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BELEGGINGEN

Om uw beleggingsportefeuille te diversifi ëren, overweegt u misschien om 
te beleggen in een beursindex, zoals een Europese index die gekoppeld 
is aan de evolutie van de aandelen van bedrijven die actief zijn in de 
energiesector. Maar tegelijkertijd wilt u uw potentieel verlies op het belegde 
kapitaal beperken … 

AXA Bank stelt u optinote energy -
AXA Belgium Finance (NL) voor.

Dit afgeleide product, hierna optinote energy genoemd, wordt uitgegeven 
door AXA Belgium Finance (NL) bv onder het Notes Issuance Programme. 
Het wordt gewaarborgd en verdeeld door AXA Bank Europe nv. 

Optinote energy kan, gedurende acht opeenvolgende jaren, een variabele 
brutocoupon uitkeren die gekoppeld is aan de evolutie van de onderliggende 
index, namelijk STOXX Europe 600 Oil & Gas. Verder in deze brochure vindt 
u bijkomende informatie over de samenstelling en van de prestaties van 
deze index. 

De jaarlijkse variabele coupon bedraagt minimaal 0 % en maximaal 4,5 %. 
De toekenningsvoorwaarden van deze variabele coupon staan hiernaast 
beschreven onder de titel ‘Acht jaar op rij een variabele coupon die de 
evolutie van de index STOXX Europe 600 Oil & Gas volgt’. 

Op de eindvervaldag, 20 februari 2023, hebt u recht op terugbetaling van 
minstens 90 % van het belegde kapitaal (exclusief kosten), behalve indien 
de emittent en/of de garant in gebreke zou blijven. Een verlies tot 10 % 
van uw belegde kapitaal (uitgezonderd onkosten) is dus mogelijk.

Optinote energy kan een interessant beleggingsalternatief zijn. Dit instrument 
richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om op basis 
van hun fi nanciële situatie de voordelen en risico’s kunnen inschatten van 
een belegging in dit complexe instrument (met name vertrouwd zijn met de 
onderliggende activa en de rentevoet) en die een kapitaalrisico aanvaarden. 



Acht jaar op rij een variabele coupon 
die de evolutie van de index 
STOXX Europe 600 Oil & Gas volgt
Optinote energy kan gedurende acht opeen-
volgende jaren een voorwaardelijke en variabele 
brutocoupon uitkeren die gekoppeld is aan de 
eventuele positieve evolutie van de index 
STOXX Europe 600 Oil & Gas (zie volgende 
 pagina) vanaf de aanvankelijke observatiedatum. 

Op de jaarlijkse observatiedatum zal de waarde 
van de onderliggende index vergeleken worden 
met zijn startwaarde op 18 februari 2015. 
Afhankelijk van de evolutie zal een brutocoupon 
van maximaal 4,5 % worden gestort. 

-  Als de index STOXX Europe 600 Oil & Gas 
op de jaarlijkse observatiedatum gestegen 
is ten opzichte van de waarde van de aanvanke-
lijke observatiedatum, is de coupon gelijk aan 
de positieve evolutie gedeeld door het aantal 
verstreken jaren met een maximum van 4,5 %. 

-  Als de index STOXX Europe 600 Oil & Gas 
op de jaarlijkse observatiedatum gedaald 
of stabiel gebleven is ten opzichte van de 
waarde van de aanvankelijke observatiedatum, 
zal er geen coupon gestort worden voor het 
jaar in kwestie.

Op deze eventuele brutocoupons is een roeren-
de voorheffi ng verschuldigd. Het tarief van deze 
 roerende voorheffi ng is het tarief dat van kracht 
is op het ogenblik van de storting van bruto-
coupon. Op de startdatum van de intekenperiode, 
dit wil zeggen 8 december 2014, bedraagt dit 
percentage 25 %. Deze roerende voorheffi ng is 
bevrijdend en vatbaar voor eventuele wijzigingen.

EN UW KAPITAAL ?

Afhankelijk van de evolutie van de onderliggende 
index hebt u op de eindvervaldag van optinote 
energy, dit wil zeggen 20 februari 2023, 
recht op de terugbetaling van minstens 90 % 
van het belegde kapitaal (exclusief kosten) 
volgens het volgende mechanisme, behalve 
indien de emittent en/of de garant (bijv. door 
faillissement) in gebreke zou blijven. 

■  Als de prestatie van de index meer dan 
10 % negatief is, ontvangt u 90 % van uw 
kapitaal.

  voorbeeld : als de prestatie -16 % bedraagt, 
ontvangt u 90 % van uw kapitaal.

■  Als de prestatie van de index tussen 0 
en 10 % negatief is, ontvangt u tussen 90 % 
en 100 % van uw kapitaal.

  voorbeeld : als de prestatie -6 % bedraagt, 
ontvangt u 94 % van uw kapitaal.

■   Als de prestatie van de index positief is, 
ontvangt u 100 % van uw kapitaal.

  voorbeeld : als de prestatie 20 % bedraagt, 
ontvangt u 100 % van uw kapitaal.

De prestatie wordt berekend door het gemiddelde 
van de waarden van de onderliggende index 
op 25 maandelijkse observatiedata (tussen 
15 februari 2021 en 13 februari 2023) te 
vergelijken met de startwaarde van deze index 
op 18 februari 2015.



STOXX Europe 600 Oil & Gas
De index STOXX Europe 600 Oil & Gas is een ‘price-return’ index; 
zijn prestatie hangt uitsluitend af van de koersschommelingen van de aandelen 
en niet van de uitgekeerde dividenden.

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

EVOLUTIE VAN DE INDEX STOXX EUROPE 600 OIL & GAS 
VAN 17/11/2009 TOT 17/11/2014
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Hoewel de prestaties uit het verleden een idee geven van de evolutie van de index 
STOXX Europe 600 Oil & Gas, vormen ze geen een garantie voor de toekomst. 

Op 24 november 2014 bestond de index STOXX Europe 600 Oil & Gas uit 33 Europese 
aandelen uit de energiesector en in het bijzonder uit de olie- en gassector. Deze index biedt 
het voordeel dat hij goed gediversifi eerd is. We vinden er oliebedrijven in terug, bedrijven voor 
afgeleide olieproducten en gasbedrijven, maar ook bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare 
energiebronnen. Onder andere: BP, Total, Royal Dutch Shell, Repsol, Vestas Wind Systems, 
Gamesa, SBM Offshore, Technip … Het aantal aandelen in deze index, evenals de samenstelling 
ervan, kan veranderen tijdens de levensduur van het product. Voor meer informatie over deze 
index kunt u de volgende site raadplegen : http://www.stoxx.com/indices/index_information.
html?symbol=SXEP
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Waarom in de olie- en gassector 
beleggen ?
De wereldwijde energievraag blijft stijgen, ook is al de groei minder gestaag dan gepland.  
Dit is bijna uitsluitend te danken aan de groeilanden, in het bijzonder China en India. 

Na een lange periode van stabiliteit van twee-drie jaar, is de prijs van een vat Brent, de belangrijkste 
referentie op de wereldwijde markt, gezakt met meer dan 25 %. Deze recente daling van de koers 
van de olie heeft te maken met een combinatie van factoren : de eerste heeft te maken met het 
aanbod, dat groter is geworden (meer bepaald dankzij de schalieolie en het schaliegas) en de 
tweede met de vraag, die vertraagd is door een stokkende wereldwijde economie, een trend die 
begin oktober werd bevestigd door het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

In de toekomst zou de koers van de Brent ondersteund kunnen worden door de volgende 2 elementen : 
enerzijds op het niveau van het aanbod, voor zover de prijs van het vat in de buurt komt van zijn 
spilkoers, dit wil zeggen de koers vanaf de welke de producerende landen te maken krijgen met een 
begrotingstekort en anderzijds, op het niveau van de vraag, aangezien de risico’s op economische 
recessie (in het bijzonder in Europa en Japan) naar beneden herzien zouden kunnen worden.

Tot slot hebben de bedrijven die actief zijn in de olie- en gassector, een bron van stabiele 
inkomsten, want er bestaan nog geen levensvatbare alternatieven om tegemoet te komen  
aan de vraag van particulieren en bedrijven. 

Bron : AXA IM en Internationaal Energieagentschap (IEA)



De werking van optinote energy  
in enkele voorbeelden
De voorbeelden hieronder zijn louter illustratief en enkel bedoeld om de berekening  
uit te leggen achter de terugbetaling van het 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.

SCENARIO 1 :  DE INDEX STOXX EUROPE 600 OIL & GAS  
TEKENT NEGATIEVE PRESTATIES OP 

De gemiddelde prestatie van de index bedraagt -16 %, dus het belegde kapitaal (exclusief kosten) 
wordt voor 90 % terugbetaald. 

Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde van de index nog steeds lager dan de 
aanvangswaarde op 18 februari 2015. Er wordt dus geen enkele coupon betaald. 

BEREKENING GEKOPPELD AAN DE BETALING VAN DE COUPONS

Jaar Waarde op de jaarlijkse 
observatiedatums

Evolutie ten opzichte 
van de startwaarde 

Prestatie op jaarbasis Betaalbare 
brutocoupon 

startwaarde 100,00

jaar 1 93,00 -7,00% -7,00% (= -7,00%/1) 0,00%

jaar 2 90,21 -9,79% -4,90% (= -9,79%/2) 0,00%

jaar 3 91,11 -8,89% -2,96% (= -8,89%/3) 0,00%

jaar 4 92,93 -7,07% -1,77% (= -7,07%/4) 0,00%

jaar 5 93,86 -6,14% -1,23% (= -6,14%/5) 0,00%

jaar 6 91,05 -8,95% -1,49% (= -8,95%/6) 0,00%

jaar 7 84,67 -15,33% -2,19% (= -15,33%/7) 0,00%

jaar 8 82,98 -17,02% -2,13% (= -17,02%/8) 0,00%

BEREKENING GEKOPPELD AAN DE TERUGBETALING VAN HET KAPITAAL

Jaar Gemiddelde prestatie op de  
25 maandelijkse observatiedatums 

Terugbetaald kapitaal 

jaar 8 -16% 90%

TOTAALRENDEMENT (OP BASIS VAN HET TERUGBETAALDE KAPITAAL EN VAN DE BETALING VAN DE COUPONS) 

Bruto actuarieel rendement (inclusief maximaal 3 % kosten,  
maar voor roerende voorheffing) 

- 1,67%



SCENARIO 2 :  DE INDEX STOXX EUROPE 600 OIL & GAS  
TEKENT NEUTRALE PRESTATIES OP 

De gemiddelde prestatie van de index is positief, dus het belegde kapitaal (exclusief kosten)  
wordt 100 % terugbetaald. 

Er wordt jaarlijks een coupon betaald, behalve in het eerste jaar. 

BEREKENING GEKOPPELD AAN DE BETALING VAN DE COUPONS 

Jaar Waarde op de jaarlijkse 
observatiedatums

Evolutie ten opzichte 
van de startwaarde 

Prestatie op jaarbasis Betaalbare 
brutocoupon 

startwaarde 100,0

jaar 1 99,00 -1,00% -1,00% (= -1,00%/1) 0,00%

jaar 2 101,97 1,98% 0,99% (= 1,98%/2) 0,99%

jaar 3 106,05 6,06% 2,02% (= 6,06%/3) 2,02%

jaar 4 108,17 8,16% 2,04% (= 8,16%/4) 2,04%

jaar 5 111,41 11,42% 2,28% (= 11,42%/5) 2,28%

jaar 6 115,87 15,90% 2,65% (= 15,90%/6) 2,65%

jaar 7 119,35 19,32% 2,76% (= 19,32%/7) 2,76%

jaar 8 121,73 21,76% 2,72% (= 21,76%/8) 2,72%

BEREKENING GEKOPPELD AAN DE TERUGBETALING VAN HET KAPITAAL

Jaar Gemiddelde prestatie op de  
25 maandelijkse observatiedatums 

Terugbetaald kapitaal 

jaar 8 20% 100%

TOTAALRENDEMENT (OP BASIS VAN HET TERUGBETAALDE KAPITAAL EN VAN DE BETALING VAN DE COUPONS)

Bruto actuarieel rendement (inclusief maximaal 1,67 % kosten,  
maar voor roerende voorheffing) 

1,50%



SCENARIO 3 :  DE INDEX STOXX EUROPE 600 OIL & GAS  
TEKENT POSITIEVE PRESTATIES OP

De gemiddelde prestatie van de index is positief, dus het belegde kapitaal (exclusief kosten)  
wordt 100 % terugbetaald. 

Op de jaarlijkse observatiedatums is de waarde van de index nog steeds ruimschoots hoger dan  
de aanvangswaarde op 18 februari 2015, dus elk jaar wordt de maximumcoupon van 4,5 % betaald.

SCENARIO 4 :  ONGEACHT DE PRESTATIES VAN DE INDEX  
STOXX EUROPE 600 OIL & GAS, MAAR BIJ IN GEBREKE BLIJVEN  
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, in gebreke zouden blijven tijdens de looptijd van optinote energy, bijvoorbeeld door een 
faillissement, zou het kunnen dat op de vervaldag van optinote energy, namelijk 20 februari 2023, 
u het risico loopt om een deel van of heel uw aanvankelijk belegde kapitaal te verliezen. 

BEREKENING GEKOPPELD AAN DE BETALING VAN DE COUPONS 

Jaar Waarde op de jaarlijkse 
observatiedatums

Evolutie ten opzichte 
van de startwaarde 

Prestatie op jaarbasis Betaalbare 
brutocoupon 

startwaarde 100,00

jaar 1 105,00 5,00% 5,00% (= 5,00%/1) 4,50%

jaar 2 111,30 11,30% 5,65% (= 11,30%/2) 4,50%

jaar 3 116,87 16,86% 5,62% (= 16,86%/3) 4,50%

jaar 4 125,05 25,04% 6,26% (= 25,04%/4) 4,50%

jaar 5 131,30 31,30% 6,26% (= 31,30%/5) 4,50%

jaar 6 133,92 33,92% 5,65% (= 33,92%/6) 4,50%

jaar 7 137,94 37,94% 5,42% (= 37,94%/7) 4,50%

jaar 8 143,46 43,46% 5,43% (= 43,46%/8) 4,50%

BEREKENING GEKOPPELD AAN DE TERUGBETALING VAN HET KAPITAAL 

Jaar Gemiddelde prestatie op de  
25 maandelijkse observatiedatums 

Terugbetaald kapitaal 

jaar 8 40% 100%

TOTAALRENDEMENT (OP BASIS VAN HET TERUGBETAALDE KAPITAAL EN VAN DE BETALING VAN DE COUPONS) 

Bruto actuarieel rendement (inclusief maximaal 3 % kosten,  
maar voor roerende voorheffing)

4,05%



wat u ook moet weten
Aan beleggen in optinote energy zijn naast voordelen ook risico’s verbonden. 

Als u in optinote energy belegt, dan moet u rekening houden met :
■  een kapitaalrisico : op de eindvervaldag is het mogelijk dat het belegde kapitaal (exclusief kosten) 

niet volledig terugbetaald wordt. Afhankelijk van de evolutie van de onderliggende index, is een verlies 
tot 10 % mogelijk. 

■  een kredietrisico : indien de emittent en/of de garant van optinote energy (respectievelijk 
AXA Belgium Finance (NL) bv en AXA Bank Europe nv) in gebreke zou(den) blijven, bijvoorbeeld 
door faillissement, zou het kunnen dat u, als belegger, uw kapitaal gedeeltelijk of volledig verliest. 
Dat geldt ook voor de coupons die eventueel nog gestort zouden moeten worden. Bovendien kan, 
bij faillissement of vermoedelijk faillissement van AXA Bank Europe nv, deze uitgifte volledig of 
gedeeltelijk geannuleerd worden of omgezet worden in eigen vermogen (aandelen), afhankelijk 
van de beslissing van de regelgever (‘bail-inbevoegdheid’). 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 zouden moeten worden. 

■  een rendementsrisico : door op dit afgeleide product in te tekenen, stelt u uw kapitaal bloot aan de 
risico’s die inherent zijn aan de onderliggende index STOXX Europe 600 Oil & Gas. Als de index ten 
gevolge van dit risico negatief of stabiel zou evolueren tijdens de hele levensduur van het product, 
zou het kunnen zijn dat er geen coupon wordt uitgekeerd. 

■  een risico op prijsschommeling van het effect : indien u uw optinote energy 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 marktrente-
voeten zal deze prijs lager zijn dan de uitgifteprijs van de obligatie), de volatiliteit van de markten 
en de fi nanciële 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 minstens 90 % van het belegde kapitaal (voor kosten), onder voorbehoud 
van het kredietrisico (zie hierboven). 

■  een liquiditeitsrisico : dit afgeleide product 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 dan het belegde kapitaal 
(uitgezonderd kosten) zou kunnen zijn. Voor meer informatie, bekijk de technische fi che, onder de 
rubriek ‘secundaire markt’.

Voor beleggers die belangstelling hebben voor optinote energy, is het aangeraden om, alvorens te investeren, 
kennis te nemen van :
-  de Defi nitieve Voorwaarden (Final Terms) van 19-11-2014 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 9 september 2014 goedgekeurd door de FSMA, en van de samen-
vatting ervan in het Nederlands, alsook van het supplement bij de prospectus van 18 november 2014, in 
het Engels, en van de samenvatting ervan in het Nederlands, alsook van alle eventuele latere supplementen 
in het Engels en de samenvatting ervan in het Nederlands met in het bijzonder de risicofactoren m.b.t. de 
emittent, de garant, het afgeleide product en het belegde kapitaal, en dit, overeenkomstig hun specifi eke 
fi nanciële situatie en beleggingsdoelstellingen.

U vindt deze documenten in alle verkooppunten van AXA Bank Europe nv en op www.axabank.be, 
in de rubriek ‘Sparen en Beleggen’ > algemene informatie beleggingen. 



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 positief vooruitzicht. Moody’s: A2/P-1 met stabiel vooruitzicht. Ratings op 
24 november 2014. 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 grote verandering  
te publiceren op haar website. Om de ratings van vandaag te kennen, surf naar  
https://www.axa.be/ab/NL/particulieren/Sparen-beleggen/algemene-informatie-
beleggingen/Pages/beleggingsformules.aspx. Deze ratings zijn louter indicatief en vormen 
geen aanbeveling voor aankoop, verkoop of bewaring van de aangeboden effecten.

Isin-code XS1147705740

Verdeler –Financiële dienst AXA Bank Europe n.v. 

Berekeningsagent AXA Bank Europe n.v. 

Intekenperiode Van 8 december 2014, 9.00 u. tot 13 februari 2015, 16.00 u. – vervroegde afsluiting mogelijk. 

Uitgiftedatum 20 februari 2015 

Vervaldag 20 februari 2023

Munteenheid EUR

Nominale waarde 1.000 EUR per coupure 

Bedrag van de uitgifte Minstens 5 miljoen EUR en hoogstens 100 miljoen EUR. 

Uitgifteprijs 100 %

Intekenkosten Tot 31 december 2014 : te bepalen in overleg met uw AXA Bankagent, max. 3 % ten laste 
van de intekenaar. Vanaf 1 januari 2015 : 1,7 % bij uw AXA Bankagent. 

Andere commissies inbegrepen  
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.

Onderliggende index STOXX Europe 600 Oil & Gas (ISIN: EU0009658780). Voor meer informatie over deze index 
kunt u de volgende site raadplegen : http://www.stoxx.com/indices/index_information.
html?symbol=SXEP. 

Aanvankelijke observatiedatum 18 februari 2015 

Startwaarde Slotkoers van de onderliggende index op de aanvankelijke observatiedatum,  
zijnde 18 februari 2015. 

Jaarlijkse observatiedatums  
voor de coupon

15 februari 2016, 13 februari 2017, 13 februari 2018, 13 februari 2019, 13 februari 2020, 
15 februari 2021, 14 februari 2022, 13 februari 2023

Brutocoupon Als de index STOXX Europe 600 Oil & Gas op de jaarlijkse observatiedatum gestegen is  
ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke observatiedatum, is de coupon gelijk aan 
de positieve evolutie gedeeld door het aantal verstreken jaren met een maximum van 4,5 %.
Als de index STOXX Europe 600 Oil & Gas op de jaarlijkse observatiedatum gedaald of 
stabiel gebleven is ten opzichte van de waarde van de aanvankelijke observatiedatum,  
zal er geen coupon uitgekeerd worden voor het jaar in kwestie. 

Betalingsdatums van de jaarlijkse 
coupon

22 februari 2016, 20 februari 2017, 20 februari 2018, 20 februari 2019, 20 februari 2020, 
22 februari 2021, 21 februari 2022, 20 februari 2023 

Observatiedatums voor de 
volledige terugbetaling van 
aanvankelijk belegde kapitaal

Iedere 13de van de maand over de periode die loopt van 15 februari 2021 (inbegrepen)  
tot en met 13 februari 2023 (inbegrepen), of de volgende werkdag indien de onderliggende 
index niet genoteerd is (25 observatiedatums). 

Terugbetaling op de vervaldag Op de vervaldag recht op de terugbetaling van minstens 90 % van het aanvankelijk belegde 
kapitaal (voor kosten) volgens het volgende mechanisme : 
•  Als de prestatie van de index meer dan 10 % negatief, ontvangt de klant 90 % van zijn 

startkapitaal; 
•  Als de prestatie van de index tussen 0 en 10 % negatief is, ontvangt de klant tussen  

90 % en 100 % van zijn startkapitaal; 
•  Als de prestatie van de index positief of stabiel is, ontvangt de klant 100 % van zijn 

startkapitaal. 
Een verlies tot 10 % van uw belegde kapitaal (voor kosten) is dus mogelijk. 
De prestatie wordt berekend door het gemiddelde van de waarden van de onderliggende 
index op de 25 maandelijkse observatiedatums te vergelijken met de startwaarde van  
deze index. 



Technische kenmerken - vervolg
Vorm - Financiële dienst Toondereffecten (niet leverbaar) ingeschreven op een effectenrekening (niet leverbaar) –  

gratis bij AXA Bank Europe n.v. 

Secundaire markt Dit afgeleide product 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 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 nv. 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 onder de personenbelasting in België vallen het volgende : 
•  Op de brutocoupon is een roerende voorheffing verschuldigd. Het tarief van deze 

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

voor verrichtingen na de inschrijvingsperiode (tarief op de datum van aanvang van de 
inschrijvingsperiode).

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.

Risicoklasse 3 op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is. Het risico werd bepaald bij de 
lancering van optinote energy, op basis van de productkenmerken. Meer informatie inzake 
deze classificatie vindt u op www.axabank.be. AXA Bank Europe nv verbindt zich ertoe 
iedere wijziging van het risicoprofiel op deze site te publiceren.

MiFID-profiel Dit product richt zich tot beleggers die een neutraal risicoprofiel of hoger vertonen. 
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 en ervaring in dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw 
financiële situatie. 

Marktwaarde Vanaf de betaaldatum driemaandelijks gepubliceerd op www.axabank.be. 
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U WENST : 

■  gedurende acht opeenvolgende jaren, een eventuele jaarlijkse brutocoupon van minstens
0 % en hoogstens 4,5 %,

■  recht te hebben op de terugbetaling van minstens 90 % van het belegde kapitaal
(exclusief kosten) op de eindvervaldag, behalve indien de emittent en/of de garant
(bijv. door faillissement) in gebreke zou blijven,

Dan is optinote energy -  
AXA Belgium Finance (NL) 
misschien iets voor u !
Dit aanbod is geldig van 8 december 2014 tot 13 februari 2015 (onder voorbehoud 
van een eventuele vervroegde afsluiting). Ga dus snel langs bij uw AXA Bankagent. 

Hij zorgt er steeds voor dat u kunt profiteren van professioneel en gepersonaliseerd 
advies. 

Het product dat u voorgesteld krijgt, is een afgeleid product. Door erop in te tekenen, 
maakt u geld over aan de emittent, die zich ertoe verbindt u jaarlijks de coupons uit  
te keren die gekoppeld zijn aan de evolutie van de onderliggende index en u minstens 
90 % van het kapitaal (exclusief kosten) terug te betalen op de eindvervaldag. 

Ingeval de emittent en/of de garant in gebreke zou blijven (bijv. door faillissement), 
loopt u het risico om de sommen waarop u recht hebt, niet te recupereren.

Dit document is uitsluitend voor publicitaire doeleinden door AXA Bank Europe nv 
ontwikkeld en verdeeld.

Het verstrekt geen beleggingsadvies en bevat geen enkele aanbeveling voor beleggingen. 

Het beantwoordt daarom ook niet aan de voorschriften ter bevordering van het 
 onafhankelijke onderzoek op gebied van beleggingen en is bovendien aan geen enkel 
verbod onderworpen in verband met de uitvoering van beleggingstransacties vooraf-
gaand aan de verspreiding van beleggingsonderzoek. 
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