groeien in duurzaam
beleggen

da’s simpel

optinote ESG Leaders switchable 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 Belgium n.v.
geeft recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal
(vóór kosten) op de eindvervaldag, behalve bij een risico op
faillissement of een faillissement van de emittent en/of de garant
biedt uitzicht op de betaling van een bruto eindcoupon die gekoppeld
is aan de eventuele positieve evolutie van de onderliggende index;
de emittent heeft het recht om op vooraf bepaalde data een switch
uit te voeren naar een obligatie die 10 vaste brutocoupons van 5%
uitbetaalt. De kans op een switch is zeer klein en zal waarschijnlijk
pas op het einde van de looptijd plaatsvinden, als o.a. de
onderliggende index sterk gestegen is.
intekenperiode van 12/06/2017 tot 31/08/2017; een vervroegde
afsluiting is mogelijk

>
>
>
>

>

axabank.be/beleg gen

Geïnteresseerd ? Voordat u belegt in dit product, lees aandachtig de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van
7 juni 2017 in het Engels, het basisprospectus ‘AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe nv Notes
Issuance Programme, EUR 2,000,000,000 -’ van 12 september 2016 cf. hierna ‘Wat u ook moet weten’. Al deze
documenten zijn gratis beschikbaar in uw agentschap en op axabank.be.

AXA Bank stelt u optinote ESG Leaders switchable 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 Belgium n.v.
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10 jaar, van 7 september 2017 tot 7 september 2027.

Recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (vóór kosten),

€

behalve bij een risico op faillissement of een faillissement van de emittent en/
of de garant.
Betaling van een bruto eindcoupon, gelijk aan 150% van de positieve evolutie
van de index STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR
of 10 vaste brutocoupons van 5% in geval van uitoefening van de switch to
bond. De kans dat deze switch wordt uitgevoerd, is zeer klein.
Hierna vindt u :

>
>
>

een gedetailleerde beschrijving van de samenstelling en van de prestaties
van de STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR;
de werking van optinote ESG Leaders switchable 2;
een illustratie van de potentiële evolutie van optinote ESG Leaders switchable 2
op basis van verschillende scenario’s.

Optinote ESG Leaders switchable 2 kan een interessant beleggingsalternatief
blijken. 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 index en met de rentevoeten).

■ een liquiditeitsrisico: deze gestructureerde obligatie heeft geen notering op een
gereglementeerde markt. Voor bijkomende inlichtingen, zie ‘Secundaire markt’ in de
technische fiche
■ 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 STOXX Global
ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR. 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).

Alvorens te investeren, lees aandachtig :
 de Definitieve Voorwaarden (Final Terms) van 7 juni 2017 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 12 september 2016 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 specifieke financiële toestand en hun
beleggingsdoelstellingen.
Deze documenten vindt u in alle agentschappen van AXA Bank Belgium nv en op axabank.be,
onder de rubriek ‘Beleggen’.

Focus op de index STOXX Global ESG Leaders
Diversification Select 50 (Price) EUR
In onze huidige samenleving zijn de mensen meer en meer begaan met wat er in de
maatschappij gebeurt. Dit geldt niet enkel voor mensen maar zeker ook voor bedrijven.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in de lift. Vroeger was het voor bedrijven
enkel belangrijk om veel winst te maken. Aan thema’s zoals milieuvervuiling en ethische
arbeidsomstandigheden werd nog niet veel aandacht besteed. De laatste jaren hebben
aandeelhouders meer en meer aandacht voor verantwoord ondernemen. Dit gaat van
hun verantwoordelijkheid voor het effect op de samenleving tot hoe ze de maatschappij
betrekken bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten. Als het over maatschappelijk
verantwoord ondernemen gaat, wordt er vaak naar drie criteria verwezen:
■

Ecologie: hoe gaat een bedrijf om met zaken zoals het milieu?

■

Sociaal: hoe behandelt het bedrijf zijn “sociaal” kapitaal of zijn werknemers?

■

Goed bestuur: Hoe gaat een bedrijf om met mogelijke ethische risico’s zoals fraude?

Voor een belegger is het moeilijk in te schatten hoe een bedrijf hiermee omgaat. Daarom zijn
verschillende onafhankelijke bedrijven deze drie criteria gaan scoren om dan een totaalbeeld
te geven.
Door te investeren in optinote ESG Leaders switchable 2 krijgt u de kans om te profiteren
van de prestatie van een evenwichtige portefeuille van bedrijven die werden geselecteerd op
basis van de ESG-criteria via de STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price)
EUR index.
De basis voor de onderliggende index is de STOXX®Global ESG Leaders index (*). Hij
heeft geen vast aantal bedrijven. Momenteel maken er 340 bedrijven deel van uit en ze
werden geselecteerd op basis van de ESG criteria. De vermelding ESG in de naam van de
index verwijst naar het verantwoord ondernemen waarvan hierboven sprake is. De ESG
criteria zelf worden beoordeeld door het onafhankelijk ratingbureau Sustainalytics (**).
Door verschillende financiële filters toe te passen, worden 50 bedrijven geselecteerd die
in de finale index STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR worden
opgenomen (zie “methodologie voor de selectie van de aandelen” hierna).
(*) voor meer informatie: https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXWESGP
(**) Voor meer info over sustainalytics: http://www.sustainalytics.com/

Methodologie voor de selectie van de aandelen
B E LE GGINGS U NI V E RSUM
STOXX Global ESG Leaders Index - momenteel 340 bedrijven

F ILTE R NR . 1 : DE CORRE LATI E
Om ervoor te zorgen dat de index optimaal gediversifieerd is, worden de
aandelen met de hoogste gemiddelde correlatie (over 12 maanden) met de
andere aandelen uit de globale index weggefilterd.

F ILTE R NR . 2 : DE VOLATI LI TE I T
De volatiliteit meet de omvang van de koersschommelingen van een effect.
Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter het risico op schommelingen. Uit de
resterende aandelen worden de aandelen met de hoogste historische
volatiliteit, berekend over een 3-maands en 1-jaarsperiode, weggefilterd.
De volatiliteit van elk aandeel wordt berekend over twee periodes
(3 maanden en 1 jaar) en de hoogste waarde wordt in aanmerking
genomen.

F ILTE R NR . 3 : DE DI V I DE NDE N
Uit de resterende aandelen worden de 50 aandelen
met de hoogste dividendrendementen op 12 maanden
geselecteerd. Deze aandelen worden vervolgens
omgekeerd evenredig gewogen met hun volatiliteit,
dat wil zeggen dat de minst volatiele aandelen een
groter gewicht hebben in de index, met een maximum
van 10 %.

INDEX STOX X G L O BAL E SG L E ADE RS DIVE RSIFICATION
SE L E CT 5 0 ( PR ICE ) E UR

De dividenden uitgekeerd door de aandelen die deel uitmaken van de index, worden niet
herbelegd. Ze hebben dus geen rechtstreekse impact op de prestatie ervan.
Source : S
 TOXX.
De evolutie, de samenstelling en de gedetailleerde methodologie van deze index zijn beschikbaar op de website van
STOXX : https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGDSP

EVOL UT I E E N S A ME NS TE LLING VA N DE I NDE X

De index STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR
werd gelanceerd op 14 oktober 2015. Alle gegevens van vóór 14 oktober
2015 zijn het resultaat van systematische historische simulaties die bedoeld zijn om het gedrag te reproduceren dat de index zou hebben vertoond
indien hij in het verleden was gelanceerd. De samenstelling van de index
wordt om de 3 maanden herzien: in maart, juni, september en december.
De eerstvolgende herziening van de samenstelling van de index is voorzien
op 16 juni 2017. Op 1 juni 2017 bedroeg de waarde van de index 230,11.
Raadpleeg de site https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGDSP onder de tab “components” om de huidige samenstelling van de index
terug te vinden.
ACTUARIEEL RENDEMENT VAN DE INDEX DE LAATSTE 10 JAAR
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31/05/'16 - 01/06/'17

31/05/'15 - 01/06/'16

31/05/'14 - 01/06/'15

31/05/'13 - 01/06/'14

31/05/'12 - 01/06/'13

31/05/'11 - 01/06/'12

-20,0%

31/05/'10 - 01/06/'11

-15,0%

31/05/'09 - 01/06/'10

-10,0%

31/05/'08 - 01/06/'09

-5,0%

31/05/'07 - 01/06/'08

0,0%

Hoewel de rendementen uit het verleden een idee geven van de evolutie van de
index STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR, vormen
ze geen garantie voor toekomstige prestaties.
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VENNOOTSCHAP

SECTOR

LAND

A2A

Diensten

Italië

AHOLD DELHAIZE

Retail

Nederland

AMCOR LTD.

Diensten

Australië

AMP LTD.

Finance

Australië

ASTRAZENECA

Gezondheidszorg

Groot-Brittannië

AVALONBAY COMMUNITIES INC.

Vastgoed

Verenigde Staten

BCE INC.

Telecom

Canada

BIC

Consumentengoederen

Frankrijk

BOUYGUES

Bouw en Materialen

Frankrijk

CA INC.

Technologie

Verenigde Staten

CLP HOLDINGS LTD.

Diensten

Hong Kong

COCA-COLA AMATIL LTD.

Consumentengoederen

Australië

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Finance

Australië

DEXUS PROPERTY GROUP

Vastgoed

Australië

EATON CORP. PLC

Diensten

Verenigde Staten

ENAGAS

Diensten

Spanje

ENDESA

Diensten

Spanje

EXELON CORP.

Diensten

Verenigde Staten

FORTUM

Diensten

Finland

GECINA

Vastgoed

Frankrijk

GENERAL ELECTRIC CO.

Diensten

Verenigde Staten

GPT GROUP

Vastgoed

Australië

HCP INC.

Vastgoed

Verenigde Staten

ISS AS

Diensten

Denemarken

KESKO

Retail

Finland

VENNOOTSCHAP

SECTOR

LAND

MAN

Diensten

Duitsland

MIRVAC GROUP

Vastgoed

Australië

MTR CORP. LTD.

Reizen & Vrije Tijd

Hong Kong

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.

Finance

Australië

NOKIAN RENKAAT

Autoindustrie

Finland

NOVARTIS

Gezondheidszorg

Zwitserland

ORACLE CORP. JAPAN

Technologie

Japan

PG&E CORP.

Diensten

Verenigde Staten

PROCTER & GAMBLE CO.

Consumentengoederen

Verenigde Staten

PROLOGIS INC.

Vastgoed

Verenigde Staten

RED ELECTRICA CORPORATION

Diensten

Spanje

REGENCY CENTERS

Vastgoed

Verenigde Staten

ROGERS COMMUNICATIONS INC. CL

Telecom

Canada

SANOFI

Gezondheidszorg

Frankrijk

SNAM RETE GAS

Diensten

Italië

STOCKLAND

Vastgoed

Australië

SWIRE PROPERTIES

Vastgoed

Hong Kong

SWISSCOM

Telecom

Zwitserland

TELSTRA CORP. LTD.

Telecom

Australië

TELUS

Telecom

Canada

TERNA

Diensten

Italië

UNITED UTILITIES GRP

Diensten

Groot-Brittannië

VF CORP.

Consumentengoederen

Verenigde Staten

WESTPAC BANKING CORP.

Finance

Australië

WEYERHAEUSER CO.

Vastgoed

Verenigde Staten

Bron : STOXX

De werking van optinote ESG Leaders
switchable 2
Optinote ESG Leaders switchable 2 biedt uitzicht op een bruto eindcoupon na 10
jaar, gelijk aan 150% van de eventuele stijging van de STOXX Global ESG Leaders
Diversification Select 50 (Price) EUR index. De emittent kan jaarlijks opteren om te
switchen naar een obligatie met een brutocoupon van 5%.
switch wordt NIET uitgevoerd …
Op de eindvervaldag, 7 september 2027, geeft optinote ESG Leaders switchable 2 recht
op een bruto eindcoupon, gekoppeld aan de prestatie van de onderliggende index.
Deze prestatie wordt berekend door het gemiddelde van de waarden van de onderliggende
index op 12 maandelijkse observatiedatums (tussen 28 september 2026 en 30 augustus
2027) te vergelijken met de startwaarde van deze index op 7 september 2017.
■ Als de eindwaarde van de index hoger is dan de startwaarde, is de bruto eindcoupon
gelijk aan 150% van de positieve evolutie.
■ Als de eindwaarde van de index lager is of gelijk aan de startwaarde, zal er geen
coupon uitbetaald worden. U heeft recht op 100% van uw beginkapitaal (vóór kosten)
behalve in geval van risico op faillissement of faillissement van de emittent en/of de
garant.

switch wordt uitgevoerd …
De emittent heeft jaarlijks de mogelijkheid om te switchen naar een obligatie met 10 vaste
brutocoupons van 5%. In het jaar van de switch wordt er een cumulatieve brutocoupon
uitgekeerd, gelijk aan 5% x het aantal verlopen jaren sinds uitgiftedatum. In de jaren na de
switch ontvangt de belegger jaarlijks 5% bruto. De kans dat deze switch wordt doorgevoerd
is echter zeer klein en zal toenemen naarmate de onderliggende index sterke prestaties
neerzet en de vervaldag dichterbij komt.
Op de brutocoupon is roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze roerende
voorheffing is het tarief dat van toepassing is op het ogenblik van de betaling van de
brutocoupon. Op de startdatum van de inschrijvingsperiode, 12 juni 2017, is dat 30%. De
roerende voorheffing is bevrijdend en vatbaar voor eventuele wijzigingen in de toekomst.

I L L U S TRATIE VA N D E POTENTIËLE EVO LU T IE VAN
O PT I N OTE E S G LEADERS SWITCHABLE 2 O P B AS IS VAN
VE R S CHILLE NDE SCEN ARIO ’S
De voorbeelden hieronder zijn louter illustratief en zijn uitsluitend bedoeld om de berekening uit
te leggen die gekoppeld is aan de terugbetaling van het kapitaal en de berekening van de bruto
eindcoupon. Zij bieden bijgevolg geen garantie in termen van reëel rendement en houden geen
rekening met de roerende voorheffing.
Geen switch

Switch (3)

Negatief
scenario

Neutraal
scenario

Positief
scenario

in jaar 9

Startwaarde
index (1) (2)

100

100

100

100

Eindwaarde
index

70

115

140

135

Verschil eind- en
startwaarde

- 30%

15%

40%

35%

Participatiegraad
op de prestatie

150%

150%

150%

150%

Eindcoupon

0%

15% x 150% = 22,5%

40% x 150% = 60%

-

Brutocoupon van
5%

-

-

Terugbetaling op
vervaldag (4)

100%

Actuarieel brutorendement (5)

--0,20%

9 x 5%
(eerste 9
coupons
allemaal
uitgekeerd op
7 september
2026)

122,50%

160%

105% (100%
kapitaal +
10e coupon)

1,85%

4,60%

4,06%

(1) STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR
(2) 100 is een indicatieve waarde en stemt niet overeen met de werkelijke waarde van de index.
(3) De waarschijnlijkheid van switch is zeer klein en zal waarschijnlijk pas uitgevoerd worden op het einde van de
looptijd en bij een sterke stijging van de index.
(4) Behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent en/of de garant.
(5) Voor aftrek van roerende voorheffing.

In een laatste geval, als de emittent en/of de garant, respectievelijk AXA Belgium Finance (NL)
bv en AXA Bank Belgium nv, een risico op faillissement of een faillissement hebben tijdens de
looptijd van optinote ESG Leaders switchable 2, loopt u het risico de belegde bedragen niet te
recupereren en ze gedeeltelijk of volledig te verliezen.

Wat u ook moet weten
Aan beleggen in optinote ESG Leaders switchable 2 zijn naast voordelen ook bepaalde
risico’s verbonden:
■	
een kredietrisico: bij faillissement of vermoedelijk faillissement van AXA Belgium Finance
(NL) bv en/of AXA Bank Belgium nv 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 u het risico dat u het belegde
bedrag geheel of gedeeltelijk verliest, alsook de eindcoupon die eventueel nog gestort zou
moeten worden.
een risico op prijsschommeling van het effect: als u uw effecten vóór de eindvervaldag
■	
verkoopt, zullen op dat moment verschillende factoren de verkoopprijs beïnvloeden,
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
financiële 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 risico gekoppeld aan de index: in geval van een uitzonderlijke gebeurtenis die
gevolgen zou hebben voor de index (bijvoorbeeld een materiële wijziging, een afschaffing
of een vervanging …) zouden de voorwaarden van deze gestructureerde obligatie gewijzigd
kunnen worden. Voor meer informatie kunt u het basisprospectus raadplegen. De index
STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR werd gelanceerd op 14
oktober 2015.

Wilt u :
■	de betaling van een bruto eindcoupon gekoppeld aan de prestatie van de onderliggende
index, of 10 vaste brutocoupons van 5% indien de switch is uitgevoerd; de kans dat deze
switch wordt uitgevoerd, is zeer klein,
■	het recht op de terugbetaling van 100% van uw belegde kapitaal (vóór kosten) op de
eindvervaldag, in geval van een risico op faillissement of een faillissement van de emittent
en/of de garant, loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet terug te
krijgen,

dan is optinote ESG Leaders switchable 2 misschien
iets voor u !
Dit aanbod is geldig van 12 juni 2017 tot 31 augustus 2017 (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 bruto eindcoupon 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.
In geval van een risico op faillissement of een faillissement van de emittent en/of de garant, zou
het kunnen dat u de sommen waarop u recht hebt, niet recupereert.
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 onafhankelijk
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.

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel
TEL 02 678 61 11 • FAX 02 678 82 11 • e-mail contact@axa.be • www.axabank.be
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel
FSMA 036705 A • 7.19.1785 - 0617 - V.U. : Xavier Gys

Technische fiche - vervolg
Brutocoupon

Op de eindvervaldag heeft de belegger recht op een eenmalige brutocoupon
gelijk aan 150 % van het rekenkundig gemiddelde van de prestatie van de
onderliggende index, gemeten op de tussenliggende observatiedatums,
en altijd ten opzichte van zijn startwaarde.
Als het rekenkundig gemiddelde gemeten op de tussenliggende
observatiedatums stabiel is gebleven of negatief is geëvolueerd ten opzichte
van de startwaarde van de index, zal geen enkele coupon worden uitbetaald.
Indien de emittent de “switch to bond” uitvoert, zal er een jaarlijkse brutocoupon van 5% worden uitgekeerd. De coupons van de jaren die de switch
voorafgingen zullen in het jaar van de switch cumulatief uitbetaald worden.

Vorm - Financiële dienst

Toondereffecten (niet leverbaar) ingeschreven op een effectenrekening - gratis
bij AXA Bank Belgium nv.

Secundaire markt

Deze gestructureerde obligatie heeft geen notering op een gereglementeerde
markt, maar AXA Bank Belgium 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 Belgium nv. bepaalde biedprijs (exclusief
taks op beursverrichtingen en andere belastingen), die afhankelijk is van de
marktparameters van het moment (zie ‘een risico op prijsschommeling van het
effect’) en die alle kosten van AXA Bank Belgium omvat. Dat zou kunnen leiden
tot een prijs die ruimschoots lager is dan de uitgifteprijs
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 onder de
personenbelasting van België vallen, het volgende:
• op de brutocoupon is een roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van
deze bevrijdende roerende voorheffing bedraagt 30%.
• taks op beursverrichtingen : 0% bij de intekening en 0,09% (max. 1.300
euro) voor verrichtingen na de intekenperiode (tarief op de aanvangsdatum
van de intekenperiode).
Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting
vallen, wordt verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen
van toepassing is.

Fiscaliteit

Risicoklasse

B op een schaal van A tot E, waarbij E het hoogste risico is. Het risico werd
bepaald bij de lancering van optinote ESG Leaders switchable 2 op basis
van de productkenmerken. Meer informatie over deze classificatie vindt u op
axabank.be. AXA Bank Belgium nv 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
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

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

Toepasselijk recht

Deze gestructureerde obligatie wordt door het Belgisch recht beheerst.
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Technische fiche
Emittent

AXA Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland

Garant

AXA Bank Belgium nv

Rating van de garant

S&P : A+/A-1+ met stabiel vooruitzicht. Moody’s : A2/P-1 met stabiel
vooruitzicht. Ratings op 1 juni 2017. De ratings worden toegekend door
onafhankelijke ratingagentschappen. Gelieve te noteren dat deze ratings op
regelmatige tijdstippen worden herbekeken en kunnen worden aangepast. AXA
Bank Belgium nv verbindt zich ertoe 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.
XS1629776284

ISIN-code
Verdeler - Financiële
dienst

AXA Bank Belgium nv

Berekeningsagent

AXA Bank Belgium nv

Intekenperiode
Uitgiftedatum

Van 12 juni 2017, 9 u. tot 31 augustus 2017, 16 u. – vervroegde afsluiting
mogelijk.
7 september 2017

Vervaldag

7 september 2027

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
Terugbetaling op de
vervaldag

AXA Bank Belgium 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.
Op de vervaldag heeft u recht op de terugbetaling van 100% van het belegde
kapitaal (vóór kosten), behalve in geval van risico op faillissement of
faillissement van de emittent en/of garant.

Onderliggende index

STOXX Global ESG Leaders Diversification Select 50 (Price) EUR. Voor meer
informatie over deze index kunt u de volgende site raadplegen :
https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SGESGDSP
ISIN-code : CH0298437069
7 september 2017

Aanvankelijke
observatiedatum
Maandelijkse
observatiedatums voor
de eindcoupon
Mogelijke switch data

Datum couponbetaling
als switch plaatsvindt
Startwaarde

Iedere 28e van de maand over de periode die loopt van 28 september 2026
(inbegrepen) tot 28 augustus 2027 (inbegrepen), of de volgende werkdag
indien de onderliggende index niet genoteerd is (12 observatiedatums).
27 augustus 2018, 27 augustus 2019, 27 augustus 2020, 27 augustus
2021, 26 augustus 2022, 28 augustus 2023, 27 augustus 2024,
27 augustus 2025, 27 augustus 2026
7 september 2018, 7 september 2019, 7 september 2020, 7 september
2021, 7 september 2022, 7 september 2023, 7 september 2024,
7 september 2025, 7 september 2026, 7 september 2027
Slotkoers van de onderliggende index op de aanvankelijke observatiedatum,
namelijk 7 september 2017.
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