificatie.
Dankzij het flexibele beheer kan ook dit fonds beter
reageren op wisselende markten.

Bron : www.oddomeriten.eu

Bron : www.pictetfunds.com

Dit fonds is een mooi alternatief voor beleggers
die positief rendement zoeken zonder de grote
schommelingen van een portefeuille die louter uit
aandelen en obligaties zou bestaan.

Hierna vindt u :

>
>
>

een gedetailleerde beschrijving van de fondsen alsook een overzicht
van hun prestaties
de toekenningsvoorwaarden en de bepaling van het bedrag van
de variabele coupon
een illustratie van de potentiële evolutie van optinote flexfunds
aan de hand van verschillende scenario’s.

Optinote flexfunds 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).

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor prestaties in de toekomst.

De werking van optinote ﬂexfunds
Toekenningsvoorwaarden en bepaling van het bedrag van de variabele coupon
Gedurende tien opeenvolgende jaren kan optinote flexfunds een voorwaardelijke en variabele jaarlijkse
brutocoupon uitkeren die gekoppeld is aan de eventuele positieve evolutie van de onderliggende korf
van twee fondsen (zie supra) vanaf de aanvankelijke observatiedatum.
Op de jaarlijkse observatiedatum zal de waarde van de onderliggende fondsenkorf vergeleken worden
met zijn startwaarde op 22 januari 2016. Afhankelijk van de evolutie zal een brutocoupon van maximaal
4% worden gestort.

■

Als het rendement van de onderliggende fondsenkorf 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%.

■

Als het rendement van de onderliggende fondsenkorf op de jaarlijkse observatiedatum gedaald
of stabiel gebleven is ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke observatiedatum, dan zal
er geen coupon uitgekeerd worden voor het jaar in kwestie.

SCEN ARI O 2 : D E KO RF MET 2 O N D ERL I G G EN D E F O N D S E N B OE K T
N EU T RAL E PRESTAT I ES
Tijdens de looptijd van optinote flexfunds is de evolutie van de onderliggende fondsenkorf neutraal.
Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde hoofdzakelijk hoger dan de startwaarde op
22 januari 2016. Behalve tijdens het derde jaar waarin de prestatie van de korf met 2 onderliggende
fondsen negatief is, wordt elk jaar een coupon uitbetaald.
Neutraal scenario

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

Jaar 1

Prestatie van de korf sinds lancering
Jaarlijkse brutocoupon

■
■

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

1,00%

-1,00%

2,00%

6,00%

8,00%

10,00%

14,00%

18,00%

22,00%

3,00%

0,50%

0,00%

0,50%

1,20%

1,33%

1,43%

1,75%

2,00%

2,20%

Elk jaar ontvangt de belegger een variable brutocoupon gelijk aan 100% van de jaarprestatie
van de korf met onderliggende fondsen, met een minimum van 0% en een maximum van 4%.
Voorbeeld berekening coupon voor jaar 5: de belegger ontvangt een coupon van 100% *
(6,00% / 5) = 1,20%.
Actuarieel brutorendement (inclusief 1,7% kosten, maar vóór roerende voorhefﬁng) : 1,20%.

Illustratie van de potentiële evolutie van optinote ﬂexfunds volgens diverse scenario’s

■

De voorbeelden hieronder zijn louter illustratief en enkel bedoeld om het berekeningsmechanisme uit
te leggen voor de terugbetaling van 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.

SCEN ARI O 3 : D E KO RF MET 2 O N D ERL I G G EN D E F O N D S E N B OE K T
PO SI T I EVE PRESTAT I ES
Tijdens de looptijd van optinote flexfunds is de evolutie van de korf met 2 onderliggende fondsen
positief. Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde van de index elk jaar hoger dan de
startwaarde op 22 januari 2016. De maximumcoupon van 4% wordt elk jaar betaald.

S C E N A R IO 1 : D E KO R F MET 2 ONDERLIGGENDE FONDSEN BOEKT
N E G AT I EVE PRES TATIES

Positief scenario

Tijdens de looptijd van optinote flexfunds is de evolutie van de korf met 2 onderliggende fondsen
negatief. Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde nog steeds lager dan de startwaarde
op 22 januari 2016. Er wordt dus geen enkele coupon betaald.
Jaar 1

Prestatie van de korf sinds lancering
Jaarlijkse brutocoupon

■
■
■

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Jaar 1

Prestatie van de korf sinds lancering
Jaarlijkse brutocoupon

■
Negatief scenario

Jaar 10

3,00%

Jaar 10

-10,00%

-17,20%

-16,37%

-12,19%

-21,85%

-13,25%

-5,45%

-0,72%

-3,00%

-5,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Elk jaar ontvangt de belegger een variable brutocoupon gelijk aan 100% van de jaarprestatie
van de korf met onderliggende fondsen, met een minimum van 0% en een maximum van 4%.
Voorbeeld berekening coupon voor jaar 5 : de belegger ontvangt een coupon van 100% *
(-21,85% / 5) = -4,37%. Echter, dit wordt opgetrokken naar 0%.
Actuarieel brutorendement (inclusief 1,7% kosten, maar vóór roerende voorhefﬁng) : - 0,17%.

■
■

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Jaar 10

5,00%

8,00%

13,00%

17,00%

22,00%

24,00%

30,00%

35,00%

40,00%

46,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

Elk jaar ontvangt de belegger een variable brutocoupon gelijk aan 100% van de jaarprestatie
van de korf met onderliggende fondsen, met een minimum van 0% en een maximum van 4%.
Voorbeeld berekening coupon voor jaar 5: de belegger ontvangt een coupon van 100% *
(22,00% / 5) = 4,40%. Dit wordt herleid naar een uitgekeerde coupon van 4%.
Actuarieel brutorendement (inclusief 1,7% kosten, maar vóór roerende voorhefﬁng) : 3,79%.
De kans om dit actuarieel brutorendement te verkrijgen, is echter klein.

SCEN ARI O 4 : ONGEACHT DE PRESTATIES VAN DE KORF VAN DE TWEE
ONDERLIGGENDE FONDSEN, 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 flexfunds, bijvoorbeeld door een
faillissement, zou het kunnen dat op de vervaldag van optinote flexfunds, namelijk 22 januari 2026,
u het risico loopt om een deel van of heel uw aanvankelijk belegde kapitaal te verliezen.

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 positief vooruitzicht. Moody’s : A2/P-1 met stabiel vooruitzicht. Ratings op
3 november 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, surft u 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

XS1321426535

Verdeler - Financiële dienst

AXA Bank Europe n.v.

Berekeningsagent

AXA Bank Europe n.v.

Intekenperiode

Van 16 november 2015, 9.00 u. tot 15 januari 2016, 16.00 u. Vervroegde afsluiting mogelijk.

Uitgiftedatum

22 januari 2016

Vervaldag

22 januari 2026

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.

Terugbetaling op de vervaldag

Op de vervaldag recht op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (vóór onkosten),
behalve ingeval de emittent en/of garant in gebreke zou(den) blijven.

Onderliggende fondsen

50% Pictet Multi Asset Global opportunities (ISIN : LU0941349275)
50% Oddo Patrimoine (ISIN : FR0000992042)
Voor meer informatie over de fondsen kunt u de volgende websites raadplegen :
Pictet Multi Asset Global Opportunities : www.pictetfunds.com
Oddo Patrimoine : www.oddomeriten.eu

Aanvankelijke observatiedatum

22 januari 2016

Jaarlijkse observatiedatums voor
de coupons

16 januari 2017, 15 januari 2018, 15 januari 2019, 15 januari 2020, 15 januari 2021,
17 januari 2022, 16 januari 2023, 15 januari 2024, 15 januari 2025, 15 januari 2026

Aanvangswaarde

De netto inventariswaarde van elk onderliggend fonds op de aanvankelijke
observatiedatum, namelijk 22 januari 2016.

Brutocoupon

Als het rendement van de onderliggende fondsenkorf 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%.
Als het rendement van de onderliggende fondsenkorf op de jaarlijkse observatiedatum
gedaald of stabiel gebleven is ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke
observatiedatum, dan zal er geen coupon uitgekeerd worden voor het jaar in kwestie.

Betalingsdatums van de jaarlijkse
coupon

22 januari 2017, 22 januari 2018, 22 januari 2019, 22 januari 2020, 22 januari 2021,
22 januari 2022, 22 januari 2023, 22 januari 2024, 22 januari 2025, 22 januari 2026

Vorm – Financiële dienst

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

Secundaire markt

Deze gestructureerde obligatie 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 dat 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 die vallen onder de personenbelasting in België het volgende :
• op de brutocoupon is een roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze
roerende voorheffing bedraagt momenteel 25%. Deze voorheffing is bevrijdend.
• taks op de beursverrichtingen: 0% bij de intekening en 0,09% (max. 650 euro) voor
verrichtingen na de intekenperiode (tarief op de datum van aanvang van de intekenperiode).
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.

Technische kenmerken - vervolg
Risicoklasse

B op een schaal van A tot E, waarbij E het hoogste risico is. Het risico werd bepaald
bij de lancering van optinote flexfunds, 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

In de portefeuilleaanpak die door AXA Bank in het kader van een beleggingsadvies werd
opgesteld, richt dit product zich tot beleggers die een conservatief tot offensief risicoprofiel
vertonen, voor zover de grenzen per profiel voor de risicoklasse van dit product worden
gerespecteerd. 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 onder de rubriek
Juridische info (Beleggen - Wettelijke documenten).

Wat u ook moet weten
Aan beleggen in optinote flexfunds zijn naast voordelen ook risico’s verbonden.
Als u in optinote flexfunds belegt, dan moet u rekening houden met :
■	
een kredietrisico : indien de emittent en/of de garant van optinote flexfunds (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-in bevoegdheid’). 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 risico op prijsschommeling van het effect : indien u uw optinote flexfunds 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 marktrente
voeten zal deze prijs lager zijn), de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van
de emittent en de garant. Afhankelijk van die factoren kan de afkoopprijs onder de nominale
aankoopwaarde liggen. Alleen op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van 100% van
het belegde kapitaal (uitgezonderd kosten), onder voorbehoud van het kredietrisico (zie hierboven).
■	
een liquiditeitsrisico : deze gestructureerde obligatie is niet genoteerd op een gereglementeerde
markt, maar AXA Bank Europe nv zal dagelijks, onder voorbehoud van uitzonderlijke marktomstandig
heden, een terugkoopprijs voorstellen. De belegger die zijn effecten vóór de eindvervaldag zou willen
verkopen, zal dat dus moeten doen tegen een terugkoopprijs die lager zou kunnen zijn dan het belegde
kapitaal (uitgezonderd kosten). Bekijk voor meer informatie de technische fiche, onder de rubriek
‘secundaire markt’.
■ een rendementsrisico : door dit product te kopen, stelt u zich bloot aan een rendementrisico.
Wanneer het slotniveau van de korf van de 2 fondsen gelijk is aan of lager is dan het initiële niveau,
hebt u geen recht op een coupon en verbindt AXA Bank Europe nv zich er enkel toe om u 100%
van de nominale waarde van het belegde kapitaal (exclusief instapkosten) terug te betalen.
Voor beleggers die belangstelling hebben voor dit product, is het aangeraden om, alvorens te investeren,
kennis te nemen van :
-	de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 12 november 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 14 september 2015 goedgekeurd door de
FSMA, 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, de gestructureerde obligatie en het belegde kapitaal, en dit, overeen
komstig 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’.

