
Geïnteresseerd in  

 een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar

  recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten)  
in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens in gebreke blijven  
(bijv. faillissement) van de emittent en/of de garant

 de service van een bankagent.

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u !

Dit aanbod is geldig van 27 september tot 9 november 2012 (een vervroegde 
afsluiting is mogelijk). Ga dus snel langs bij uw AXA bankagent. Hij waakt erover dat 
u steeds het beste aanbod geniet. 

Dit document werd uitsluitend voor publicitaire doeleinden door AXA Bank Europe nv ontwikkeld en 
verdeeld. Het verstrekt geen beleggingsadvies, noch bevat het enige 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 in verband met de uitvoering van beleg-
gingstransacties voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek onderworpen.

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel 
TEL 02 678 61 11 - FAX 02 678 82 11 - e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be 
IBAN BE67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22  -  KBO nr. : BTW BE 0404 476 835  
RPR Brussel 
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optinote australia
AXA Belgium Finance (NL)

■  vijf jaarlijkse brutocoupons van 5% in AUD 
(bruto actuarieel rendement 4,32%)

■  op de eindvervaldag, recht op terugbetaling van 
100% van het belegde kapitaal (voor kosten)  

in Australische dollars (AUD), behoudens in gebreke 
blijven van de emittent en/of garant.

inschrijvingsperiode van 27 september 2012  
tot 9 november 2012, behoudens vervroegde afsluiting.

beleggingen

ik zoek een belegging in Australische dollars
vijf brutocoupons van 5% in AUD spreken mij aan

Het product dat u aangeboden wordt, is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie leent u 
geld aan de emittent die zich ertoe verbindt u jaarlijks coupons in Australische dollars te betalen en op 
de eindvervaldag het belegde kapitaal (voor kosten) terug te betalen in Australische dollars. In geval 
van in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de emittent en/of de garant, loopt u het risico om de 
sommen waarop u recht hebt niet te recupereren. Omdat zowel de uitkering van de jaarlijkse coupons, 
als de terugbetaling van het belegde kapitaal op de eindvervaldag in Australische dollars gebeuren, is 
het mogelijk dat u bij de omzetting van deze bedragen in euro meer of minder dan de oorspronkelijke 
brutocoupon of startkapitaal ontvangt, afhankelijk van de wisselkoers van de Australische dollar ten 
opzichte van de euro op het ogenblik van omzetting. 



De onrust op de financiële markten in de eurozone lijkt moeilijk onder 

controle te krijgen. En beleggingen in euro bieden maar magere 

rendementsvooruitzichten. Daarom wilt u voor uw beleggingen misschien 

‘uitwijken’ naar een land met een andere munteenheid dan de euro. Zo 

brengt u ook diversificatie in uw beleggingsportefeuille.  

AXA bekijkt het anders

en stelt optinote australia – AXA Belgium Finance (NL) voor, een obligatie 

in Australische dollars (AUD).

Deze obligatie, hierna kortweg optinote australia genoemd, wordt 

uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv onder het Notes Issuance 

Programme, gewaarborgd en verdeeld door AXA Bank Europe nv.

Optinote australia keert vijf jaar op rij een brutocoupon van 5% in 

Australische dollars uit. Door wisselkoersschommelingen is het evenwel 

mogelijk dat het jaarlijkse brutorendement in euro meer of minder 

bedraagt dan de brutocoupon van 5% in AUD.

Op de eindvervaldag, d.i. 16 november 2017, geniet u het recht op 

terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in 

Australische dollars, behoudens in geval van in gebreke blijven, bij- 

voorbeeld faillissement, van de emittent en/of de garant. Het terug- 

betaalde kapitaal is eveneens blootgesteld aan het wisselrisico.

Beleggen in deviezen, zoals Australische dollars, kan een aantrekkelijk 

alternatief zijn als u een belegger bent die over voldoende kennis beschikt 

om, in het licht van uw financiële situatie, de voordelen en de risico’s 

te kunnen inschatten van een belegging in dit instrument. Concreet 

betekent dit dat u vertrouwd bent met interestvoeten en wisselkoersen.



vijf jaar op rij, een brutocoupon van 5%, 
betaalbaar in Australische dollars
Als u in optinote australia belegt, dan hebt u gedurende vijf jaar recht op een jaarlijkse coupon 

van 5% bruto. Deze coupon wordt uitbetaald in Australische dollars. Op de eindvervaldag komt 

dit overeen met een bruto actuarieel rendement van 4,32% in Australische dollars (incl. max. 3% 

intekenkosten).

Als u ervoor opteert om de jaarlijkse coupon meteen in euro om te zetten, dan zal dit gebeuren 

tegen de op het ogenblik van de omzetting geldende wisselkoers van de Australische dollar ten 

opzichte van de euro. Aangezien deze wisselkoers schommelt, moet u er rekening mee houden dat 

het brutocouponbedrag in euro meer of minder dan 5% kan bedragen, en dat het van jaar tot jaar 

kan verschillen.

Op de brutocoupon is een roerende voorheffing van 21% verschuldigd. Een eventuele bijkomende 

bijdrage van 4% op de verkregen interesten is mogelijk, afhankelijk van de globale fiscale situatie 

van de belastingplichtige op het vlak van de roerende inkomsten. De fiscale behandeling hangt af 

van de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor eventuele wijzigingen.

en uw kapitaal ?
Met optinote australia geniet u recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor 

kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens in geval van in gebreke blijven,  

door bijvoorbeeld faillissement, van de emittent en/of garant.

Als u op de eindvervaldag niet opnieuw in Australische dollars wilt beleggen, en uw kapitaal in 

euro wenst om te zetten, dan zal dit gebeuren tegen de op dat ogenblik geldende wisselkoers 

van de Australische dollar ten opzichte van de euro. Afhankelijk van de op dat ogenblik geldende 

wisselkoers tussen beide munten, kan het bedrag dat u in euro ontvangt, hoger of lager zijn dan  

uw oorspronkelijk belegde kapitaal.

Als u wilt vermijden dat de wisselkoers in uw nadeel speelt, dan kunt u ervoor kiezen om de 

omzetting in euro uit te stellen. Uw AXA bankagent kan u in dat geval een oplossing voorstellen. 

Hetzelfde geldt trouwens ook voor de omzetting van de jaarlijkse coupons.



waarom een belegging in Australische dollars ?
In het eerste kwartaal van 2012 slaagde Australië erin om een economische groei van 1,3% te realiseren. 

Dit brengt de totale groei, die voornamelijk te danken is aan de grote vraag naar grondstoffen vanuit Azië, 

op 4,3% op jaarbasis (van einde maart 2011 tot einde maart 2012). Want grondstoffen zijn nu net waar 

Australië rijk aan is.

En volgens de analisten van AXA, zijn ook de vooruitzichten voor 2012 eerder bemoedigend, ondanks 

het feit dat door een kentering van de economische groei in Azië de vraag naar grondstoffen uit de 

belangrijkste Aziatische groeilanden lijkt te stagneren. Dit zou op termijn een invloed op de ontwikkeling 

van de Australische economie kunnen hebben.

Hoewel Australië de afgelopen jaren theoretisch nooit een recessie heeft gekend, heeft de nationale 

overheid via een soepel monetair en fiscaal beleid enerzijds, en een rigoureuze begrotingscontrole 

anderzijds, tal van stimuleringsmaatregelen genomen om de negatieve impact van de wereldcrisis 

zoveel mogelijk te neutraliseren. Zo werd het centrale richttarief begin juni 2012 voor de vierde keer  

op rij verlaagd. Op 11 september 2012 bedraagt het 3,50%.

De Australische dollar heeft de afgelopen jaren duidelijk van de exportmogelijkheden, de economische 

groei en het overheidsbeleid geprofiteerd. De waarde van de munt is met meer dan 35% toegenomen 

ten opzichte van zijn waarde op 1 januari 2009 (gegevens vastgesteld op 11/09/2012). Verdere 

spectaculaire stijgingen moeten we echter niet verwachten.

De Australische dollar kan bijgevolg een interessante bron van diversificatie zijn binnen een beleggings-

portefeuille die hoofdzakelijk in euro belegt.

De hierboven beschreven economische situatie is een momentopname, die onderhevig is aan 

wijzigingen.

De Australische 
economie lijkt mooie 

toekomstperspectieven  
te bieden. Daarom, en omdat  

ik diversificatie in mijn  
beleggingen wil brengen, heb ik  

in optinote australia belegd.
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evolutie wisselkoers EUR/AUD 
01/01/2002 – 11/09/2012

Bovenstaande wisselkoersen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomstige evolutie van de 
Australische dollar. U kunt de evolutie in de financiële pers volgen. Ter informatie: op 11 september 2012  

was de wisselkoers: 1 euro = 1,2324 AUD, 1 AUD = 0,8114 EUR. 
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Op 11 september 2012 was 1 euro 1,2324 AUD waard. Om tegen deze wisselkoers een coupure 

van 2.000 AUD te kunnen verwerven, zou u op dat ogenblik 1622,85 euro moeten betalen (voor 

kosten). Als de euro op de eindvervaldag met 10% in waarde ten opzichte van de Australische 

dollar (naar 1,3693 AUD voor 1 euro) is gestegen, dan krijgt u slechts 1460,56 euro voor uw 

coupure van 2.000 AUD. De waarde van uw kapitaal in euro zal bijgevolg met 10% gedaald zijn. 

In het omgekeerde geval, d.w.z. als de waarde van de euro met 10% ten opzichte van de AUD 

(1,1204 AUD voor 1 euro) afneemt, dan zult u voor uw coupure van 2.000 AUD, 1785,13 euro 

ontvangen. U realiseert dan een meerwaarde van 10% op de munt.



wat u ook moet weten
Aan beleggen in optinote australia zijn naast voordelen ook consequenties verbonden.

Als u in optinote australia belegt dan moet u rekening houden met:

  een kredietrisico: Indien de emittent en/of de garant van optinote australia (respectievelijk AXA 

Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv) in gebreke blijf(t)(ven), door bijvoorbeeld faillissement, 

dan kan het gebeuren dat u als belegger uw kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest.

  een wisselrisico: Deze obligatie wordt in Australische dollars uitgegeven. Op de eindvervaldag heeft 

de belegger recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische 

dollars. Dit betekent dat het terugbetaalde bedrag na omzetting in euro door de belegger die erom 

verzoekt, lager kan zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. De jaarlijkse coupons zijn eveneens 

betaalbaar in Australische dollars, en bijgevolg ook blootgesteld aan het wisselrisico op het ogenblik 

van omzetting in euro.

  een marktrisico: Een risico op prijsschommeling van het effect. Indien u uw optinote australia 

effecten voor de eindvervaldag verkoopt, dan zal de verkoopprijs op dat moment beïnvloed worden 

door verschillende factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten, de volatiliteit van 

de markten en de financiële gezondheid van de emittent en de garant. Afhankelijk hiervan kan deze 

terugkoopprijs onder de nominale aankoopwaarde liggen. Alleen op de eindvervaldag hebt u recht  

op de terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars.

  een renterisico: De stijging of daling van de rentevoeten zal een invloed hebben op de prijs van 

optinote australia in geval van verkoop voor de eindvervaldag. In geval van een stijging van de 

marktrente, zal die prijs lager liggen dan de uitgifteprijs van de obligatie.

  een liquiditeitsrisico: Deze obligatie heeft geen notering op een gereglementeerde markt, maar 

AXA Bank Europe nv zal, onder voorbehoud van uitzonderlijke marktomstandigheden een dagelijkse 

terugkoopprijs voorstellen. De belegger die zijn effecten voor de eindvervaldag zou willen verkopen,  

zal dat dus moeten doen tegen een terugkoopprijs die lager dan het belegde kapitaal (voor kosten)  

zou kunnen zijn.

Beleggers die belangstelling voor deze obligatie hebben, wordt aangeraden om alvorens te investeren, 

kennis te nemen van:

- de Definitieve Voorwaarden (Final terms) van 12 september 2012 in het Engels

-  het basisprospectus “AXA Belgium Finance (NL) bv and AXA Bank Europe SA Notes Issuance Programme, 

-  EUR 2,000,000,000 -” in het Engels, op 10 september 2012 door de FSMA goedgekeurd, en de 

samenvatting ervan in het Nederlands, en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de 

emittent, de garant, de obligaties en het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun specifieke financiële 

situatie en beleggingsdoelstellingen.

Deze documenten vindt u in elk verkooppunt van AXA Bank en op www.axa.be, in de rubriek ‘Sparen en 

Beleggen’.



technische kenmerken
Emittent AXA Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland.

Garant AXA Bank Europe nv

Rating van de garant S&P: A+/A-1 met negatief vooruitzicht. Moody’s A2/P-1, met negatief vooruitzicht. 
Ratings op 11 september 2012. De ratings worden toegekend door onafhankelijke rating-
agentschappen. Gelieve te noteren dat deze ratings op regelmatige tijdstippen worden 
herbekeken en kunnen worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe elke 
belangrijke wijziging op haar website te publiceren. Om de rating van vandaag te kennen, 
surf naar: https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/Sparen-beleggen/algemene-informatie-
beleggingen/Pages/beleggingsformules.aspx

Isin code XS0830928742

Verdeler – Financiële dienst AXA Bank Europe nv

Berekeningsagent AXA Bank Europe nv

Inschrijvingsperiode Van 27 september 2012, 9 uur tot 9 november 2012, 16 uur – vervroegde afsluiting mogelijk.

Uitgiftedatum 16 november 2012

Vervaldag 16 november 2017

Munteenheid AUD

Nominale waarde 2.000 AUD per coupure

Bedrag van de uitgifte minimaal 5 miljoen AUD en maximaal 250 miljoen AUD. 

Uitgifteprijs 100%

Intekenkosten te bepalen in overleg met uw AXA bankagent, max. 3% ten laste van de inschrijver.

Andere commissies begrepen 
in de uitgifteprijs

AXA Bank Europe nv ontvangt jaarlijks een plaatsing- en/of structureringscommissie die gelijk 
is aan maximaal 2% van de uitgifteprijs en die in deze uitgifteprijs van 100% is inbegrepen.

Terubetaling op vervaldag Recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in AUD, behoudens  
in geval van in gebreke blijven van de emittent en/of de garant.

Brutocoupon De investeerder heeft elk jaar recht op een coupon van 5% bruto in AUD.

Minimaal bruto actuarieel 
rendement

4,32% in AUD, inclusief maximaal 3% intekenkosten.

Betalingsdata jaarlijkse 
coupon 

18 november 2013, 17 november 2014, 16 november 2015, 16 november 2016,  
16 november 2017. 

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

Secundaire markt Deze 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 marktom-
standigheden. De belegger die zijn effecten voor de eindvervaldag wil verkopen, dient dit te 
doen tegen de door AXA Bank nv bepaalde biedprijs (exclusief taks op beursverrichtingen en 
andere belastingen), die afhankelijk is van marktparameters van het moment (zie ‘marktrisico’: 
het risico op prijsschommeling van het effect). Dit zou kunnen leiden tot een prijs die lager is 
dan de uitgifteprijs. Deze biedprijs bevat een marge van max. 1% bij normale marktomstandig-
heden. Deze marge is de vergoeding van AXA Bank Europe nv. Er wordt bijgevolg geen commis-
sie aangerekend door AXA Bank Europe nv.

Fiscaliteit De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger, en is vatbaar 
voor mogelijke wijzigingen nadien. Op basis van de huidige wetgeving is het fiscale regime voor 
particuliere beleggers onderworpen aan de personenbelasting in België het volgende:
•  21% roerende voorheffing op de brutocoupon die jaarlijks wordt uitgekeerd.
•  eventueel bijkomende heffing van 4% op verkregen interesten, afhankelijk van de  

globale fiscale situatie van de belastingplichtige op het vlak van roerende inkomsten.
•  taks op beursverrichtingen: 0% bij de inschrijving en 0,09% (max. 650 euro) voor  

verrichtingen na de inschrijvingsperiode.
Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, worden 
verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is.

Risicoklasse 3 op een schaal van 0 tot 6, waarbij 6 het hoogste risico is. Het risico werd bepaald bij de 
lancering van optinote australia, op basis van de productkenmerken. Meer informatie inzake 
deze classificatie vindt u op www.axa.be. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe om elke 
wijziging van het risicoprofiel op deze website te publiceren.

Wisselrisico Deze obligatie wordt in Australische dollars uitgegeven. Op de eindvervaldag heeft de 
belegger recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Aus-
tralische dollars, behoudens in gebreke blijven (bijv. faillissement) van de emittent en/of 
de garant. Dit betekent dat het terugbetaalde bedrag na omzetting in euro door de beleg-
ger die erom verzoekt, lager kan zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal. De jaarlijkse 
coupons worden eveneens in Australische dollars uitgekeerd, en zijn op het ogenblik van 
omzetting in euro bijgevolg ook aan het wisselrisico blootgesteld.


