kiezen voor
een Europese
kwaliteitsbelegging

U W E N ST :
■

een hoog potentieel rendement en gedurende tien opeenvolgende jaren een eventuele
jaarlijkse brutocoupon begrepen tussen 0% en 4%. Het is weinig waarschijnlijk om een
coupon van 4% te krijgen;

■

het recht op de terugbetaling van 100% van uw belegde kapitaal (behalve kosten)
op de eindvervaldag, behalve bij risico op faillissement of faillissement van de emittent
en/of de garant.

da’s simpel

dan is optinote european excellence 2
misschien iets voor u !
Dit aanbod is geldig van 11 juli tot 6 september 2016 (onder voorbehoud van een
eventuele vervroegde afsluiting). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent, die u altijd
professioneel en gepersonaliseerd kan adviseren.
Het product dat u aangeboden wordt, is een gestructureerde obligatie. Door in te
tekenen op dit product, draagt u geld over aan de emittent, die zich ertoe verbindt
een coupon uit te keren die gekoppeld is aan de evolutie van de onderliggende index
en u het kapitaal (vóór kosten) op de eindvervaldag terug te betalen.

Dit document werd 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@axa.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 geschillen komt pas tussen als de klacht vooraf door de interne
klachtendienst werd behandeld.

7.19.1335- 0716 - V.U. : Xavier Gys, AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel

In geval van risico op faillissement of faillissement van de emittent en/of de garant,
loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren.
optinote european excellence 2 - 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 uitzicht op de betaling van een variabele
jaarlijkse brutocoupon afhankelijk van de eventuele
positieve evolutie van de onderliggende index
> inschrijvingsperiode van 11/07/2016 tot
06/09/2016. Een vervroegde afsluiting is mogelijk

Geïnteresseerd ? Vóóraleer te beleggen in dit product, lees aandachtig :
• de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 24 juni 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 -’ cfr. hierna ‘wat u ook moet weten’.
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 zou graag uw beleggingsportefeuille diversifiëren. Het rendement van een index
samengesteld uit aandelen trekt 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 european excellence 2 voor
Deze gestructureerde obligatie 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 13 september 2016 tot
13 september 2026.
Ze geeft recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal
(exclusief kosten), behalve bij risico op faillissement of faillissement
van de emittent en/of de garant.
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 Quality Income UH (Price). Het is weinig waarschijnlijk om een coupon
van 4% te krijgen. Deze index bestaat uit een selectie van Europese aandelen
op basis van talrijke kwalitatieve criteria. Aangezien het om een index van het
type ‘price’ gaat, worden de dividenden die deze aandelen genereren, niet
uitgekeerd.

Hierna vindt u :

>
>
>

een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling en van de prestaties
van de index iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price);
de toekenningsvoorwaarden en de bepaling van het bedrag van de variabele
coupon;
een illustratie van de potentiële evolutie van optinote european excellence 2
naargelang van verschillende scenario’s.

Optinote european excellence 2 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).

Focus op de index iSTOXX®
Europe Quality Income UH (Price)
EEN SEL ECT I EPRO CES VAN EU RO PESE AAN D EL EN O P BASI S VAN K WA L I T E I T
De prestaties van optinote european excellence 2 zijn gekoppeld aan die van de index iSTOXX® Europe Quality
Income UH (Price), berekend en gepubliceerd door STOXX®, een onafhankelijk agentschap dat zich toelegt op de
creatie en berekening van indexen.
De index iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price) werd in het leven geroepen om de risico’s te beheersen en
om voor betere financiële prestaties te zorgen op lange termijn. Hiervoor baseert hij zich op een gerichte selectie
van kwaliteitsvolle Europese ondernemingen. Een aanzienlijke waarborg van betrouwbaarheid voor de belegger
die, zonder te wachten, wil genieten van het aarzelend herstel van het huidige economische klimaat.
De index bestaat uit 25 tot 75 Europese aandelen, die zijn gekozen in functie van talrijke kwalitatieve criteria.
De dividenden van de aandelen waaruit de index bestaat, dragen bij tot de uitwerking van de kwaliteitsfilter,
maar worden niet herbelegd. Ze hebben dan ook geen invloed op de prestaties van de index en worden ook niet
aan de belegger gestort, die ze dus niet geniet. Met het oog op risicobeperking (volatiliteit) worden aandelen
van de financiële sector uitgesloten.
De evolutie, samenstelling en regels van deze systematische index kunnen worden geraadpleegd op de site
van STOXX®, externe berekenaar van de index en onafhankelijk berekeningsagent : www.stoxx.com.

WAARO M O O K BEL EG G EN BU I T EN D E EU RO ZO N E ?
De eurozone vormt het hart van de meest ontwikkelde Europese landen. Uw beleggingen beperken tot dit universum
bevordert echter niet bepaald de diversificatie van uw portefeuille. Het is dan ook nuttig om toegang te hebben tot
andere landen, buiten de eurozone (Verenigd Koninkrijk, Zwitserland enz.).

WAARO M F I N AN CI ËL E WAARD EN U I T SL U I T EN ?
Financiële waarden maken een groot deel van de gebruikelijke indexen uit (bv. EURO STOXX 50®). Met het oog op
diversificatie en risicobeperking (volatiliteit van dit type waarden) neemt de index iSTOXX® Europe Quality Income UH
(Price) geen enkele financiële waarde op in zijn beleggingsuniversum.

WAARO M EEN KWAL I T EI T SF I LT ER G EBRU I KEN ?
In tegenstelling tot de EURO STOXX 50®, die uitsluitend is samengesteld vanuit de omvang qua beurskapitalisatie
van de waarden die er deel van uitmaken, is het belangrijkste criterium voor de selectie van waarden van de index
iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price) gericht op een kwaliteitsregister. Elke 3 maanden worden alle aandelen
van het universum dus herzien op basis van criteria zoals: rendement, productiviteit van de activa, operationele
marge, schuld, liquiditeitsratio, risico van verwatering van de aandeelhouders, vermogen om hoge dividenden
uit te keren, risico op wanbetaling enz.
Het doel hiervan is dat er aandelen worden gekozen naargelang van hun potentieel op lange termijn en te vermijden
dat alleen de grootste Europese bedrijven te veel gewicht krijgen in de index.

VOLGENS DEZE PRINCIPES GEBEURT DE SELECTIE VAN AANDELEN DUS ALS VOLGT :

BELEGGINGSUNIVERSUM
Europese ondernemingen (inclusief die buiten de eurozone)
Deze bedrijven moeten op een gereglementeerde markt zijn genoteerd,
een beurskapitalisatie hebben van meer dan 1 miljard euro
en voldoende liquiditeit bieden

FILTER NR. 1

EVO L U T I E EN SAMEN ST EL L I N G VAN D E I N D EX

Uitsluiting van ondernemingen uit de financiële sector

De index iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price) werd op 17 juli 2014 gelanceerd, maar
werd berekend vanaf een aanvangswaarde van 100 punten op datum van 31 december 2004.
Alle gegevens van vóór 17 juli 2014 zijn het resultaat van systematische historische simulaties
om het gedrag van de index te reproduceren als die in het verleden zou zijn gelanceerd.

FILTER NR. 2
Driemaandelijkse selectie van 25 tot 75
gelijk gewogen aandelen
De aandelen kunnen elke 3 maanden worden herzien
op basis van criteria zoals : rendement, productiviteit van
de activa, operationele marge, schuld, liquiditeitsratio,
risico op verwatering
van de aandeelhouders, vermogen om
hoge dividenden uit te keren, risico op
wanbetaling ...

ACT U ARI ËL E REN D EMEN T EN
VAN D E L AAT ST E 5 J AAR

SAMEN ST EL L I N G VAN D E I NDE X
O P 21 J U N I 2016

20,00%
15,00%

I N DE X IS TOXX® E U RO PE Q UALI TY I N CO ME UH (PRI CE)
Om de aandelen te selecteren naargelang van hun potentieel op lange termijn, gebruikt de index iSTOXX®
Europe Quality Income UH (Price) een ratingsysteem waarmee aan elk bedrijf scores kunnen worden toegekend.
Het doel is kwaliteitsvolle bedrijven met een beperkt risico te selecteren door zich te baseren op een aantal
fundamentele analyseratio’s.
De driemaandelijkse selectie van 25 tot 75 aandelen gebeurt systematisch en volgens een strikt proces.
Elke 3 maanden wordt er een ’kwaliteitsscore‘ en een ’balansscore’ gegeven :

■
■

de ’kwaliteitsscore’ is gebaseerd op een reeks fundamentele analysecriteria zoals rendement, productiviteit van
de activa en operationele marge. De ’kwaliteitsscore’ is een cijfer tussen 0 en 9.
de ’balansscore’ meet de solvabiliteit van het bedrijf en dus de kwaliteit van het krediet ervan. Hierdoor worden
er alleen bedrijven geselecteerd die een beperkt risico op wanbetaling vertonen. In de index worden uitsluitend
de 40% best genoteerde aandelen opgenomen.

Bovendien moet het verwachte dividendrendement meer dan 4% bedragen en de liquiditeit van het aandeel voldoende
zijn (beurskapitalisatie van minimaal 1 miljard euro en gemiddeld dagvolume op 6 maanden van 5 miljoen euro).
De dividenden van de aandelen waaruit de index bestaat, worden niet herbelegd. Ze hebben dan ook geen invloed
op zijn prestaties.
Bron : STOXX op 20/11/2014. De gedetailleerde methodologie van de index kan eveneens worden geraadpleegd op de site van STOXX®,
www.stoxx.com.

Onderneming

Sector

Bpost SA

Diensten

Orkla

Consumptiegoederen

10,00%

Swisscom

Telecom

5,00%

Proximus

Telecom

0,00%

Teliasonera

Telecom

SES

Media

Eutelsat Communication

Media

-10,00%

Imperial Brands

Consumptiegoederen

-15,00%

Persimmon

Consumptiegoederen

-5,00%

21/06/11 20/06/12

Bron : Bloomberg

21/06/12 20/06/13

21/06/13 20/06/14

21/06/14 20/06/15

21/06/15 20/06/16

British American Tobacco

Consumptiegoederen

Fortum

Diensten

National Grid

Diensten

Telenet GRP HLDG

Media

Vivendi

Media

Elisa Corporation

Telecom

Glaxosmithkline

Gezondheidsdiensten

Red Electrica Corporation

Diensten

Royal Mail

Diensten

RTL GRP

Media

Enagas

Diensten

Prosiebensat.1 Media

Media

Britvic

Consumptiegoederen

Scottish & Southern Energy

Diensten

Severn Trent

Diensten

Iberdrola

Diensten

PennonGRP
Bron
: Stoxx

Diensten

United Utilities GRP

Diensten

Nokian Renkaat

Consumptiegoederen

Taylor Wimpey

Consumptiegoederen

Freenet

Telecom

Hugo Boss

Consumptiegoederen

Bron : Stoxx

Hoewel de resultaten uit het verleden een idee geven van de evolutie van de index iSTOXX® Europe
Quality Income UH (Price), vormen ze geen garantie voor de prestaties in de toekomst.

De werking van optinote european excellence 2
Toekenningsvoorwaarden en bepaling van het bedrag van de variabele coupon
Gedurende tien opeenvolgende jaren kan optinote european excellence 2 een voorwaardelijke
en variabele jaarlijkse brutocoupon uitkeren die gekoppeld is aan de eventuele positieve evolutie
van de index iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price) vanaf de aanvankelijke observatiedatum.
Op de jaarlijkse observatiedatum zal de waarde van de onderliggende index vergeleken worden met
zijn startwaarde op 13 september 2016. Afhankelijk van de evolutie zal een brutocoupon van maximaal
4% worden gestort. De kans om deze maximumcoupon elk jaar te behalen is echter bijna onbestaand.

■

 ls de index iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price) op de jaarlijkse observatiedatum gestegen
A
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 Quality Income UH (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 roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze 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. 11 juli 2016, bedraagt dit percentage 27%.
Deze roerende voorheffing is bevrijdend en vatbaar voor eventuele wijzigingen.

Illustratie van de potentiële evolutie van optinote european excellence 2
naargelang van 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 1 : D E I N D EX I ST OXX® EU RO PE Q U AL I T Y I N C OM E U H ( P R I C E )
T EKEN T N EG AT I EVE PRESTAT I ES O P
Gedurende de looptijd van optinote european excellence 2 is de evolutie van de onderliggende
index negatief.
Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde van de index altijd lager dan de aanvangswaarde
op 13 september 2016. Er wordt dus geen enkele coupon betaald.

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

-5,00% -12,00% -15,00% -11,00% -10,00% -14,00% -16,00%

-8,00%

-5,00%

-3,00%

Jaarlijkse brutocoupon

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 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 (-10,00% / 5) = -2,00%. Het wordt echter teruggebracht tot 0%.
■	
Actuarieel brutorendement (inclusief 2% intekenkosten, maar vóór roerende voorheffing) : - 0,2%.

SCEN ARI O 2 : D E I N D EX I ST OXX® EU RO PE Q U AL I T Y I N C OM E U H ( P R I C E )
T EKEN T N EU T RAL E PRESTAT I ES O P
Gedurende de looptijd van optinote european excellence 2 is de evolutie van de onderliggende
index neutraal.
Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde van de index voornamelijk hoger dan de
aanvangswaarde op 13 september 2016. Behalve tijdens het vierde jaar waarin de prestatie
van de index negatief is, wordt er elk jaar één coupon betaald.
Neutraal scenario

Jaar 7

Jaar 8

Jaar 9

Prestatie van de index sinds
de lancering

Jaar 1
1,00%

Jaar 2
5,00%

Jaar 3
2,00%

Jaar 4
-4,00%

Jaar 5
3,00%

Jaar 6
8,00%

12,00%

15,00%

20,00%

Jaar 10
30,00%

Jaarlijkse brutocoupon

1,00%

2,50%

0,67%

0,00%

0,60%

1,33%

1,71%

1,88%

2,22%

3,00%

■	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 (3,00% / 5) = 0,60%.
■	
Actuarieel brutorendement (inclusief 2% intekenkosten, maar vóór roerende voorheffing) : 1,26%.

S C E N A R IO 3 : D E IN D EX ISTOXX® EUROPE QUALITY INCOM E UH (PRI CE)
T E K E N T PO SITIEVE PRES TATIES OP

Wat u ook moet weten

Gedurende de looptijd van optinote european excellence 2 is de evolutie van de onderliggende
index positief. Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde van de index elk jaar hoger dan
de aanvangswaarde op 13 september 2016.

Aan beleggen in optinote european excellence 2 zijn naast voordelen ook risico’s verbonden :

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

3,00%

6,00%

8,00%

15,00%

22,00%

18,00%

22,00%

23,00%

28,00%

41,00%

Jaarlijkse brutocoupon

3,00%

3,00%

2,67%

3,75%

4,00%

3,00%

3,14%

2,88%

3,11%

4,00%

■
■
■

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 (22,00% / 5) = 4,40%. Dit percentage wordt echter teruggebracht tot 4%.
Actuarieel brutorendement (inclusief 2% intekenkosten, maar vóór roerende voorheffing): 3,01%.
Het is echter weinig waarschijnlijk om dit bruto actuarieel rendement te krijgen.

■

■

SCENARIO 4 : ONGEACHT DE PRESTATIES VAN DE INDEX ISTOXX® EUROPE
QUALITY INCOME UH (PRICE), MAAR BIJ RISICO OP FAILLISSEMENT OF
FAILLISSEMENT 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, een risico op faillissement of faillissement heeft (hebben) tijdens de looptijd van optinote
european excellence 2, kan het gebeuren dat u op de vervaldag, d.i. 13 september 2026, het risico
loopt het oorspronkelijk belegde kapitaal volledig of gedeeltelijk te verliezen.

■

■

een kredietrisico : bij faillissement of vermoedelijk faillissement van AXA Bank Europe n.v., kan 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 european excellence 2
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), 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 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 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 zou kunnen zijn dan het belegde
kapitaal (uitgezonderd kosten). Bekijk voor meer informatie de technische fiche, onder de rubriek
‘secundaire markt’.
een rendementsrisico : door op deze gestructureerde obligatie in te tekenen, stelt u uw kapitaal bloot
aan de risico’s die inherent zijn aan de onderliggende index iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price).
Als de index ten gevolge van dit risico negatief zou evolueren, zou u op de eindvervaldag mogelijk
alleen uw belegde kapitaal ontvangen (uitgezonderd kosten), onder voorbehoud van het kredietrisico
(zie hierboven).
een indexgerelateerd risico : in geval van een uitzonderlijke gebeurtenis die gevolgen heeft voor
de index (bijvoorbeeld een materiële wijziging, verwijdering of vervanging …), zouden de voorwaarden
van deze gestructureerde obligatie gewijzigd kunnen worden. Raadpleeg voor meer informatie het
basisprospectus.

Voor beleggers met belangstelling voor dit product is het aangeraden om alvorens te investeren, kennis te
nemen van :
de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 24 juni 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, de daarbij horende aanvulling van
15 februari 2016 in het Engels 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 specifieke financiële toestand en hun beleggingsdoelstellingen.
Deze documenten vindt u in alle agentschappen van AXA Bank Europe nv en op www.axabank.be,
onder de rubriek ‘Beleggen’.

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 21 juni 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

XS1439741114

Verdeler - Financiële dienst

AXA Bank Europe n.v.

Berekeningsagent

AXA Bank Europe n.v.

Intekenperiode

Van 11 juli 2016, 9u00 tot 6 september 2016, 16u00 – vervroegde afsluiting mogelijk.

Uitgiftedatum

13 september 2016

Vervaldag

13 september 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

2% 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 vervaldag recht op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal, behalve in geval
van risico op faillissement of faillissement van de emittent en/of garant.

Onderliggende index

iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price). Voor meer informatie over deze index kunt u de
volgende site raadplegen :
http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=SXEQIP. Code Isin : CH0245672800.

Aanvankelijke observatiedatum

13 september 2016

Jaarlijkse observatiedatums voor
de coupons

Technische kenmerken - vervolg
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.

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 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 european excellence 2, 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

6 september 2017, 6 september 2018, 6 september 2019, 7 september 2020,
6 september 2021, 6 september 2022, 6 september 2023, 6 september 2024,
8 september 2025, 7 september 2026

In de portefeuilleaanpak die AXA Bank heeft ingevoerd in het kader van het beleggingsadvies, is dit product bestemd voor beleggers met een conservatief tot offensief profiel,
voor zover de limieten per profiel voor de risicoklassen 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

Aanvangswaarde

Slotkoers van de onderliggende indexen op de aanvankelijke observatiedatum, namelijk
13 september 2016.

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

Toepasselijk recht

Deze gestructureerde obligatie wordt door het Belgische recht beheerst.

Brutocoupon

Als de index iSTOXX® Europe Quality Income UH (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%.
Het is echter weinig waarschijnlijk om een coupon van 4% te krijgen.
Als de index iSTOXX® Europe Quality Income UH (Price) op de observatiedatum gedaald of
stabiel gebleven is ten opzichte van de aanvankelijke observatiedatum, zal er geen coupon
uitgekeerd worden voor het jaar in kwestie.

Betalingsdatums van de jaarlijkse
coupon

13 september 2017, 13 september 2018, 13 september 2019, 13 september 2020,
13 september 2021, 13 september 2022, 13 september 2023, 13 september 2024,
13 september 2025, 13 september 2026

