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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 beleggingstransacties 
voorafgaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek onderworpen.
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beleggingen

ik wil mijn spaargeld verwennen
ik investeer in luxe

Dit complexe instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende  
kennis beschikken om de voordelen van en de risico’s verbonden aan een  belegging 
in dit complexe instrument te beoordelen. Beleggers moeten meer  bepaald  
vertrouwd zijn met het onderliggende fonds, Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global 
Prestige B EUR, en de geldende rentevoeten.

optinote prestige 
AXA Belgium Finance (NL)

Op de eindvervaldag, 8 maart 2021,
- ■ recht op terugbetaling van 100% van het 

belegde kapitaal (voor kosten), behoudens 
in gebreke blijven (bijv. faillissement) 

van de emittent en/of de garant.

■ Uitzicht op een eenmalige brutocoupon die gekoppeld 
is aan de evolutie van het onderliggende fonds.

Inschrijvingsperiode van 18 december 2013 
tot en met 28 februari 2014

U wilt :

 na zeven jaar uitzicht hebben op een eventuele en eenmalige brutocoupon,

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

 de service van een bankagent.

Dan is optinote prestige misschien iets voor u !

Dit aanbod is geldig van 18 december 2013 tot 28 februari 2014 (een vervroegde 
afsluiting is mogelijk). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent. Hij waakt erover dat u 
steeds het beste aanbod geniet.



Om enige diversifi catie in uw beleggingsportefeuille in te bouwen, 
overweegt u het misschien om te investeren in een thema dat klasse 
en zelfs enig prestige uitstraalt, zoals de sector van de luxe- en 
merkproducten. Maar tegelijkertijd wilt u uw kapitaal beschermen … 

AXA bekijkt het anders

en stelt optinote prestige - AXA Belgium Finance (NL) voor.

Dit gestructureerd schuldinstrument, hierna kortweg optinote prestige 
genoemd, wordt uitgegeven door AXA Belgium Finance (NL) bv onder 
het Notes Issuance Programme, en gewaarborgd en verdeeld door 
AXA Bank Europe nv.

Via optinote prestige belegt u niet rechtstreeks in een fonds, maar kunt u 
wel een graantje meepikken van het groeipotentieel van een fonds dat 
op een gespreide manier in een specifi eke sector belegt, in dit geval deze 
van de luxeproducten. 

Na zeven jaar hebt u op de eindvervaldag, d.i. 8 maart 2021, uitzicht op 
de uitbetaling van een eenmalige brutocoupon die gekoppeld is aan de 
gemiddelde evolutie van het onderliggende fonds, Credit Suisse Equity 
Fund (Lux) Global Prestige B EUR. Dit fonds wordt samengesteld en 
beheerd door het fondsenhuis Credit Suisse Fund Management S.A..

De berekening van de eventuele eenmalige brutocoupon wordt toegelicht 
op pagina 2 van deze brochure en geïllustreerd aan de hand van vier 
voorbeelden op pagina’s 5 en 6. Meer informatie inzake de samenstelling 
en prestaties van het onderliggende fonds vindt u op pagina 4.

Bovendien hebt u op eindvervaldag, d.i. 8 maart 2021, recht op 
terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten), 
behoudens in geval van in gebreke blijven van de emittent en/of de 
garant.

Optinote prestige kan een interessant beleggingsalternatief zijn als u 
een belegger bent die over voldoende kennis beschikt om, in het licht 
van uw fi nanciële situatie, de voordelen en de risico’s van een belegging 
in dit schuldinstrument te kunnen inschatten. Concreet betekent dit 
dat u vertrouwd bent met interestvoeten en de samenstelling en evolutie 
van het onderliggende fonds.

na zeven jaar, uitzicht op een eenmalige 
brutocoupon die gekoppeld is aan de evolutie 
van het onderliggende fonds
Als u in optinote prestige belegt, dan hebt u op de eindvervaldag, 8 maart 2021, recht op 

een eenmalige brutocoupon. Deze brutocoupon wordt bepaald overeenkomstig de prestaties 

die het onderliggende fonds tijdens de volgende zeven jaar neerzet.

De eenmalige, op de eindvervaldag uitgekeerde brutocoupon is gelijk aan 80% van het 

rekenkundige gemiddelde van de evolutie van het onderliggende fonds, gemeten op de 

achtentwintig driemaandelijkse observatiedata, en dit steeds ten opzichte van de startwaarde 

op de initiële observatiedatum. De werking van optinote prestige wordt op pagina’s 5 en 6 aan 

de hand van vier voorbeelden beschreven. 

Op de eenmalige brutocoupon is een roerende voorheffi ng verschuldigd. Het tarief van deze 

roerende voorheffi ng is datgene dat van toepassing is op het ogenblik van de betaling van de 

brutocoupon. Op de datum van de start van de inschrijvingsperiode, d.i. 18 december 2013, 

bedraagt dit tarief 25%. Deze roerende voorheffi ng is bevrijdend en vatbaar voor eventuele 

wijzigingen.

Als het rekenkundige gemiddelde van de prestaties van het onderliggende fonds op de 

opeenvolgende observatiedata stabiel blijft of negatief evolueert ten opzichte van de startwaarde 

op de initiële observatiedatum, dan wordt er op de eindvervaldag geen coupon uitgekeerd. 

In dat geval is het actuarieel brutorendement negatief, namelijk -0,42%, op basis van maximaal 

3% intekenkosten.

en uw kapitaal ?
Ongeacht de evolutie van het onderliggende fonds – positief of negatief – hebt u op de eindvervaldag 

van optinote prestige, d.i. 8 maart 2021, recht op terugbetaling van 100% van uw belegde kapitaal 

(voor kosten), behoudens in gebreke blijven, door bijvoorbeeld faillissement, van de emittent en/of 

de garant.



waarom beleggen in luxeproducten ?
De verkoop van luxeproducten zit al enige tijd in de lift. Door de snelle expansie van de middenklasse, 

in met name de groeilanden, neemt de vraag naar exclusieve merkproducten, cosmetica, juwelen, 

lederwaren, enzovoort, nagenoeg wereldwijd toe. Met een goede geografi sche spreiding van de verkoop 

tot gevolg.

Gevestigde namen
De sector van de luxeproducten heeft een stevige basis van gevestigde namen met een gezonde 

balans. Ze genereren veel cash en benutten hun prijszettingskracht op een doordachte manier. 

De verkoop en winsten zijn geografi sch goed gespreid. Het is ook een besloten sector, met een hoge 

instapdrempel, waardoor nieuwe namen of bedrijven maar moeilijk voet aan de grond krijgen.

Gedurende lange tijd werden de aandelen van bedrijven uit de luxesector door onderwaardering 

gekenmerkt. Deze onderwaardering begint evenwel langzaam weg te ebben. Daarom moeten er wellicht 

geen spectaculaire groeicijfers meer worden verwacht.

Een nieuw fenomeen : de HENRY’s
De aantrekkende economie in de groeilanden heeft er tot een snelle uitbreiding van de middenklasse 

geleid. Deze middenklasse, die vaak ook HENRY’s worden genoemd (high earnings, not rich yet), 

reist graag en consumeert veel. Ze zoeken nieuwe bestemmingen op, houden van kwaliteit en luxe, 

en kopen met kennis van zaken. En aangezien er tienmaal meer HENRY’s dan ultra-rijken zijn, heeft 

hun koopgedrag zichtbaar positieve gevolgen.

Zuidoost-Azië en Amerika kennen de sterkste groei. In het Midden-Oosten ontpopt Saoedi-Arabië zich 

naast Dubai als een grote markt voor luxegoederen. Ondanks de economische uitdagingen in Europa, 

groeit de sector nog steeds. Deze voorzichtige groei is in grote mate aan het toerisme te danken. 

Door de depreciatie van de Yen gaat de sector daarentegen achteruit in Japan, ondanks het feit 

dat de consumptie van luxeproducten er stijgt. Afrika ten slotte, kent een stevige groeivoet, 

wat getuigt van het hoge potentieel van de markt.

Toch blijft het uitkijken voor de gevolgen van de vertraging van de groei van de sector in 

China. De consumptie neemt af en de markt stagneert. De focus ligt er voornamelijk 

op het behoud van het netwerk van de belangrijkste luxemerken. De uitgaven voor 

luxeproducten stijgen sterker in Amerika dan in China. In de Verenigde Staten 

wordt de groeiende consumptie aangezwengeld door het grote aantal 

winkelopeningen en de aankopen door Chinese toeristen.

Bron :  Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige quarterly factsheet 
(28/06/2013) en Bain & Company 16/05/2013 en 28/10/2013.

Evolutie van Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR
van 07/07/2006 (oprichting) tot 29/11/2013

Hoewel resultaten uit het verleden een beeld van de evolutie van het fonds geven, zijn ze geen garantie 
voor toekomstige prestaties.

B
ro

n:
 B

lo
om

be
rg

 

Jaarrendementen sinds oprichting
(jaarlijkse rendementen op basis van 01/01 tot 31/12)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Credit Suisse Equity (Lux) Global 
Prestige B EUR

- 2,3% - 41,3% 40,3% 49,7% 0,4% 23,4%

Referentie-indicator (1) - 1,7% - 37,6% 25,9% 19,5% -2,4% 14,0%

(1) De referentie-indicator van het fonds is de MSCI World (NR) USD.

Bron : Credit Suisse Fund Management S.A.,KIID Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR.

Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige rendementen. Ze zijn immers afhankelijk van de volatiliteit 
van het fonds dat blootgesteld is aan risico’s, zoals de aandelenkoersen, de interestvoeten en het kredietrisico ten gevolge 
van een eventueel waardeverlies van de effecten waarin het fonds belegt.

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR (ISIN LUO254360752, kapitalisatie), 

het onderliggende fonds van optinote prestige, is een aandelenfonds dat op 7 juli 2006 door 

Credit Suisse Fund Management S.A. werd gelanceerd. Binnen dit fondsenhuis is het beheer van 

het fonds in handen van Marjorie Sonigo (sinds 19 juni 2006) en Patrick Kolb (sinds 1 juli 2009).

Het onderliggende fonds wordt actief beheerd en streeft naar een rendement dat de prestaites van 

zijn benchmark, de MSCI World (NR) USD, overtreft. Om dit te kunnen realiseren, zal de samenstelling 

afwijken van zijn benchmark. Via beleggingen in voornamelijk aandelen en aandelenverwante effecten, 

zal het onderliggende fonds proportioneel zwaarder in de luxesector vertegenwoordigd zijn.
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de werking van optinote prestige in enkele voorbeelden
Onderstaande voorbeelden zijn louter illustratief en uitsluitend bedoeld om de berekening van de 
eenmalige brutocoupon op einddatum toe te lichten. Ze bieden bijgevolg geen enkele garantie met 
betrekking tot het werkelijke rendement en houden geen rekening met de roerende voorheffi ng.

Omdat de eenmalige brutocoupon bovendien gekoppeld is aan de rekenkundig gemiddelde evolutie 
van het onderliggende fonds op de achtentwintig driemaandelijkse tussentijdse observatiedata, is het 
mogelijk dat u niet ten volle van een eventuele stijging van het onderliggende fonds geniet.

scenario 1 :  het Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR fonds zet alleen negatieve 
prestaties neer

Tijdens de looptijd van optinote prestige evolueert het onderliggende fonds op een negatieve manier. Op geen enkel 
ogenblik slaagt het onderliggende fonds erin om op de achtentwintig driemaandelijkse tussentijdse observatiedata 
hoger dan zijn startwaarde op 7 maart 2014 af te klokken.

Jaar Waarde op de driemaandelijkse 
 observatiedata

Evolutie t.o.v. de  startwaarde

Startwaarde 100

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

Jaar 1 100 98 96 94 0,00% -2,00% -4,00% -6,00%

Jaar 2 92 89 91 89 -8,00% -11,00% -9,00% -11,00%

Jaar 3 87 85 83 81 -13,00% -15,00% -17,00% -19,00%

Jaar 4 79 77 75 77 -21,00% -23,00% -25,00% -23,00%

Jaar 5 79 81 83 85 -21,00% -19,00% -17,00% -15,00%

Jaar 6 87 85 83 81 -13,00% -15,00% -17,00% -19,00%

Jaar 7 79 77 75 73 -21,00% -23,00% -25,00% -27,00%

Rekenkundige gemiddelde van de prestatie van het onderliggende 
fonds op de 28 driemaandelijkse observatiedata

-15,68%

Eenmalige brutocoupon 0,00%

Bruto actuarieel rendement (incl. max. 3% kosten, maar voor 
 roerende voorheffi ng)

-0,42%

scenario 2 :  het Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR fonds zet neutrale prestaties neer
Tijdens de looptijd van optinote prestige evolueert het onderliggende fonds op een neutrale manier. De waarde op 
de achtentwintig driemaandelijkse observatiedata schommelt en beweegt zowel positief als negatief, waardoor er 
soms onder en soms boven de startwaarde op 7 maart 2014 wordt afgeklokt.

Jaar Waarde op de driemaandelijkse 
 observatiedata

Evolutie t.o.v. de  startwaarde

Startwaarde 100

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

Jaar 1 100 102 105 104 0,00% 2,00% 5,00% 4,00%

Jaar 2 102 99 97 94 2,00% -1,00% -3,00% -6,00%

Jaar 3 97 99 101 104 -3,00% -1,00% 1,00% 4,00%

Jaar 4 108 112 115 119 8,00% 12,00% 15,00% 19,00%

Jaar 5 123 127 132 137 23,00% 27,00% 32,00% 37,00%

Jaar 6 140 143 147 151 40,00% 43,00% 47,00% 51,00%

Jaar 7 148 150 154 159 48,00% 50,00% 54,00% 59,00%

Rekenkundige gemiddelde van de prestatie van het onderliggende 
fonds op de 28 driemaandelijkse observatiedata

20,32%

Eenmalige brutocoupon 16,26%

Bruto actuarieel rendement (incl. max. 3% kosten, maar voor 
 roerende voorheffi ng)

1,74%

scenario 3 : het Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR fonds zet positieve prestaties neer
Tijdens de looptijd van optinote prestige evolueert het onderliggende fonds positief. Op de achtentwintig 
driemaandelijkse tussentijdse observatiedata presteert het fonds steeds beter dan op de startdatum op 
7 maart 2014.

Jaar Waarde op de driemaandelijkse 
 observatiedata

Evolutie t.o.v. de  startwaarde

Startwaarde 100

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

Jaar 1 100 103 105 106 0,00% 3,00% 5,00% 6,00%

Jaar 2 105 107 110 113 5,00% 7,00% 10,00% 13,00%

Jaar 3 116 120 124 128 16,00% 20,00% 24,00% 28,00%

Jaar 4 133 138 142 147 33,00% 38,00% 42,00% 47,00%

Jaar 5 151 156 161 166 51,00% 56,00% 61,00% 66,00%

Jaar 6 170 174 179 184 70,00% 74,00% 79,00% 84,00%

Jaar 7 182 187 193 198 82,00% 87,00% 93,00% 98,00%

Rekenkundige gemiddelde van de prestatie van het onderliggende 
fonds op de 28 driemaandelijkse observatiedata

42,79%

Eenmalige brutocoupon 34,23%

Bruto actuarieel rendement (incl. max. 3% kosten, maar voor 
 roerende voorheffi ng)

3,86%

scenario 4 : ongeacht de prestaties van het onderliggende fonds, maar bij in gebreke blijven 
van de emittent en/of de garant
Indien de emittent en/of de garant, respectievelijk AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv, tijdens de 
looptijd van optinote prestige in gebreke zou(den) blijven, door bijvoorbeeld faillissement, kan het zijn dat er op de 
einddatum (8 maart 2021) van optinote prestige geen eenmalige coupon wordt uitgekeerd, en loopt u het risico om 
uw oorspronkelijk belegd kapitaal gedeeltelijk of volledig te verliezen.



technische fi che
Emittent AXA Belgium Finance (NL) bv, opgericht in Nederland.
Garant AXA Bank Europe nv
Rating van de garant S&P : A/A-1 met stabiel vooruitzicht. Moody’s A2/P-1, met negatief vooruitzicht. Ratings op 

2 december 2013. De ratings worden toegekend door onafhankelijke ratingagentschappen. 
Gelieve te noteren dat deze ratings op regelmatige tijdstippen worden herbekeken en kunnen  
worden aangepast. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe elke 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 XS1003015127
Verdeler – Financiële dienst AXA Bank Europe nv
Berekeningsagent AXA Bank Europe nv
Inschrijvingsperiode Van 18 december 2013, 9 uur tot 28 februari 2014, 16 uur - vervroegde afsluiting mogelijk.
Uitgiftedatum 7 maart 2014
Vervaldag 8 maart 2021
Munteenheid EUR
Nominale waarde 1.000 EUR per coupure
Bedrag van de uitgifte Minimaal 5 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
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 plaatsings- en/of structureringscommissie die gelijk is 
aan maximaal 2% van de uitgifteprijs en die in deze uitgifteprijs van 100% is inbegrepen.

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

Initiële observatiedatum 7 maart 2014
Driemaandelijkse 
 observatiedata

28/05/2014, 28/08/2014, 28/11/2014, 02/03/2015
28/05/2015, 28/08/2015, 30/11/2015, 29/02/2016
30/05/2016, 29/08/2016, 28/11/2016, 28/02/2017
29/05/2017, 28/08/2017, 28/11/2017, 28/02/2018
28/05/2018, 28/08/2018, 28/11/2018, 28/02/2019
28/05/2019, 28/08/2019, 28/11/2019, 28/02/2020
28/05/2020, 28/08/2020 30/11/2020, 01/03/2021

Onderliggend fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B EUR (Isin code LU0254360752, kapitalisatie).
Voor meer informatie inzake dit fonds en de evolutie ervan kunt u terecht op
https://amfunds.credit-suisse.com/lu/en/individual-investor/product/fund/cs-equity-fund-lux-
global-prestige-b/LU0254360752/performance/

Startwaarde Slotkoers van het onderliggende fonds op de initiële observatiedatum, d.i. 7 maart 2014.

Eenmalige brutocoupon Op de eindvervaldag heeft de belegger recht op een eenmalige brutocoupon die gelijk is aan 
80% van het rekenkundige gemiddelde van de evolutie van het onderliggende fonds, gemeten op 
de achtentwintig driemaandelijkse tussentijdse observatiedata, en steeds ten opzichte van de 
 startwaarde.
Indien het rekenkundige gemiddelde van de waarde op de achtentwintig driemaandelijkse tussen-
tijdse observatiedata ten opzichte van de waarde op de initiële observatiedatum stabiel bleef of 
negatief evolueerde, wordt er geen coupon uitgekeerd en is het actuarieel rendement negatief.

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

Secundaire markt Dit gestructureerd schuldinstrument heeft geen notering op een gereglementeerde markt, 
maar AXA Bank Europe nv verzekert de liquiditeit ervan door op te treden als koper, behalve 
bij uitzonderlijke marktomstandigheden. De belegger die zijn effecten voor de eindvervaldag 
wil verkopen, dient dit te doen tegen de door AXA Bank Europe nv bepaalde biedprijs (exclusief 
taks op beursverrichtingen en andere belastingen), die afhankelijk is van marktparameters van 
het moment (zie ‘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 
marktomstandigheden. Deze marge is de vergoeding van AXA Bank Europe nv. Er wordt bijgevolg 
geen commissie door AXA Bank Europe nv aangerekend.

Fiscaliteit De fi scale 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 fi scale regime 
voor particuliere beleggers onderworpen aan de personenbelasting in België het volgende :
• Op de brutocoupon is een roerende voorheffi ng verschuldigd. Het tarief van deze roerende 

 voorheffi ng bedraagt momenteel 25%. Ze is bevrijdend.
• Taks op beursverrichtingen : 0% bij de inschrijving en 0,09% (max. 650 euro) voor verrichtingen 

na de inschrijvingsperiode (tarief op datum van aanvang van 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 4 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is. Het risico werd bepaald bij de lan-
cering van optinote prestige, op basis van de productkenmerken. Meer informatie inzake deze 
classifi catie vindt u op www.axa.be. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe om elke wijziging 
van het risicoprofi el op deze website te publiceren.

MiFID profi el Deze optinote uitgifte richt zich tot beleggers met een defensief of hoger profi el (bepaald op 
het ogenblik van de uitgifte), voor zover deze belegging overeenstemt met hun beleggingshori-
zon (gelinkt aan de maturiteit van het gestructureerd schuldinstrument) en hun beleggingsdoel-
stellingen, en ze over voldoende kennis en ervaring inzake dit type product beschikken.

Marktwaarde Wordt vanaf de betaaldatum driemaandelijks op www.axa.be gepubliceerd.

risico’s
Aan beleggen in optinote prestige zijn naast voordelen ook risico’s verbonden. Als u in optinote prestige 

belegt, dan moet u rekening houden met :

  een rendementrisico : Door dit gestructureerd schuldinstrument aan te kopen, stelt u uw kapitaal 

bloot aan de inherente risico’s van het onderliggende fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global 

Prestige B EUR. Als het fonds ten gevolge van deze risico’s negatief zou evolueren, dan ontvangt u op 

de eindvervaldag uitsluitend uw belegd kapitaal (voor kosten), onder voorbehoud van het kredietrisico 

(zie hieronder). Opeenvolgende zwakke of negatieve prestaties betekenen ook dat uw bruto actuarieel 

rendement op de eindvervaldag negatief kan zijn, en in het slechtste geval -0,42% (incl. max. 3% 

kosten) kan bedragen.

  een kredietrisico : Indien de emittent en/of de garant van optinote prestige (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. Dit geldt eveneens 

voor de eventueel eenmalige nog uit te betalen brutocoupon.

  een risico op prijsschommeling van het effect. Indien u uw optinote prestige effecten voor de 

eindverval dag verkoopt, dan zal de verkoopprijs op dat moment beïnvloed worden door verschillende 

factoren, waaronder de algemene evolutie van de rentevoeten (in geval van een stijging van de 

marktrente, zal die prijs lager liggen), de volatiliteit van de markten en de fi nanciële 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), onder voorbehoud van het kredietrisico (zie hierboven).

  een liquiditeitsrisico : Dit gestructureerd schuldinstrument 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. Voor meer informatie, zie technische fi che, rubriek ‘secundaire markt’.

Beleggers die belangstelling voor optinote prestige hebben, wordt aangeraden om alvorens te investeren, 

kennis te nemen van : 

- de Defi nitieve Voorwaarden (Final terms) van 3 december 2013 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 2013 door de FSMA goedgekeurd, alle eventuele 

daarbij horende toekomstige aanvullingen in het Engels, en de samenvatting van deze eventuele 

toekomstige aanvullingen in het Nederlands,

en in het bijzonder de risicofactoren met betrekking tot de emittent, de garant, het schuldinstrument en 

het belegde kapitaal, en dit overeenkomstig hun specifi eke fi nanciële situatie en beleggingsdoelstellingen.

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

‘Sparen en Beleggen’.




