
investeren in de 
toekomst

da’s simpel
Optinote demography - AXA Belgium Finance (NL)
>  is een gestructureerde obligatie uitgegeven door 

AXA Belgium Finance (NL) bv, in het kader van het 
Notes Issuance Programme

>  wordt gewaarborgd en verdeeld door 
AXA Bank Europe n.v.

>   biedt een perspectief op de jaarlijkse betaling 
van een variabele brutocoupon gekoppeld aan de 
eventuele positieve evolutie van de onderliggende 
index

>  intekenperiode van 18/01/2016 tot 04/03/2016. 
Een vervroegde afsluiting is mogelijk.

Geïnteresseerd ? Vóóraleer te beleggen in dit product, lees aandachtig :
• de Defi nitieve Voorwaarden (Final Terms) van 5 januari 2016 in het Engels,
•  het basisprospectus ‘AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe n.v. Notes Issuance Programme, 

EUR 2,000,000,000 -’ in het Engels, op 14 september 2015 goedgekeurd door de FSMA, en de samenvatting 
ervan in het Nederlands, alsook alle andere eventuele latere aanvullingen in het Engels en de samenvatting 
ervan in het Nederlands, in het bijzonder de risicofactoren betreffende de emittent, de garant, de gestructureerde 
obligatie en het belegde kapitaal, en dit, overeenkomstig uw specifi eke fi nanciële situatie en uw beleggings-
doelstellingen.

Al deze documenten zijn gratis beschikbaar in uw agentschap en op www.axabank.be. 

axabank.be/beleggen



BELEGGEN

U zou graag uw beleggingsportefeuille diversifi ëren. Het rendement van 
een index 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 demography - 
AXA Belgium Finance (NL) voor.

>  Deze gestructureerde obligatie, hierna optinote demography genoemd, 
wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv in het kader van 
het Notes Issuance Programme. Ze wordt gewaarborgd en verdeeld 
door AXA Bank Europe n.v.

>  De looptijd bedraagt tien jaar, van 11 maart 2016 tot 11 maart 2026.

>  Ze biedt uitzicht op de betaling van een jaarlijkse variabele 
brutocoupon tussen 0% en 4% afhankelijk van de jaarlijkse prestaties 
van de index iSTOXX Europe Demography 50 (Price). Deze index 
bestaat uit 50 aandelen van nauwkeurig geselecteerde Europese 
ondernemingen, die actief zijn in sectoren die kunnen profi teren 
van de wereldwijde demografi sche evoluties.

  Aangezien het om een index van het type ‘price’ gaat, worden 
de dividenden die deze aandelen genereren, niet uitgekeerd.

>  Ze geeft recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal 
(exclusief kosten), behalve indien de emittent en/of de garant 
in gebreke zou(den) blijven.

Hierna vindt u

>  een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling en van de 
prestaties van de index iSTOXX®Europe Demography 50 (Price);

>  de toekenningsvoorwaarden en de bepaling van het bedrag van 
de variabele coupon;

>  een illustratie van de potentiële evolutie van optinote demography 
op basis van verschillende scenario’s.

Optinote demography kan een interessant beleggingsalternatief blijken. 
Dit instrument richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis 
hebben om, op basis van hun fi nanciële 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). 



Focus op de index iSTOXX® 
Europe Demography 50 (Price)
De demografie bestaat in het bestuderen van de grootte, de groei en de structuur  
per leeftijd van de bevolking, alsook van de factoren (vruchtbaarheid, sterfte, migratie)  
die aan de basis van de bevolkingsevolutie liggen.

De stijging van de levensverwachting in combinatie met de afname van de vruchtbaarheid heeft  
de dynamiek van de wereldwijde demografie radicaal veranderd.

De demografie is echter een veel ruimer begrip dan levensduur; ze verwijst ook naar de veranderingen  
in het leven van de consumenten en van de werknemers.

Bijvoorbeeld : het aantal grootsteden neemt in sneltempo toe, steden worden groter en dichter bevolkt, 
vrouwen hebben steeds meer toegang tot onderwijs, werken en verdienen geld, de werkloosheidsgraad 
bij jongeren bereikt een historisch plafond, er ontstaan nieuwe consumentenprofielen ...

De demografie is in de loop der jaren een volwaardige investeringsmotor geworden.

Bepaalde sectoren zijn beter in staat om niet enkel van de toename en de vergrijzing van de bevolking  
te profiteren, maar ook van de veranderingen in het gedrag van consumenten en werknemers.

De index iSTOXX Europe Demography 50 (Price) identificeert de potentieel best presterende Europese 
ondernemingen, die actief zijn in deze economische sectoren, en investeert erin om het rendement 
gekoppeld aan deze nieuwe opportuniteiten te vatten.



criteria voor de selectie van de aandelen

INDEX ISTOXX® EUROPE DEMOGRAPHY 50 (PRICE)

De dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen die deel uitmaken van de index, worden niet herbelegd.  
De uitkering van dividenden heeft dus geen invloed op de waarde van de index. Deze worden trouwens niet uitgekeerd 
aan de belegger, hij geniet ze dus niet.

Bron : STOXX. De gedetailleerde methodologie van de index kan ook worden geraadpleegd op de site van STOXX, www.stoxx.com.

BELEGGINGSUNIVERSUM

De 600 aandelen van Europese ondernemingen  
die de index Stoxx Europe 600 vormen.

FILTER NR. 1 :  DE ACTIVITEITENSECTOR

Om geselecteerd te worden, moet de onderneming  
tot een van de 7 sectoren behoren die kunnen profiteren  

van de demografische evoluties : 1) Financiën, 2) Gezondheidszorgen,  
3) Grondstoffen, 4) Vastgoed, 5) Telecom, Media en Technologie,  

6) Recreatie en Luxe, 7) Infrastructuur.

F ILTER NR. 2 :  DE DIVIDENDEN

In elke sector worden de ondernemingen geselecteerd  
die de hoogste dividenden betalen.

F ILTER NR. 3 :  DE VOLATILITEIT

De 50 aandelen met de historisch gezien kleinste 
volatiliteit worden geselecteerd, met een maximum 

van 15 aandelen per sector. De aandelen zijn 
gewogen in functie van het tegenovergestelde  

van de volatiliteit.



EVOLUTIE EN SAMENSTELLING VAN DE INDEX

De index iSTOXX®Europe Demography 50 (Price) werd gelanceerd op 13 augustus 2015. 
Alle gegevens van vóór 13 augustus 2015 zijn het resultaat van systematische historische 
simulaties die bedoeld zijn om het gedrag dat de index zou hebben vertoond indien hij in 
het verleden was gelanceerd, te reproduceren. De samenstelling van de index wordt om  
de 3 maanden herzien.  
Voor meer informatie over deze index kunt u de volgende site raadplegen 
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXED50P.

Hoewel de rendementen uit het verleden een 
idee geven van de evolutie van de index iSTOXX® 
Europe Demography 50 (Price), vormen ze geen 
garantie voor toekomstige prestaties.

Bron : Bloomberg

ACTUARIEEL RENDEMENT VAN DE 
INDEX DE LAATSTE 5 JAAR

Vennootschap Sector Land
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS Diensten Spanje
BAE SYSTEMS Diensten Groot-Brittannië
BPOST NV Diensten België
CEZ Diensten Tsjechische Republiek
CHR HANSEN HLDG Gezondheidszorg Denemarken
CLOSE BROTHERS GRP Financiën Groot-Brittannië
CNP ASSURANCES Financiën Frankrijk
COFINIMMO Vastgoed België
DIRECT LINE INSURANCE GROUP Financiën Groot-Brittannië
ELISA CORPORATION Telecom Finland
ENAGAS Diensten Spanje
EUTELSAT COMMUNICATION Media Frankrijk
FONCIERE DES REGIONS Vastgoed Frankrijk
GAS NATURAL SDG Diensten Spanje
GECINA Vastgoed Frankrijk
GLAXOSMITHKLINE Gezondheidszorg Groot-Brittannië
GREENE KING Recreatie Groot-Brittannië
HISCOX Financiën Groot-Brittannië
HSBC Financiën Groot-Brittannië
IBERDROLA Diensten Spanje
ICADE Vastgoed Frankrijk
KOMERCNI BANKA Financiën Tsjechische Republiek
KUEHNE + NAGEL Diensten Zwitserland
LAGARDERE Media Frankrijk
LANCASHIRE HOLDINGS Financiën Groot-Brittannië
LEGAL & GENERAL GRP Financiën Groot-Brittannië
NATIONAL GRID Diensten Groot-Brittannië
NOVARTIS Gezondheidszorg Zwitserland
PENNON GRP Diensten Groot-Brittannië
PHOENIX GROUP HDG. Financiën Groot-Brittannië
PROXIMUS Telecom België
ROCHE HLDG P Gezondheidszorg Zwitserland
RTL GRP Media Luxemburg
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY Diensten Groot-Brittannië
SES Media Luxemburg
SEVERN TRENT Diensten Groot-Brittannië
SNAM RETE GAS Diensten Italië
STADA ARZNEIMITTEL Gezondheidszorg Duitsland
STAGECOACH GRP Recreatie Groot-Brittannië
SWEDBANK Financiën Zweden
SWISS PRIME SITE Vastgoed Zwitserland
SWISS REINSURANCE COMPANY Financiën Zwitserland
TELEFONICA Telecom Spanje
TELEFONICA DEUTSCHLAND Telecom Duitsland
TELIASONERA Telecom Zweden
TERNA Diensten Italië
UNITED UTILITIES GRP Diensten Groot-Brittannië
VIVENDI Media Frankrijk
WERELDHAVE Vastgoed Nederland
ZURICH INSURANCE GROUP Financiën Zwitserland

Bron : Stoxx

SAMENSTELLING VAN DE INDEX 
OP 4 JANUARI 2016
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Toekenningsvoorwaarden en bepaling van het bedrag van de variabele 
coupon

Gedurende tien opeenvolgende jaren kan optinote demography een voorwaardelijke en variabele 
jaarlijkse brutocoupon uitkeren die gekoppeld is aan de eventuele positieve evolutie van de index 
iSTOXX® Europe Demography 50 (Price) sinds de aanvankelijke observatiedatum.

Op de jaarlijkse observatiedatum zal de waarde van de onderliggende index vergeleken worden met  
zijn startwaarde op 11 maart 2016. Afhankelijk van de evolutie zal een brutocoupon van maximaal  
4% worden gestort. De kans om jaarlijks een coupon van 4% te ontvangen, is zeer gering.

■  Als het rendement van de onderliggende index 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 de onderliggende index 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 uitkering van de brutocoupon. 
Op de startdatum van de intekenperiode, dit wil zeggen 18 januari 2016, bedraagt dit percentage 27%.  
Deze roerende voorheffing is bevrijdend en vatbaar voor eventuele wijzigingen. 

De werking van optinote demography 



Negatief scenario Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

Prestatie van de index sinds  
de lancering

-10,00% -17,20% -16,37% -12,19% -21,85% -13,25% -5,45% -8,00% -10,22% -3,20%

Jaarlijkse brutocoupon 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Neutraal scenario Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

Prestatie van de index sinds  
de lancering

1,00% 9,00% 1,50% -4,00% 4,00% 6,00% 12,00% 15,00% 13,00% 20,00%

Jaarlijkse brutocoupon 1,00% 4,00% 0,50% 0,00% 0,80% 1,00% 1,71% 1,88% 1,44% 2,00%

SCENARIO 1 :  DE INDEX ISTOXX® EUROPE DEMOGRAPHY 50 (PRICE) 
BOEKT NEGATIEVE PRESTATIES

Tijdens de looptijd van optinote demography is de evolutie van de onderliggende index negatief.  
Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde nog steeds lager dan de startwaarde op 11 maart 2016. 
Er wordt dus geen enkele coupon betaald.

SCENARIO 2 :  DE INDEX ISTOXX® EUROPE DEMOGRAPHY 50 (PRICE) 
BOEKT NEUTRALE PRESTATIES

Tijdens de looptijd van optinote demography is de evolutie van de onderliggende index neutraal.
Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde hoofdzakelijk hoger dan de startwaarde op 11 maart 
2016. Behalve tijdens het vierde jaar waarbij de prestaties van de onderliggende index negatief zijn, 
wordt er elk jaar een coupon uitbetaald. 

■  Elk jaar ontvangt de belegger een variabele brutocoupon gelijk aan 100% van de jaarlijkse 
prestaties van de onderliggende index, begrepen tussen 0% en 4%.

■  Voorbeeld berekening van de coupon voor jaar 5 : de belegger ontvangt een coupon  
van 100% x (- 21,85% / 5) = - 4,37%. Het wordt echter teruggebracht tot 0%.

■  Actuarieel brutorendement (inclusief 1,7% intekenkosten, maar vóór roerende voorheffing) :  
- 0,17%.

■  Elk jaar ontvangt de belegger een variabele brutocoupon gelijk aan 100% van de jaarlijkse 
prestaties van de onderliggende index, begrepen tussen 0% en 4%.

■  Voorbeeld berekening van de coupon voor het jaar 5: de belegger ontvangt een coupon  
van 100% x (4,00% / 5) = 0,80%.

■  Actuarieel brutorendement (inclusief 1,7% intekenkosten, maar vóór roerende voorheffing) : 
1,25%.

Een illustratie van de potentiële evolutie van optinote demography op basis  
van verschillende scenario’s

De voorbeelden hieronder zijn louter illustratief en enkel bedoeld om de berekening uit te leggen van de jaarlijkse 
variabele brutocoupon. Zij bieden bijgevolg geen garantie in termen van reëel rendement en houden geen rekening 
met de roerende voorheffing. 

De werking van optinote demography 



Positief scenario Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8 Jaar 9 Jaar 10

Prestatie van de index sinds 
de lancering

2,00% 6,00% 8,00% 12,00% 22,00% 18,00% 22,00% 23,00% 28,00% 32,00%

Jaarlijkse brutocoupon 2,00% 3,00% 2,67% 3,00% 4,00% 3,00% 3,14% 2,88% 3,11% 3,20%

SCENARIO 3 :  DE INDEX ISTOXX® EUROPE DEMOGRAPHY 50 (PRICE)
BOEKT POSITIEVE PRESTATIES

Tijdens de looptijd van optinote demography is de evolutie van de onderliggende index positief.
Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde elk jaar hoger dan de startwaarde op 11 maart 2016.

SCENARIO 4 : ONGEACHT DE PRESTATIES VAN DE INDEX ISTOXX®  
EUROPA DEMOGRAPHY 50 (PRICE), MAAR INGEVAL DE EMITTENT EN/OF 
DE GARANT IN GEBREKE ZOU(DEN) BLIJVEN

Als de emittent en/of de garant (respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe n.v.) 
in gebreke zou(den) blijven tijdens de looptijd van optinote demography, bijvoorbeeld door een 
faillissement, zou het kunnen dat op de vervaldag van optinote demography, namelijk 11 maart 2026, 
u het risico loopt om een deel van of heel uw aanvankelijk belegde kapitaal te verliezen.

■  Elk jaar ontvangt de belegger een variabele brutocoupon gelijk aan 100% van de jaarlijkse 
prestaties van de onderliggende index, begrepen tussen 0% en 4%.

■  Voorbeeld berekening van de coupon voor het jaar 5 : de belegger ontvangt een coupon 
van 100% x (22,00% / 5) = 4,40%. Dit percentage wordt teruggebracht tot een coupon van 4%.

■  Actuarieel brutorendement (inclusief 1,7% intekenkosten, maar vóór roerende voorheffi ng) : 
2,79%.
Het is echter weinig waarschijnlijk om dit bruto actuarieel rendement te krijgen.



wat u ook moet weten
Een belegging in optinote demography heeft voordelen, maar kan ook bepaalde risico’s 
met zich meebrengen.

Als u in optinote demography belegt, dan moet u rekening houden met :
■  een kredietrisico : indien de emittent en/of de garant van optinote demography (respectievelijk 

AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe n.v.) 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 nog gestort moeten worden. Bovendien kan, bij faillissement 
of vermoedelijk faillissement van AXA Bank Europe n.v., 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 moeten worden.

■  een risico op prijsschommeling van het effect : indien u uw optinote demography 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 liggen), de volatiliteit van de markten en de fi nanciële gezondheid van de emittent 
en de garant. Afhankelijk van deze factoren kan de terugkoopprijs onder de nominale aankoopwaarde 
liggen. Alleen op de eindvervaldag hebt u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal 
(vóór kosten), onder voorbehoud van het kredietrisico (zie hierboven).

■  een liquiditeitsrisico : deze gestructureerde obligatie heeft geen notering op een gereglementeerde 
markt, maar AXA Bank Europe n.v. 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 dan het belegde kapitaal 
(vóór kosten) zou kunnen zijn. Voor meer informatie, bekijk de technische fi che, onder de rubriek 
‘secundaire markt’.

■  een rendementsrisico : door deze gestructureerde obligatie aan te schaffen, stelt u uw kapitaal bloot 
aan de risico’s die inherent zijn aan de onderliggende index iSTOXX® Europe Demography 50 (Price). 
Als de index, ten gevolge van dit risico, negatief zou evolueren, zou u op de eindvervaldag enkel uw 
belegde kapitaal (vóór kosten) ontvangen, onder voorbehoud van het kredietrisico (zie hierboven).

■  een risico gekoppeld aan de index : in geval van een uitzonderlijke gebeurtenis die gevolgen zou 
hebben voor de index (bijvoorbeeld een materiële wijziging, een afschaffi ng of een vervanging …) 
zouden de voorwaarden van deze gestructureerde obligatie gewijzigd kunnen worden. Voor meer 
informatie kunt u de basisprospectus raadplegen.

Voor de beleggers die belangstelling hebben voor dit product is het aangeraden om, alvorens te investeren, 
kennis te nemen van :
-  de Defi nitieve Voorwaarden (Final Terms) van 5 januari 2016 in het Engels,
-  het basisprospectus ‘AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe n.v. Notes Issuance Programme, 

EUR 2,000,000,000 -’ in het Engels, op 14 september 2015 goedgekeurd door de FSMA, 
en de samenvatting ervan in het Nederlands, alsook van alle andere eventuele latere aanvullingen 
in het Engels en hun samenvatting in het Nederlands, in het bijzonder de risicofactoren betreffende 
de emittent, de garant, de gestructureerde obligatie en het belegde kapitaal, en dit, conform hun 
specifi eke fi nanciële toestand en hun beleggingsdoelstellingen.

U vindt deze documenten in alle agentschappen van AXA Bank Europe n.v.
en op www.axabank.be, onder de rubriek ‘Beleggen’.



Technische fiche
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 
4 januari 2016. 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 n.v. verbindt zich er toe elke belangrijke 
wijziging op haar website te publiceren.
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 XS1342782346

Verdeler – Financiële dienst AXA Bank Europe n.v.

Berekeningsagent AXA Bank Europe n.v.

Intekenperiode Van 18 januari 2016, 9 uur tot 4 maart 2016, 16 uur – vervroegde afsluiting mogelijk.

Uitgiftedatum 11 maart 2016

Vervaldag 11 maart 2026

Munteenheid EUR

Nominale waarde 1.000 EUR per coupure

Bedrag van de uitgifte Minimaal 5 miljoen EUR en maximaal 150 miljoen EUR.

Uitgifteprijs 100%

Intekenkosten 1,7% bij uw AXA Bankagent

Andere commissies inbegrepen  
in de uitgifteprijs

AXA Bank Europe n.v. 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 eindvervaldag hebt u recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal  
(vóór kosten), behalve ingeval de emittent en/of de garant in gebreke zou(den) blijven.

Onderliggende index iSTOXX® Europe Demography 50 (Price). Voor meer informatie over deze index kunt u de 
volgende site raadplegen : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXED50P .
ISIN-code : CH0290807160

Aanvankelijke observatiedatum 11 maart 2016

Jaarlijkse observatiedatums  
voor de coupons

6 maart 2017, 5 maart 2018, 4 maart 2019, 4 maart 2020, 4 maart 2021, 4 maart 2022,  
6 maart 2023, 4 maart 2024, 4 maart 2025, 4 maart 2026

Startwaarde Slotkoers van de onderliggende index op de aanvankelijke observatiedatum, namelijk  
11 maart 2016

Brutocoupon Als de index iSTOXX® Europe Demography 50 (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%.
Als de index iSTOXX® Europe Demography 50 (Price) 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.

Betalingsdatums van de jaarlijkse 
coupon

13 maart 2017, 12 maart 2018, 11 maart 2019, 11 maart 2020, 11 maart 2021,  
11 maart 2022, 13 maart 2023, 11 maart 2024, 11 maart 2025, 11 maart 2026

Vorm - Financiële dienst Toondereffecten ingeschreven op een effectenrekening (niet leverbaar) -  
gratis bij AXA Bank Europe n.v.

Secundaire markt Deze gestructureerde obligatie heeft geen notering op een gereglementeerde markt, maar 
AXA Bank Europe n.v. 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 n.v. 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 n.v. Er wordt bijgevolg geen commissie aangerekend door AXA Bank Europe n.v.



Technische fiche - vervolg
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 27%. Ze is bevrijdend.
•  taks op beursverrichtingen : 0% bij de intekening en 0,09% (max. 650 euro) voor verrichtingen 

na de intekenperiode (tarief op de aanvangsdatum 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.

Risicoklasse B op een schaal van A tot E, waarbij E het hoogste risico is. Het risico werd bepaald bij de 
lancering van optinote demography, op basis van de productkenmerken. Meer informatie 
over deze classificatie vindt u op www.axabank.be. AXA Bank Europe n.v. verbindt zich ertoe 
iedere wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren.

MiFID-profiel In de portefeuilleaanpak die AXA Bank heeft ingevoerd in het kader van het beleggings-
advies, is dit product bestemd voor beleggers met een conservatief tot offensief profiel, 
voor zover de limieten per profiel voor de risico klassen van dit product worden nageleefd. 
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 over en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en 
uw financiële situatie.

Marktwaarde Vanaf de betaaldatum, driemaandelijks gepubliceerd op www.axabank.be onder de rubriek 
Juridische informatie (Beleggingen - Wettelijke documenten).



U WENST : 

■  een hoog potentieel rendement en gedurende tien opeenvolgende jaren een eventuele 
jaarlijkse brutocoupon genieten, begrepen tussen 0% en 4%,

■  zonder uw kapitaal te veel bloot te stellen aan risico’s, want u hebt recht op de terugbetaling 
van 100% van uw belegde kapitaal (behalve kosten) op de eindvervaldag, behalve ingeval  
de emittent en/of de garant in gebreke  zou(den) blijven (bijv. faillissement),

dan is optinote demography -  
AXA Belgium Finance (NL)  
misschien iets voor u !
Dit aanbod is geldig van 18 januari tot 4 maart 2016 (onder voorbehoud van een 
 eventuele vervroegde afsluiting). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent.

Hij geeft u steeds een professioneel en gepersonaliseerd advies.

Het product dat u aangeboden wordt, 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 index en het kapitaal 
(exclusief kosten) terug te betalen op de eindvervaldag.

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.
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AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25,1170 1170, België - IBAN BE67 7000 9909 9587 BIC AXABBE22 - KBO-nr. : AXABBE22 - KBO-NR. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel

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.

Contactgegevens van de interne klachtendienst en van de bemiddelingsdienst :
>  Customer Relations AXA Bank : Grotesteenweg 214, 2600 Berchem - FAX 03 286 25 30 

e-mail : customer.relations@axabank.be - axabank.be (rubriek contact/klacht/bank)
 >  Ombudsman in financiële geschillen : North Gate II, Koning Albert II laan 8, 1000 Brussel 

TEL 02 545 77 70 - FAX 02 545 77 79 - e-mail : ombudsman@ombudsfin.be
De ombudsman in financiële conflicten komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne 
 klachtendienst werd behandeld.


