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SAMENVATTING 

Samenvattingen bestaan uit openbaarmakingsvereisten die "elementen" genoemd worden. Deze elementen 

worden genummerd in secties A - E (A.1 tot E.7).  

Deze samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle elementen die dienen te worden opgenomen in een 

samenvatting voor dit type van effecten en emittent. Omdat bepaalde elementen niet behandeld dienen te 

worden, is het mogelijk dat er nummers ontbreken in de nummerreeks van de elementen.  

Het is mogelijk dat, ook al dient een element opgenomen te worden in de Samenvatting ten gevolge van het 

type van effecten en emittent, er geen relevante informatie kan gegeven worden omtrent het element. In dat 

geval zal een korte omschrijving van het element opgenomen worden in de Samenvatting met de vermelding 

"niet van toepassing". 

Sectie A – Inleiding en waarschuwingen 

A.1 Inleiding en 

Waarschuwing

en 

Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het 

Basisprospectus. Elke beslissing om te investeren in Effecten dient gebaseerd te 

zijn op een analyse van het Basisprospectus in zijn geheel, met inbegrip van 

enige informatie die daarin door middel van verwijzing opgenomen is, en gelezen 

in samenhang met de Definitieve Voorwaarden. 

Wanneer een eis betreffende de informatie vervat in het Basisprospectus wordt 

ingeleid voor een rechtbank, kan de eiser, onder de nationale regelgeving van de 

relevante Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, verplicht worden om 

de kosten van de vertaling van het Basisprospectus te dragen vooraleer de 

gerechtelijke procedure gestart wordt.  

Personen die verantwoordelijk zijn voor het Basisprospectus kunnen niet 

burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld enkel en alleen op basis van deze 

Samenvatting, met inbegrip van enige vertaling daarvan, tenzij deze 

Samenvatting misleidend, onnauwkeurig of onsamenhangend is wanneer deze 

samen gelezen wordt met de andere delen van het Basisprospectus of indien 

deze, samen gelezen met de andere delen van het Basisprospectus, niet de 

essentiële informatie levert teneinde Houders bij te staan wanneer zij een 

investering in de Effecten overwegen. 

A.2 Toestemming 

van de 

Emittent voor 

het gebruik 

van het 

prospectus bij 

een verdere 

wederverkoop 

of definitieve 

plaatsing van 

Effecten 

[De Emittent kan zijn toestemming verlenen voor het gebruik van het 

Basisprospectus en de Definitieve Voorwaarden in het kader van een verdere 

wederverkoop of definitieve plaatsing van Effecten door financiële 

tussenpersonen, voor zover de verdere wederverkoop of definitieve plaatsing van 

Effecten door dergelijke financiële tussenpersoon wordt gedaan gedurende de 

aanbiedingsperiode gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden. Dergelijke 

toestemming kan onderworpen worden aan voorwaarden die relevant zijn voor 

het gebruik van het Basisprospectus.] 

 

[[Specifieke] [Algemene] toestemming: De Emittent verleent toestemming tot 

het gebruik van het Basisprospectus en deze Definitieve Voorwaarden voor 

doeleinden van verdere wederverkoop of definitieve plaatsing van Effecten (een 

"Openbare Aanbieding") die voldoet aan alle volgende voorwaarden: 

(a) de Openbare Aanbieding wordt enkel gedaan in [België] [Denemarken] 

[Finland] [Frankrijk] [Ierland] [Italië] [Luxemburg] [Malta] [Nederland] 

[Noorwegen] [Portugal] [Spanje] [en/of] [Zweden];[en] 

(b) de Openbare Aanbieding wordt enkel gedaan gedurende een periode 

vanaf (en met inbegrip van) [] tot (maar met uitzondering van) [] (de 

"Aanbiedingsperiode"); [en] 

(c) de Openbare Aanbieding wordt enkel gedaan door [] [en] [elke 

financiële tussenpersoon waarvan de naam is gepubliceerd op de 

website van de Emittent (https://home.barclays/investor-relations/fixed-
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income-investors/prospectus-and-documents/structured-securities-final 

terms) en die geïdentificeerd is als een erkende aanbieder voor deze 

Effecten] [elke financiële tussenpersoon die (i) gemachtigd is om 

dergelijke aanbiedingen te doen onder [Richtlijn 2014/65/EU van het 

Europees Parlement en van de Raad betreffende Markten voor 

Financiële Instrumenten (zoals gewijzigd van tijd tot tijd, "MiFID")] en (ii) 

die op zijn website gepubliceerd heeft dat hij de Basisprospectus 

gebruikt in overeenstemming met de toestemming van de Emittent en 

de daaraan verbonden voorwaarden] ([elk] een "Erkende 

Aanbieder")[.][; en] 

(d) []. 

 

Informatie over de algemene voorwaarden van een aanbieding door een 

Erkende Aanbieder dient te worden meegedeeld op het moment waarop de 

Erkende Aanbieder de aanbieding doet.] 

 

[Niet van Toepassing; de Emittent verleent geen toestemming voor het gebruik 

van het Basisprospectus voor verdere wederverkoop.] 

 

Sectie B – Emittent 

B.1 Wettelijke 

naam en 

handelsnaam 

van de 

Emittent 

De Effecten worden uitgegeven door Barclays Bank PLC (de "Emittent"). 

B.2 De zetel en 

rechtsvorm 

van de 

Emittent, de 

wetgeving van 

toepassing op 

de Emittent en 

land van 

oprichting van 

de Emittent 

De Emittent is een public limited company en is geregistreerd in het Verenigd 

Koninkrijk en Wales. 

De voornaamste wetten en wetgeving waaronder de Emittent werkt, zijn de 

wetten van Engeland en Wales, met inbegrip van de Companies Act. 

B.4b Gekende 

tendensen die 

een invloed 

hebben op de 

Emittent en de 

sector binnen 

dewelke de 

Emittent zijn 

activiteit heeft 

De activiteiten en inkomsten van de Emittent en zijn dochterondernemingen 

(tezamen, de "Bank Groep" of "Barclays") kunnen beïnvloed worden door 

fiscaal of ander beleid en andere activiteiten van verscheidene overheids- en 

regelgevende autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, de 

Verenigde Staten en elders dewelke allen kunnen gewijzigd worden, wat tot 

gevolg heeft dat het regelgevingsrisico een aandachtspunt blijft. Een intensievere 

benadering van de regelgeving en strengere vereisten, in combinatie met de 

onzekerheid (in het bijzonder in het licht van de terugtrekking van het VK uit de 

EU) en een mogelijk gebrek aan internationale coördinatie van het toezicht, 

naarmate er strengere toezichtsnormen worden ontwikkeld en geïmplementeerd, 

kunnen een negatieve invloed hebben op de bedrijfs-, kapitaal- en 

risicobeheerstrategieën van de Bank Groep en/of kunnen ertoe leiden dat de 

Bank Groep besluit haar juridische entiteit, kapitaal- en financieringsstructuren en 

bedrijfsmix te wijzigen of bepaalde bedrijfsactiviteiten volledig te beëindigen of 

niet uit te breiden op gebieden ondanks anderszins aantrekkelijke mogelijkheden. 

 

Na de overdracht van de activa en passiva van de Barclays UK-divisie van de 

Bank Groep aan Barclays Bank UK PLC en haar dochterondernemingen (samen 
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de "Barclays Bank UK Group"), is de Bank Groep minder gediversifieerd dan 

voorheen. De Bank Groep beschikt niet meer over de activa van de Barclays 

Bank UK Group. Verder is de Bank Groep, ten opzichte van de moedergroep, 

meer gericht op bedrijven buiten het Verenigd Koninkrijk, op hele bedrijven, meer 

afhankelijk van wholesale financieringsbronnen en mogelijkerwijs onderworpen 

aan andere reglementaire verplichtingen. 

 

Er zijn verscheidene andere belangrijke wetgevingsstukken en focuspunten die 

veel managementaandacht, kosten en middelen zullen vergen, waaronder: 

 

 Wijzigingen in het prudentieel toezicht, met inbegrip van het pakket 

risicoverminderende maatregelen dat onlangs in de EU is goedgekeurd 

om de Richtlijn Kapitaalvereisten (CRD IV) en de Richtlijn Herstel en 

Afwikkeling van Banken (BRRD) te wijzigen, die van invloed kunnen zijn 

op de minimumvereisten voor eigen vermogen en in aanmerking 

komende passiva (MREL), hefboomwerking, liquiditeit of 

financieringsvereisten, toepasselijke buffers en/of aanvullingen op 

dergelijke minimumvereisten en berekeningsmethoden voor 

risicogewogen activa, alle die door internationale, EU- of nationale 

autoriteiten kunnen worden vastgesteld 

 De derivatenmarkt heeft de afgelopen jaren in de G20-landen en 

daarbuiten bijzondere aandacht gekregen van regelgevers, met de 

invoering van regelgeving die de rapportering en clearing van 

gestandaardiseerde over-the-counter ("OTC")-derivaten en de verplichte 

margining van niet-geclearde OTC-derivaten voorschrijft. Andere 

regelgeving die van toepassing is op swapdealers, waaronder die 

uitgevaardigd door de US Commodity Futures Trading Commission, 

heeft aanzienlijke kosten opgelegd aan de derivatenactiviteit van de 

Bank Groep. 

 De herschikte Richtlijn betreffende Markten voor Financiële 

Instrumenten in Europa (MiFID II), die in januari 2018 in werking is 

getreden, heeft het Europese regelgevingskader fundamenteel 

gewijzigd, hetgeen aanzienlijke operationele veranderingen voor 

marktdeelnemers op een breed scala van financiële instrumenten met 

zich meebrengt, alsook veranderingen in marktstructuren en -praktijken. 

 Op grond van de EU Benchmarkverordening is het bepaalde entiteiten 

van de Bank Groep na 1 januari 2020 niet meer toegestaan benchmarks 

te gebruiken, tenzij de betrokken administrateur gemachtigd is, 

geregistreerd is of in het kader van een regeling van een derde partij 

kwalificeert. Dit kan betekenen dat processen en systemen moeten 

worden aangepast om over te schakelen op nieuwe alternatieve 

benchmarks, wat een zeer tijdrovend en kostbaar proces zou zijn.  

 Los daarvan zal de overgang naar risicovrije rentevoeten als onderdeel 

van een bredere benchmarkhervorming naar verwachting ook gevolgen 

hebben voor de Bank Groep met betrekking tot de timing van de 

ontwikkeling van een robuuste risicovrije markt voor rentevoeten, een 

ongunstige marktreactie en/of incoherenties bij de invoering van 

producten die gebruik maken van de nieuwe risicovrije rentevoeten, en 

ook met betrekking tot de kosten en onzekerheden in verband met het 

beheer en/of de wijziging van historische producten naar risicovrije 

referentierentevoeten als gevolg van de voorgestelde afschaffing van 

bepaalde bestaande benchmarks. 

 De Bank Groep en een aantal van haar leden zijn onderworpen aan het 

uitvoeren van stresstests voor toezichtsdoeleinden in een aantal 

rechtsgebieden. De oefeningen omvatten momenteel de programma's 
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van de Bank of England, de Europese Bankautoriteit, de Federal 

Deposit Insurance Corporation en de Federal Reserve Board. Het niet 

voldoen aan de vereisten van reglementaire stresstests, of het niet 

goedkeuren door de toezichthouders van de stresstestresultaten  en 

kapitaalplannen van de Bank Groep zou ertoe kunnen leiden dat de 

Bank Groep haar kapitaalpositie moet versterken, kapitaal uitkeringen 

moet beperken of extra kapitaal in specifieke dochterondernemingen 

moet plaatsen. 

  De invoering en impelmentatie van de Betalingsdienstenrichtlijn 2 

("PSD2") in de loop van 2019 biedt derden en banken kansen om de 

relatie tussen een klant en zijn bank te veranderen en te verbeteren. 

PSD2 zal ook nieuwe eisen stellen aan het authenticatieproces voor 

een aantal acties die klanten ondernemen, met inbegrip van e-

commerce-transacties. Een niet-nakoming van PSD2 zou de Bank 

Groep kunnen blootstellen aan sancties door de toezichthouders. De 

wijzigingen in de authenticatie kunnen de fraudeomgeving in de sector 

veranderen, aangezien de dienstverleners verschillende benaderingen 

implementeren om aan de eisen te voldoen. 

B.5 Beschrijving 

van de groep 

en de positie 

van de 

Emittent 

binnen de 

groep 

De Bank Groep is een grote wereldwijde financiële dienstverlener.  

De Emittent is een 100% dochtervennootschap van Barclays PLC, de hoogste 

holdingvennootschap van de Bank Groep. 

B.9 Winstprognos

e of raming 

Niet van toepassing: de Emittent heeft verkozen om geen winstprognose of 

winstraming te geven. 

 

B.10 Aard van 

enige 

kwalificaties in 

het 

auditrapport 

betreffende 

historische 

financiële 

informatie 

Niet van toepassing: het auditrapport betreffende historische financiële informatie 

bevat geen dergelijke kwalificaties. 

B.12 Geselecteerde 

belangrijke 

financiële 

informatie; 

verklaringen 

betreffende 

geen 

wezenlijke 

ongunstige 

veranderingen 

en geen 

aanzienlijke 

veranderingen 

Op basis van de gecontroleerde financiële informatie van de Bank Groep voor 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, heeft de Bank Groep totale activa 

van 877.700 miljoen GBP (2017: 1.129.343 miljoen GBP), totale netto leningen 

en voorschotten van 136.959 miljoen GBP (2017: 324.590 miljoen GBP), totale 

deposito's van 199.337 miljoen GBP (2017: 399.189 miljoen GBP), en totaal 

eigen vermogen van 47.711 miljoen GBP (2017: 65.734 miljoen GBP) (met 

inbegrip van minderheidsbelangen van 2 miljoen GBP (2017: 1 miljoen GBP)). 

De winst voor belastingen van de Bank Groep voor het jaar geëindigd op 31 

december 2018 bedroeg 1.286 miljoen GBP (2017: 1.758 miljoen GBP) na 

voorzieningen voor  bijzondere waardeverminderingen van kredieten en andere 

provisies van 643 miljoen GBP (2017: 1.553 miljoen GBP). De financiële 

informatie in deze paragraaf is afkomstig uit de gecontroleerde geconsolideerde 

jaarrekeningen van de Emittent voor het jaar eindigend op 31 december 2018. 

 

Op basis van de ongecontroleerde financiële informatie van de Bank Groep voor 

de zes maanden afgesloten op 30 juni 2019 heeft de Bank Groep totale activa 

van 969.266 miljoen GBP, totale netto leningen en voorschotten van 
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144.664 miljoen GBP, totale deposito's van 215.125 miljoen GBP, en totaal eigen 

vermogen van 52.610 miljoen GBP (met inbegrip van minderheidsbelangen van 

0 miljoen GBP). De winst voor belastingen van de Bank Groep voor de zes 

maanden afgesloten op 30 juni 2019 bedroeg 1.725 miljoen GBP (30 juni 2018: 

725 miljoen GBP) na voorzieningen voor  bijzondere waardeverminderingen van 

kredieten en andere provisies van 510 miljoen GBP (30 juni 2018: 

156 miljoen GBP). De financiële informatie in deze paragraaf is afkomstig uit de 

ongecontroleerde geconsolideerde tussentijdse financiële rapportage van de 

Emittent voor de zes maanden afgesloten op 30 juni 2019. 

 

Niet van toepassing: Er hebben zich geen aanzienlijke veranderingen 

voorgedaan in de financiële positie of handelspositie van de Bank Groep sinds 

30 juni 2019.1 

Er hebben zich geen wezenlijk ongunstige veranderingen voorgedaan in de 

vooruitzichten van de Emittent sinds 31 december 2018. 

B.13 Recente 

gebeurtenisse

n die van 

wezenlijk 

belang zijn 

voor de 

beoordeling 

van de 

solvabiliteit 

van de 

Emittent 

 Niet van Toepassing: er hebben zich geen recente gebeurtenissen voorgedaan 

die specifiek zijn voor de Emittent en die in belangrijke mate relevant zijn voor de 

beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent. 

B.14 Afhankelijkhei

d van de 

Emittent ten 

aanzien van 

andere 

entiteiten 

binnen de 

groep 

Het geheel van het uitgegeven gewone aandelenkapitaal van de Emittent wordt 

uiteindelijk aangehouden door Barclays PLC, die de hoogste 

holdingvennootschap van de Bank Groep is. 

De financiële positie van de Emittent is afhankelijk van de financiële positie van 

zijn dochtervennootschappen. 

B.15 Beschrijving 

van de 

voornaamste 

activiteiten 

van de 

Emittent 

De Bank Groep is een trans-Atlantische retail- en wholesale-bank met een 

wereldwijde reikwijdte die producten en diensten aanbiedt op het gebied van 

persoonlijk bankieren, bedrijfs- en investeringsbankieren, creditcards en 

vermogensbeheer, verankerd in de twee thuismarkten van de Bank Groep, 

namelijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

De Emittent en de Bank Groep bieden producten en diensten aan die ontworpen 

zijn voor de grotere klanten van de Bank Groep in de zakelijke, wholesale- en 

internationale bancaire sector. 

B.16 Beschrijving 

van de mate 

waarin de 

Emittent 

rechtstreeks 

of 

onrechtstreek

Het geheel van het uitgegeven gewone aandelenkapitaal van de Emittent wordt 

uiteindelijk aangehouden door Barclays PLC, die de hoogste 

holdingvennootschap is van de Emittent en zijn dochterondernemingen. 

 

                                                        

1  Op grond van supplement 1/2019 van 3 september 2019 werden de geselecteerde belangrijke financiële gegevens en geen belangrijke 

wijzigingen in de verklaring bijgewerkt. 
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s eigendom is 

of 

gecontroleerd 

wordt en door 

wie en de aard 

van dergelijke 

controle 

B.17 Kredietratings 

met 

betrekking tot 

de Emittent of 

zijn 

schuldeffecten 

De ongewaarborgde verplichtingen op korte termijn van de Emittent hebben een 

A-1 rating van Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited, een P-1 

rating van Moody's Investors Service Ltd. en een F1 rating van Fitch Ratings 

Limited en de ongewaarborgde, niet-ondergeschikte verplichtingen op lange 

termijn van de Emittent hebben een A rating van Standard & Poor's Credit Market 

Services Europe Limited, een A2 rating van Moody's Investors Service Ltd. en 

een A+ rating van Fitch Ratings Limited. Een specifieke uitgifte van Effecten kan 

al dan niet een rating krijgen. 

Ratings: Deze uitgifte van Effecten zal [geen rating krijgen] [zal een [] rating 

krijgen van [Fitch Ratings Limited] [Moody's Investors Service Ltd.] [Standard & 

Poor's Credit Market Services Europe Limited]]. 

 

Sectie C – Effecten 

C.1 Type en 

klasse van 

Effecten die 

worden 

aangeboden 

of toegelaten 

tot 

verhandeling 

Effecten beschreven in deze Samenvatting kunnen schuldeffecten zijn of kunnen, 

wanneer de betalingsvoorwaarden gekoppeld zijn aan de prestaties van een 

specifieke inflatie index, afgeleide effecten (derivaten) zijn. 

Effecten zullen interesten genereren tegen een vaste interestvoet, een variabele 

interestvoet plus een vast percentage, een interestvoet gelijk aan een vast 

percentage min een variabele interestvoet, een interestvoet gelijk aan het 

verschil tussen twee variabele interestvoeten, een interestvoet berekend aan de 

hand van wijzigingen in een specifieke inflatie index, of een interestvoet 

schommelend tussen twee gespecificeerde vaste interestvoeten (waarvan er een 

gelijk kan zijn aan nul) afhankelijk van het feit of de gespecificeerde variabele 

interestvoet de gespecificeerde strike interestvoet overschrijdt op de relevante 

bepalingsdatum, kunnen zero coupon effecten zijn (dewelke geen interest 

genereren) of kunnen een combinatie van verschillende interesttypes 

combineren. Het interesttype (indien van toepassing) te betalen met betrekking 

tot de Effecten, kan hetzelfde zijn voor alle Interest Betalingsdata of kan 

verschillend zijn voor verschillende Interest Betalingsdata. Effecten kunnen een 

optie bevatten zodat de Emittent, naar eigen goeddunken, het interesttype 

betaalbaar met betrekking tot de Effecten eenmalig kan wijzigen gedurende de 

looptijd van de Effecten. Het bedrag van de interest betaalbaar met betrekking tot 

de Effecten op een Interest Betalingsdatum kan onderworpen worden aan een 

range accrual factor dewelke zal variëren naargelang de prestatie van een 

gespecificeerde inflatie index of een of meerdere gespecificeerde variabele 

interestvoeten gedurende de observatieperiode met betrekking tot die interest 

betalingsdatum. 

Effecten kunnen een optie bevatten om de Effecten te laten terugbetalen vóór de 

vervaldag naar eigen keuze van de Emittent of de belegger. Indien Effecten niet 

vroegtijdig worden terugbetaald, dan zullen zij worden terugbetaald op de 

Geplande Aflossingsdatum en het betaalde bedrag zal ofwel een vaststaand 

aflossingsbedrag zijn, ofwel een bedrag gekoppeld aan de prestaties van een 

specifieke inflatie-index. 

Effecten kunnen gecleared worden middels een clearingsysteem of uncleared 
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zijn en aangehouden worden aan toonder of in geregistreerde vorm. Bepaalde 

geclearde Effecten kunnen bestaan in de vorm van een gedematerialiseerde en 

ongecertificeerde boekinschrijving. Eigendom van geclearde Effecten zal worden 

bepaald door de registers van het relevante clearingsysteem. 

Effecten zullen worden uitgegeven in één of meerdere reeksen (elk een 

"Reeks") en elke Reeks kan worden uitgegeven in tranches (elk een "Tranche") 

op dezelfde of verschillende uitgiftedata. De Effecten van elke Reeks zijn 

bedoeld om onderling omwisselbaar te zijn met alle andere Effecten van die 

Reeks. Elke Reeks zal een uniek Reeksnummer en identificatiecode krijgen. 

De Effecten zijn overdraagbare obligaties van de Emittent die kunnen 

aangekocht en verkocht worden door beleggers in overeenstemming met de 

algemene voorwaarden uiteengezet in het Basisprospectus (de "Algemene 

Voorwaarden"), zoals vervolledigd door het document houdende de definitieve 

voorwaarden (de "Definitieve Voorwaarden") (de Algemene Voorwaarden 

aldus vervolledigd, de "Voorwaarden"). 

[Interest: [De Effecten zullen geen interest genereren.] [De interest betaalbaar 

met betrekking tot de Effecten zal worden bepaald aan de hand van [een 

combinatie van] [een vaste interestvoet/ een variabele interestvoet/ een 

omgekeerde variabele interestvoet/een niet samengestelde variabele 

interestvoet/interest die gekoppeld is aan de prestatie van een gespecificeerde 

inflatie index/ een vaste interestvoet die zal schommelen tussen twee 

gespecificeerde vaste interestvoeten (waarvan er een gelijk kan zijn aan nul) 

afhankelijk van het feit of een gespecificeerde variabele interestvoet een 

gespecificeerde strike interestvoet evenaart of overschrijdt/ een interestvoet 

gekoppeld aan de spread tussen twee variabele interestvoeten] [op voorwaarde 

dat de interestvoet kan worden gewijzigd naar keuze van de Emittent in [een 

combinatie van] [een vaste interestvoet/ een variabele interestvoet/ een 

omgekeerde variabele interestvoet/een niet samengestelde variabele 

interestvoet/ interest die gekoppeld is aan de spread tussen twee variabele 

interestvoeten.] [Het bedrag van betaalbare interest met betrekking tot een effect 

zal bepaald worden door het bedrag van de berekende interest van het effect te 

vermenigvuldigen met de geldende interestvoet en dagtellingbreuk [,en 

vervolgens het resultaat te vermenigvuldigen met de range accrual factor voor de 

betreffende interest berekeningsperiode.]] 

Aankoop- of Verkoopoptie: [Niet van toepassing.] [Effecten kunnen worden 

afgelost vóór de Geplande Aflossingsdatum naar keuze van [de Emittent op de 

volgende [datum] [data]: []] [ en][ de Houder op de volgende [datum] [data]: [

]]]. 

Uiteindelijke aflossing: Het uiteindelijke aflossingsbedrag zal [worden bepaald 

aan de hand van de [] Index][ [] procent bedragen van [] (het 

Berekeningsbedrag)]. 

Vorm: [De Effecten zullen initieel worden uitgegeven in [globale] [aan toonder] 

[geregistreerde] vorm.] [De Effecten zullen worden uitgegeven in definitieve 

geregistreerde vorm.] [De Effecten zullen worden uitgegeven in de vorm van 

gedematerialiseerde en ongecertificeerde boekinschrijvingen.] [De Effecten 

zullen worden uitgegeven [aan toonder in gedematerialiseerde vorm (au 

porteur).] [in geregistreerde gedematerialiseerde vorm (au nominatif).]] [De 

Effecten zullen worden uitgegeven in de vorm van ongecertificeerde effecten en 

zullen worden ingeschreven in het centrale register (Hauptregister) van SIX SIS 

AG als bewaarnemer (Verwahrungsstelle).] [De Effecten zullen worden 

vertegenwoordigd door een enkel Globaal Effect in geregistreerde vorm dat 
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wordt gedeponeerd bij SIX SIS AG als centrale depositaris.] 

Identificatie: Reeksnummer: []; Tranchenummer: []. 

Identificatiecodes: ISIN Code: []; Common Code: [] [; Valoren: []][]. 

Toepasselijk recht: De Effecten zijn onderworpen aan [Engels recht] [Frans recht] 

[Zwitsers recht]. 

C.2 Munteenheid Voor zover in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, 

regelgevingen en richtlijnen, kunnen de Effecten worden uitgegeven in elke 

munteenheid. De voorwaarden van Effecten kunnen bepalen dat alle bedragen 

van interest en hoofdsom betaalbaar met betrekking tot de Effecten betaald 

zullen worden in een andere betalingsmunteenheid dan de munteenheid waarin 

de Effecten worden uitgedrukt, waarbij dergelijke betalingen worden omgezet in 

de betalingsmunteenheid tegen de van toepassing zijnde wisselkoers zoals 

bepaald door de Bepalingsagent. 

De Effecten zullen worden uitgedrukt in [pond sterling ("GBP")][Euro 

("EUR")][United States dollar ("USD")][]. Alle bedragen van interesten en 

hoofdsommen betaalbaar met betrekking tot de Effecten zullen bepaald worden 

in [pond sterling ("GBP")] [Euro ("EUR")] [United States dollar ("USD")] [], 

waarbij dergelijke bedragen omgezet worden van [GBP] [EUR] [USD] [] in 

[GBP] [EUR] [USD] [] tegen de geldende wisselkoers zoals bepaald door de 

Bepalingsagent.  

C.5 Beschrijving 

van 

beperkingen 

op de vrije 

overdraagbaa

rheid van de 

Effecten 

Effecten die aangeboden en verkocht worden buiten de Verenigde Staten aan 

niet-V.S. personen op basis van Regulation S dienen in overeenstemming te zijn 

met de toepasselijke overdrachtsbeperkingen met betrekking tot de Verenigde 

Staten. 

Effecten aangehouden in een clearingsysteem zullen overgedragen worden in 

overeenstemming met de regels, procedures en reglementen van dat 

clearingsysteem. 

Behoudens het bovenstaande zullen de Effecten vrij overdraagbaar zijn. 

 

C.8 Beschrijving 

van rechten 

gekoppeld 

aan de 

Effecten, 

inclusief 

rangorde, en 

beperkingen 

aan die 

rechten 

Rechten: Elk Effect bevat een recht op een mogelijk interestrendement en een 

betaalbaar bedrag bij aflossing samen met bepaalde bijkomende rechten, zoals 

het recht om mededelingen te ontvangen met betrekking tot bepaalde bepalingen 

en evenementen en het recht om te stemmen over toekomstige wijzigingen. 

Prijs: Effecten zullen worden uitgegeven aan een prijs en in de coupures zoals 

overeengekomen tussen de Emittent en de relevante verdeler(s) en/of 

beheerder(s) op moment van de uitgifte. De minimum coupure zal het 

Berekeningsbedrag zijn op basis waarvan interest- en aflossingsbedragen 

berekend zullen worden. De uitgifteprijs van de Effecten is [] procent. De 

[minimum] bepaling van een Effect is [] (het "Berekeningsbedrag"). 

Belasting: Alle betalingen met betrekking tot de Effecten zullen worden gedaan 

zonder bronheffing of aftrek voor of ten gevolge van enige UK-belastingen tenzij 

dergelijke bronheffing of aftrek wettelijk vereist is. Indien enige dergelijke 

bronheffing of aftrek wettelijk vereist is, zal de Emittent, tenzij 'Taxation Gross Up' 

(compensatie van belasting) is gespecificeerd als 'Niet van toepassing' in de 

Definitieve Voorwaarden en elders tenzij in beperkte omstandigheden, 

bijkomende bedragen betalen om de ingehouden of afgetrokken bedragen te 

dekken. Als in de Definitieve Voorwaarden 'Taxation Gross Up' (compensatie van 
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belasting) wordt opgegeven als 'Niet van toepassing', betaalt de Emittent geen 

extra bedragen ter dekking van de ingehouden of afgetrokken bedragen. 

Wanprestatie: Indien de Emittent nalaat om enige opeisbare betaling onder de 

Effecten te doen of een andere algemene voorwaarde van de Effecten schendt 

op een manier die wezenlijk nadelig is voor de belangen van de Houders (en 

dergelijke nalatigheid wordt niet verholpen binnen 30 dagen, of in geval van 

rente, binnen 14 dagen), of de Emittent is in gerechtelijke vereffening, dan 

(behalve, in het geval van rente, als de Emittent verhinderd wordt te betalen, 

door een bepaling van dwingend recht) zullen de Effecten direct opeisbaar en 

betaalbaar worden, na kennisgeving gegeven door de Houder (of, in geval van 

Effecten naar Frans recht, de vertegenwoordiger van de Houders).  

Ranking: Effecten zijn directe, niet-achtergestelde en ongedekte verplichtingen 

van de Emittent en zijn gelijk in rang onder elkaar. 

Beperkingen aan de rechten: Niettegenstaande het feit dat de Effecten 

gekoppeld zijn aan het rendement van het onderliggend actief/de onderliggende 

activa, hebben Houders geen enkel recht ten opzichte van het onderliggend 

actief/de onderliggende activa. De algemene voorwaarden van de Effecten 

bevatten bepalingen voor het organiseren van vergaderingen van Houders om 

zaken die in het algemeen hun belangen aangaan te beschouwen en deze 

bepalingen laten toe dat een gedefinieerde meerderheid alle Houders zal binden 

met inbegrip van Houders die niet aanwezig waren of niet stemden op de 

relevante vergadering en Houders die stemden tegen de beslissing van de 

meerderheid. Verder kan de Emittent, in bepaalde omstandigheden, de 

algemene voorwaarden van de Effecten wijzigen, zonder toestemming van de 

Houders. De algemene voorwaarden van de Effecten laten de Emittent en de 

Bepalingsagent toe (naargelang het geval), bij het plaatsvinden van bepaalde 

gebeurtenissen en in bepaalde omstandigheden, zonder toestemming van de 

Houders, om aanpassingen aan de algemene voorwaarden van de Effecten te 

maken, de Effecten af te lossen vóór de eindvervaldag, (indien van toepassing) 

de waardering van de onderliggende activa/actief of de geplande betalingen 

onder de Effecten uit te stellen, de valuta te veranderen waarin de effecten zijn 

uitgedrukt, om de Emittent te vervangen met een andere toegestane entiteit 

onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden, en bepaalde andere handelingen 

te doen met betrekking tot de Effecten en de eventuele onderliggende 

actief/activa(n). 

C.9 

 

 

Interest/ 

Aflossing 

Interest: Voor wat betreft elke interest berekeningsperiode, kunnen Effecten wel 

of geen interest genereren. Voor elke interest berekeningsperiode voor dewelke 

Effecten interest genereren, zal interest aangroeien aan een van de volgende 

interestvoeten: een vaste interestvoet, een variabele interestvoet plus een vast 

percentage, een interestvoet gelijk aan een vast percentage verminderd met een 

variabele intrestvoet, een intrestvoet gelijk aan het verschil tussen twee variabele 

interestvoeten, een interestvoet berekend aan de hand van wijzigingen in een 

specifieke inflatie-index, een interestvoet die kan variëren tussen twee 

gespecificeerde vaste interestvoeten (waarvan er een gelijk kan zijn aan nul) 

afhankelijk van het al dan niet overschrijden door de gespecificeerde variabele 

interestvoet van een gespecificeerd niveau op de relevante bepalingsdatum of 

een interestvoet die een niet samengestelde variabele interestvoet is. Effecten 

kunnen een optie bevatten zodat de Emittent, naar eigen goeddunken, het type 

van interest dat betaalbaar is met betrekking tot de Effecten eenmalig kan 

wijzigen gedurende de looptijd van de Effecten (de "Wijzigingsoptie"). Effecten 

kunnen ook een optie bevatten voor de Houder die 100% van het Totaal 

Nominaal Bedrag (of van het uitstaande aantal, zoals van toepassing) 

vertegenwoordigt om een bestaande vorm van te betalen rente op de Effecten 

om te zetten naar een vaste interestvoet (de "Conversieoptie"). Het bedrag van 
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de interest die betaalbaar is met betrekking tot de Effecten op een Interest 

Betalingsdatum kan ook onderworpen zijn aan een range accrual factor die zal 

variëren in functie van de prestatie van een gespecificeerde inflatie index of een 

of meer gespecificeerde variabele interestvoeten, zoals onder beschreven in de 

'Range Accrual Factor' (de "Range Accrual Factor"). 

Uiteindelijke aflossing: Het bedrag betaalbaar op de uiteindelijke aflossing van 

de Effecten zal ofwel worden bepaald als een percentage van het 

Berekeningsbedrag van de Effecten, of kan verwijzen naar het 

Berekeningsbedrag van de Effecten (zijnde de minimum coupure van de 

Effecten) zoals aangepast naar omhoog of naar omlaag om wijzigingen in een 

inflatie index in rekening te brengen. Uitbetalingsprocedures zijn afhankelijk van 

het Effectenvereffeningsysteem en lokale werkwijzen in het rechtsgebied van de 

belegger. 

Optionele Vroegtijdige Aflossing: Bepaalde Effecten kunnen vóór de Geplande 

Aflossingsdatum worden afgelost na uitoefening van een aankoopoptie door de 

Emittent of de uitoefening van een verkoopoptie door een Houder van de 

Effecten. 

[[Verplichte] Vroegtijdige Aflossing: Effecten kunnen ook vóór de Geplande 

Aflossingsdatum worden afgelost indien de nakoming van de verplichtingen van 

de Emittent onwettig wordt of, indien de Bepalingsagent dit zo bepaalt, na de 

stopzetting van de publicatie van een Inflatie Index of na [wijziging in 

toepasselijke wetgeving, ] [een onderbreking in de munteenheid ] [of] [een 

belastingsgebeurtenis die een invloed heeft op de mogelijkheid van de Emittent 

om zijn verplichtingen onder de Effecten na te komen].]  

Indicatieve bedragen: Als de Effecten worden aangeboden door middel van een 

Openbaar Aanbod en enige onderstaande gespecificeerde productwaarden niet 

vastgesteld of bepaald zijn bij de aanvang van het Openbaar Aanbod (inclusief 

het bedrag, het niveau, het percentage, de prijs, de rentevoet of andere waarde 

met betrekking tot de voorwaarden van de Effecten die niet zijn vastgesteld of 

bepaald bij het begin van het Openbaar Aanbod), zullen deze gespecificeerde 

product waarden een indicatief bedrag, een indicatief minimum bedrag, een 

indicatief maximum bedrag of een combinatie daarvan aangeven. In dergelijk 

geval zal de relevante gespecificeerde product waarde(n) de waarde zijn bepaald 

op basis van de marktomstandigheden door de Emittent op of rond het einde van 

het Openbaar Aanbod. De van toepassing zijnde gespecificeerde productwaarde 

zal voorafgaand aan de Uitgiftedatum worden meegedeeld. 

[INTEREST 

[Vaste Interestvoet. [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie werd uitgeoefend, zal 

elk][Gedurende de looptijd van de Effecten of, indien de Wijzigingsoptie werd 

uitgeoefend, tot aan de Wijzigingsdatum na het uitoefenen van de 

Wijzigingsoptie, zal elk] [Voor de periode vanaf en met inbegrip van de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend in []] tot aan maar exclusief de 

Interest Betalingsdatum vallend op [], elk] Effect zal interest genereren 

[(onderworpen aan toepassing van de Range Accrual Factor zoals hieronder 

beschreven)] [vanaf [] [de interest berekeningsperiode beginnend op of dichtst 

bij de Wijzigingsdatum]] tegen [een interestvoet van []%][de interestvoet 

hieronder gespecificeerd onder hoofding 'Vaste Interestvoet (%)'] per jaar 

betaalbaar op het einde van elke interest berekeningsperiode op [[] in elk 

jaar][elke datum hieronder gespecificeerd onder de hoofding 'Interest 

Betalingsdatum(data)'] [vallend na de Wijzigingsdatum] (elk, een "Interest 

Betalingsdatum").] 

[Interest Betalingsdatum:] [Vaste Interestvoet (%):]  
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[] [[] werkdagen na elke 

interestbepalingsdatum] 

[Indicatie van opbrengst. De opbrengst van Effecten die enkel vaste interest 

genereren zal [] bedragen op de Uitgiftedatum en zal berekend worden aan de 

hand van de samengestelde jaarlijkse opbrengstratio die zou gelden indien de 

relevante Effecten werden aangekocht tegen de Uitgifteprijs op de Uitgiftedatum 

en aangehouden tot de vervaldag. Dit is geen indicatie van toekomstige 

opbrengst.] 

[Variabele Interestvoet. [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie werd uitgeoefend, zal 

elk] [Gedurende de looptijd van de Effecten of, indien de Wijzigingsoptie werd 

uitgeoefend, tot aan de Wijzigingsdatum na het uitoefenen van de 

Wijzigingsoptie, zal elk] [Voor de periode vanaf en met inbegrip van de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend in []] tot aan maar exclusief de 

Interest Betalingsdatum vallend op [], elk] Effect zal interest genereren [vanaf [

] [de interest berekeningsperiode beginnend op of dichtst bij de 

Wijzigingsdatum]] en zal een bedrag aan interest genereren [(onderworpen aan 

toepassing van de Range Accrual Factor zoals hieronder beschreven)] 

gekoppeld aan de Variabele Interestvoet (zoals hieronder gedefinieerd) aan het 

einde van elke interest berekeningsperiode op [[] in elk jaar][elke datum 

gespecificeerd hieronder onder de hoofding 'Interest Betalingsdatum 

(Betalingsdata)'] [vallend na de Wijzigingsdatum] (elk, een "Interest 

Betalingsdatum"). 

[De toepasselijke interestvoet ("Interestvoet") zal [gelijk zijn aan de Variabele 

Interestvoet] [berekend worden door vermenigvuldiging van de Variabele 

Interestvoet met [het cijfer zoals vermeld onder de hoofding 'Participatie' 

hieronder] []] [en vervolgens door toevoeging van [het relevante percentage 

hieronder gespecificeerd onder de hoofding 'Spread (%)' hieronder] [[]%][, voor 

zover dergelijke interestvoet niet [hoger is dan het percentage uiteengezet onder 

de hoofding 'Cap (%)' hieronder][[]%] [de Curve Cap Rate (zoals hieronder 

gedefinieerd)]] [of] [lager is dan [het relevante percentage vermeld onder de 

hoofding 'Floor (%)' hieronder][[]% [nul].] 

[Interest 

Betalingsd

atum 

(data):] 

[Participatie:] [Spread (%):] [Cap (%):] [Floor (%):] 

[] [] [] [] [] 

 

["Curve Cap Rate" betekent een percentage bepaald door de Bepalingsagent 

gelijk aan het product van [(i) [][Factor] en (ii) de som van (a) het product van [

][Vermenigvuldiger] en de interestvoet van [][Referentierente] en (b) [
][Marge]] [(i) [][Factor] en (ii) de som van (a) het product van [
][Vermenigvuldiger 1] en de interestvoet van [][Referentierente 1], [minus] [plus] 

het product van [][Vermenigvuldiger 2] en de interestvoet van de [
][Referentierente 2], en (b) [][Marge]]; onderhevig aan een maximum 

percentage gelijk aan [][Bovengrens].] 

[Omgekeerde Variabele Interestvoet. [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie werd 

uitgeoefend, zal elk] [Gedurende de looptijd van de Effecten of, indien de 

Wijzigingsoptie werd uitgeoefend, tot aan de Wijzigingsdatum na het uitoefenen 

van de Wijzigingsoptie, zal elk] [Voor de periode vanaf en met inbegrip van [de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend in []] tot aan maar met 

uitsluiting van de Interest Betalingsdatum vallend op [], elk] Effect zal interest 
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genereren [vanaf [] [de interest berekeningsperiode beginnend op of dichtst bij 

de Wijzigingsdatum]] en zal een bedrag aan interest genereren [(onderworpen 

aan toepassing van de Range Accrual Factor zoals hieronder beschreven)] 

gekoppeld aan de Variabele Interestvoet (zoals hieronder gedefinieerd) aan het 

einde van elke interest berekeningsperiode op [[] van elk jaar][elke datum 

gespecificeerd hieronder onder de hoofding 'Interest Betalingsdatum 

(Betalingsdata)'] [vallend na de Wijzigingsdatum] (elk, een "Interest 

Betalingsdatum"). 

[De toepasselijke interestvoet ("Interestvoet") zal [berekend worden door de 

Variabele Interestvoet te vermenigvuldigen met [het cijfer zoals vermeld onder de 

hoofding 'Participatie' hieronder] []] [en vervolgens door het in mindering 

brengen van deze Interestvoet van [het relevante percentage hieronder 

gespecificeerd onder de hoofding 'Spread (%)' hieronder] [[]%][, voor zover 

dergelijke interestvoet niet [hoger is dan [het percentage vermeld onder de 

hoofding 'Cap (%)' hieronder] [[]%] [de Curve Cap Rate (zoals hieronder 

gedefinieerd)]] [of] [lager is dan [het relevante percentage vermeld onder de 

hoofding 'Floor (%)' hieronder][[]%] [nul] 

["Variabele Interestvoet" betekent [de CMS Referentie Interestvoet (zoals hieronder 
gedefinieerd)] [de koersnotering voor [] [maand/jaar] 
[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[]die verschijnt op [de Bloomberg 
Schermpagina []] [de Reuters Schermpagina [] ] om [] [a.m.][p.m.] [] op de datum 
waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald]/[het rekenkundig gemiddelde 
van de noteringskoersen voor [] 
[maand/jaar][LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] dat verschijnt op [de 
Bloomberg Schermpagina []] [de Reuters Schermpagina [] om [] [a.m.][p.m.] op 

datum waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald] [het rendement van een 
dagelijkse samengestelde interestvoet investering (met de [dagelijkse Britse Pond 
overnight referentie interestvoet]/[het rekenkundig gemiddelde van de dagkoersen van de 
dagelijkse interbancaire eurogeldmarkt in de Eurozone] als referentie interestvoet voor de 
berekening van de interestvoet) bepaald door de Bepalingsagent met betrekking tot de 
relevante interest berekeningsperiode.] 

.] 

[Interest 

betalingsdat

um (data):] 

[Participatie] [Spread (%):] [Cap (%):] [Floor 

(%):] 

[] [] [] [] [] 

 

["Curve Cap Rate" betekent een percentage bepaald door de Bepalingsagent 

gelijk aan het product van [(i) [] en (ii) de som van (a) het product van [] en de 

interestvoet van [] en (b) []] [(i) [] en (ii) de som van (a) het product van [] 

en de interestvoet van [], [minus] [plus] het product van [] en de interestvoet 

van de [], en (b) []]; onderhevig aan een maximum percentage gelijk aan [].] 

[Variabele Interestvoet" betekent de CMS Referentie Interestvoet (zoals 

hieronder gedefinieerd)] [de koersnotering voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[]die verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina []] [de Reuters Schermpagina []] om [] [a.m.][p.m.] [] op de 

datum waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald]/[het 

rekenkundig gemiddelde van de noteringskoersen voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] dat verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina []] [de Reuters Schermpagina] [] om [] [a.m.][p.m.] op datum 

waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald].] 
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[Inflatiegekoppelde Interest. [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie werd uitgeoefend, 

zal elk] [Gedurende de looptijd van de Effecten of, indien de Wijzigingsoptie werd 

uitgeoefend, tot aan de Wijzigingsdatum na het uitoefenen van de 

Wijzigingsoptie, zal elk] [Voor de periode vanaf en met inbegrip van [de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend in []] tot aan maar met 

uitsluiting van de Interest Betalingsdatum vallend op [], elk] Effect zal interest 

genereren vanaf [] aan een interestvoet gelijk aan het niveau van de [] Index, [

], ([de Bloomberg Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] "[]") (de "Inflatie 

Index") voor de [[]e maand voorafgaand aan de relevante Interest 

Betalingsdatum, gedeeld door het niveau van de Index voor []] [de []e maand 

voorafgaand aan de relevante Interest Betalingsdatum][de Initiële 

Waarderingsdatum],[, verminderd met 1], en het resultaat hiervan, uitgedrukt in 

een percentage,] [vermenigvuldigd met [[] [het getal overeenkomstig de 

relevante Interest Betalingsdatum, zoals hieronder gespecificeerd onder de 

hoofding 'Vast Percentage' hieronder]] [en vervolgens [vermeerderd][verminderd] 

[[[]%] [met het relevante percentage vermeld hieronder onder de hoofding 

'Spread]], dewelke interest betaalbaar zal zijn op het einde van elke interest 

berekeningsperiode op [[] van elk jaar] [elke datum gespecificeerd onder de 

hoofding 'Interest Betalingsdatum(data)'] (elk, een "Interest Betalingsdatum").] 

[,mits dergelijke interestvoet niet [groter zal zijn dan [[]%][het percentage 

vermeld onder de hoofding 'Cap%' hieronder] [de Curve Cap Rate (zoals 

hieronder gedefinieerd)] [of] [minder dan [[]%][het relevante percentage 

gespecificeerd onder 'Floor (%)' hieronder].  

[Interest 

betalingsdat

um (data):] 

[Vast 

Percentage 

(%):] 

[Spread (%):] [Cap (%):] [Floor (%):] 

[] [] [] [] [] 

 

["Curve Cap Rate" betekent een percentage bepaald door de Bepalingsagent 

gelijk aan het product van [(i) [] [Factor] en (ii) de som van (a) het product van [

] [Vermenigvuldiger] en de interestvoet van [] [Referentie-interestvoet] en (b) 

[][Marge]] [(i) [][Factor] en (ii) de som van (a) het product van [
][Vermenigvuldiger 1] en de interestvoet van [] [Referentie-interestvoet 1], [min] 

[plus] het product van [][Vermenigvuldiger 2] en de interestvoet van de [] 

[Referentie-interestvoet 2], en (b) [] [Marge]]; onderhevig aan een maximum 

percentage gelijk aan [] [Bovenste Grens].] 

[Digitale Interest. [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie werd uitgeoefend, zal elk] 

[Gedurende de looptijd van de Effecten of, indien de Wijzigingsoptie werd 

uitgeoefend, tot aan de Wijzigingsdatum na het uitoefenen van de 

Wijzigingsoptie, zal elk] [Voor de periode vanaf en met inbegrip van [de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend in []] tot aan maar met 

uitsluiting van de Interest Betalingsdatum vallend op [], elk] Effect zal interest 

genereren die betaalbaar is op elke datum gespecificeerd hieronder onder de 

hoofding 'Interest Betalingsdatum(data)' (elk, een "Interest Betalingsdatum") 

aan (i) de interestvoet gespecificeerd onder hoofding 'Digital Interestvoet 1][de 

Digitale Interestvoet 1 (zoals hieronder gedefinieerd) bepaald voor de relevante 

interest betalingsdatum]', indien de Variabele Interestvoet op de relevante datum 

lager is dan de interestvoet gespecificeerd hieronder onder de hoofding 'Strike', 

(ii) de interestvoet gespecificeerd onder hoofding 'Digital Interestvoet 2'][de 

Digitale Interestvoet 2 (zoals hieronder gedefinieerd) bepaald voor de relevante 

interest betalingsdatum] indien de Variabele Interestvoet op de relevante datum 

hoger is dan de Interestvoet gespecificeerd onder de hoofding 'Strike', of (iii) de 

hoogste van de interestvoeten gespecificeerd hieronder onder de hoofdingen 
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'Digitale Interestvoet 1' en 'Digitale Interestvoet 2'][de interest gespecificeerd 

hieronder onder de hoofding 'Digitale Interestvoet 1' en de Digitale Interestvoet 2 

bepaald voor de relevante interest betalingsdatum][de Digitale Interestvoet 1 

bepaald voor de relevante interest betalingsdatum en de interestvoet 

gespecificeerd hieronder onder de hoofding 'Digitale Interestvoet 2'][de Digitale 

Interestvoet 1 en Digitale Interestvoet 2, elk zoals bepaald voor de relevante 

interest betalingsdatum], indien de Variabele Interestvoet op de relevante datum 

gelijk is aan de interestvoet gespecificeerd onder de hoofding 'Strike'[, op 

voorwaarde dat deze interestvoet niet hoger is dan [het percentage onder de titel 

"Cap (%)" hieronder] [[]%] [ de Curve Cap Rate (zoals hieronder gedefinieerd)]] 

[of] [lager dan [het relevante percentage onder de titel "Floor (%)" hieronder] [[] 

% [nul].]. 

[Interest 

Betalingsdat

um(data):] 

[Digitale 

Interestvoet 

1 (%):] 

[Digitale 

Interestvoet 

2 (%):] 

[Strike 

(%):] 

[Cap (%)] [Floor 

(%)] 

[] [] [] [] []  []  

 

["Curve Cap Rate" betekent een percentage bepaald door de Bepalingsagent 

gelijk aan het product van [(i) [] [Factor] en (ii) de som van (a) het product van [

] [Vermenigvuldiger] en de interestvoet van [] [Referentie-interestvoet] en (b) 

[][Marge]] [(i) [][Factor] en (ii) de som van (a) het product van [
][Vermenigvuldiger 1] en de interestvoet van [] [Referentie-interestvoet 1], [min] 

[plus] het product van [][Vermenigvuldiger 2] en de interestvoet van de [] 

[Referentie-interestvoet 2], en (b) [] [Marge]]; onderhevig aan een maximum 

percentage gelijk aan [] [Bovenste Grens].] 

["Digitale Interestvoet 1" betekent de [CMS Referentie Interestvoet (zoals 

hieronder gespecificeerd)] [de koersnotering voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] die verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] op de datum voor de 

bepaling van de variabele interestvoet]/[het aritmetisch gemiddelde van de 

koersnoteringen voor [] [maand/jaar] [LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] 

die verschijnt op [de Bloomberg Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] 

om [] op de datum voor de bepaling van de variabele interestvoet].] 

["Digitale Interestvoet 2" betekent de [CMS Referentie Interestvoet (zoals 

hieronder gespecificeerd)] [de koersnotering voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] die verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] op de datum voor de 

bepaling van de variabele interestvoet]/[het aritmetisch gemiddelde van de 

koersnoteringen voor [] [maand/jaar] [LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] 

die verschijnt op [de Bloomberg Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] 

om [] op de datum voor de bepaling van de variabele interestvoet].] 

["Variabele Interestvoet" betekent de CMS Referentie Interestvoet (zoals 

hieronder gedefinieerd)] [de koersnotering voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[]die verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] [a.m.][p.m.] [] op de 

datum waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald]/[het 

rekenkundig gemiddelde van de noteringskoersen voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] dat verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] [a.m.][p.m.] op datum 

waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald].] 
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[Spread-Gekoppelde Interest. [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie werd uitgeoefend, 

zal elk] [Gedurende de looptijd van de Effecten of, indien de Wijzigingsoptie werd 

uitgeoefend, tot aan de Wijzigingsdatum na het uitoefenen van de 

Wijzigingsoptie, zal elk] [Voor de periode vanaf en met inbegrip van [de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend in []] tot aan maar met 

uitsluiting van de Interest Betalingsdatum vallend op [], elk] Effect zal interest 

genereren vanaf [][de interest berekeningsperiode beginnend op of dichtst bij 

de Wijzigingsdatum] en zal een bedrag aan interest genereren [(onderworpen 

aan de toepassing van de Range Accrual Factor zoals hieronder beschreven)] 

gekoppeld aan de Interestvoet (zoals hieronder gedefinieerd) aan het einde van 

elke interest berekeningsperiode op [[] van elk jaar][elke datum gespecificeerd 

hieronder onder de hoofding 'Interest Betalingsdatum (Betalingsdata)'] [vallend 

na de Wijzigingsdatum] (elk, een "Interest Betalingsdatum"). 

De toepasselijke interestvoet ("Interestvoet") zal [gelijk zijn aan de Spread-

Gebonden Interestvoet 1 verminderd met het product van het getal uiteengezet 

onder de hoofding "Hefboom" hieronder en de Spread-Gebonden Interestvoet 2] 

[vermenigvuldigd met het getal vermeld onder de hoofding 'Participatie' 

hieronder] [en vervolgens [vermeerderd] [verminderd] met het relevante 

percentage gespecificeerd hieronder onder de hoofding 'Spread (%)'/ [] %] [, 

mits dergelijke interestvoet niet [hoger zal zijn dan het percentage vermeld onder 

de hoofding 'Cap(%)' hieronder/ [] %] [of] [minder zal zijn dan [het relevante 

percentage gespecificeerd onder 'Floor(%)' hieronder / []% [nul]] [(onderworpen 

aan de toepassing van de Range Accrual Factor zoals hieronder beschreven)]. 

"Spread-Gekoppelde Interestvoet Één(t)" betekent [de CMS Referentie 

Interestvoet 1 (zoals hieronder gedefinieerd)] [de koersnotering voor [] 

[maand/jaar] [LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] die verschijnt op [de 

Bloomberg Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] [a.m.][p.m.] [] 

op de datum waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald]/[het 

rekenkundig gemiddelde van de noteringskoersen voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] dat verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] [a.m.][p.m.] op datum 

waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald] [, op voorwaarde dat 

een dergelijke koers niet [groter is dan [het percentage onder de titel "Spread-

Gekoppelde Interest Één(t) Cap (%)" hieronder / []%] [en] [of] [minder dan [het 

relevante percentage gespecificeerd onder 'Spread-Gekoppelde Interest Één(t) 

Floor (%)' hieronder /[]% [nul]]. 

"Spread-Gekoppelde Interestvoet Twee(t)" betekent [de CMS Referentie 

Interestvoet 2 (zoals hieronder gedefinieerd)] [de koersnotering voor [] 

[maand/jaar] [LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] die verschijnt op [de 

Bloomberg Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] [a.m.][p.m.] [] 

op de datum waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald]/[het 

rekenkundig gemiddelde van de noteringskoersen voor [] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[] dat verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] om [] [a.m.][p.m.] op datum 

waarop de variabele interestvoet dient te worden bepaald] [, op voorwaarde dat 

een dergelijke koers niet [groter is dan [het percentage onder de titel "Spread-

Gekoppelde Interestvoet Twee(t) Cap (%)" hieronder / []%] [en] [of] [minder dan 

[het relevante percentage gespecificeerd onder 'Spread-Gekoppelde Interestvoet 

Twee(t) Floor (%)' hieronder /[]% [nul]]. 

[Interest 

betalingsdatum 

(data):] 

[Hefboom:] [Participatie:] [Spread 

(%):] 

[Cap 

(%):] 

[Floor 

(%):]
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[] [] [] [] [] [] 

      

[Spread-

Gekoppelde 

Interestvoet 

Één(t) Cap (%):] 

[Spread-

Gekoppelde 

Interestvoet 

Twee(t) Cap 

(%):] 

[Spread-

Gekoppelde 

Interestvoet 

Één(t) Floor 

(%):] 

[Spread-

Gekoppeld

e 

interestvoe

t Twee(t) 

Floor (%):] 

  

[] [] [] []   

 

["Curve Cap Rate" betekent een percentage bepaald door de Bepalingsagent 

gelijk aan het product van [(i) [] [Factor] en (ii) de som van (a) het product van [

] [Vermenigvuldiger] en de interestvoet van [] [Referentie-interestvoet] en (b) 

[][Marge]] [(i) [][Factor] en (ii) de som van (a) het product van [
][Vermenigvuldiger 1] en de interestvoet van [] [Referentie-interestvoet 1], [min] 

[plus] het product van [][Vermenigvuldiger 2] en de interestvoet van de [] 

[Referentie-interestvoet 2], en (b) [] [Marge]]; onderhevig aan een maximum 

percentage gelijk aan [] [Bovenste Grens].] 

 [["CMS Referentie Interestvoet" betekent de [swap interestvoet/jaarlijkse swap 

interestvoet/halfjaarlijkse swap interestvoet/ driemaandelijkse swap interestvoet/ 

driemaandelijkse-jaarlijkse swap interestvoet/ driemaandelijkse-driemaandelijkse 

swap interestvoet] voor swap transacties in [] (de Referentie Munteenheid) met 

een looptijd van [] (de Aangewezen Looptijd) die verschijnt op [] (de 

Relevante Schermpagina) op [](het Relevante Tijdstip) op [] (de Interest 

Bepalingsdatum).] 

[["CMS Referentie Interestvoet 1" betekent de [swap interestvoet/jaarlijkse 

swap interestvoet/halfjaarlijkse swap interestvoet/ driemaandelijkse swap 

interestvoet/ driemaandelijkse-jaarlijkse swap interestvoet/ driemaandelijkse-

driemaandelijkse swap interestvoet] voor swap transacties in [] (de Referentie 

Munteenheid) met een looptijd van [] (de Aangewezen Looptijd) die verschijnt 

op [] (de Relevante Schermpagina) op [](het Relevante Tijdstip) op [] (de 

Interest Bepalingsdatum); en 

[["CMS Referentie Interestvoet 2" betekent de [swap interestvoet/jaarlijkse 

swap interestvoet/halfjaarlijkse swap interestvoet/ driemaandelijkse swap 

interestvoet/ driemaandelijkse-jaarlijkse swap interestvoet/ driemaandelijkse-

driemaandelijkse swap interestvoet] voor swap transacties in [] (de Referentie 

Munteenheid) met een looptijd van [] (de Aangewezen Looptijd) die verschijnt 

op [] (de Relevante Schermpagina) op [](het Relevante Tijdstip) op [] (de 

Interest Bepalingsdatum).] 

[Niet Samengestelde Variabele Interestvoet: [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie is 

uitgeoefend, elk] [Gedurende de levensduur van de Effecten of, indien de 

Wijzigingsoptie is uitgeoefend, tot de Wijzigingsdatum volgend op de uitoefening 

van de Wijzigingsoptie, elk] [Voor de periode van en inclusief [de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend op [•]] tot maar exclusief de 

Interest Betalingsdatum vallend op [•], elk] Effect zal interest opbrengen van [•] 

[de interest berekeningsperiode beginnend op of de dichtstbijzijnde bij de 

Wijzigingsdatum]en zal een interest bedrag betalen van ['onderhevig aan de 

toepassing van de Range Accrual Factor zoals hieronder beschreven)] 

gebaseerd op de Interestvoet (zoals hieronder beschreven) op het einde van elke 
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interest berekeningsperiode op [[•] in elk jaar] [elke datum hieronder 

gespecificeerd onder de titel "Interest Betalingsdatum(-a)"] [vallend na de 

Wijzigingsdatum] (elk een "Interest Betalingsdatum"). 

De van toepassing zijnde interestvoet ("Interestvoet") zal gelijk zijn aan een niet 

samengestelde interestvoet, berekend als het product van (A) het 

Samengestelde Periode Nummer, vermenigvuldigd door (B) het verschil tussen 

(x) het resultaat van het verhogen van (aa) de som van één plus [(I) het kleinste 

van de Niet Samengestelde Cap en (II)] de Variabele Interestvoet [vermeerderd 

met het relevante percentage gespecificeerd onder de titel "Spread(%)"], tot de 

macht van (bb) het quotiënt van 1 gedeeld door het Samengestelde Periode 

Nummer, min (y) één [, voor zover dat dergelijke rentevoet niet [groter zal zijn 

dan [het percentage uiteengezet onder de titel "Cap(%)" hieronder/ [•]%] [de 

Curve Cap Interestvoet (zoals hieronder beschreven)]] [of] kleiner dan [het 

relevante percentage gespecificeerd onder "Floor(%)" onder /[•]% [nul]] 

[(onderhevig aan de toepassing van de Range Accrual Factor zoals hieronder 

beschreven)]. 

[Interest 

Betalingsda

tum(-a):] 

[Samenges

telde 

Periode 

Nummer] 

[Niet 

Samengest

elde Cap:] 

[Spread(%)

:] 

[Cap(%):] [Floor(%):]

[•] [•] [•] [•] [•] [•] 

 

["Curve Cap Rate" betekent een percentage bepaald door de Bepalingsagent 

gelijk aan het product van [(i) [•] [Factor] en (ii) de som van (a) het product van 

[•][Vermenigvuldiger] en de rentevoet van de [•][Referentierente] en (b) 

[•][Marge]] [(i) [•][Factor] en (ii) de som van (a) het product van [•] 

[Vermenigvuldiger 1] en de rentevoet van [•] [Referentie Interestvoet 1], [min] 

[plus] het product van [•] [Vermenigvuldiger 2] en de rentevoet van de [•] 

[Referentie Interestvoet 2], en (b) [•] [Marge]], onderhevig aan een maximum 

percentage gelijk aan [•] [Bovenste Grens].] 

[["CMS Referentie Interestvoet": betekent de [swap interestvoet/jaarlijkse swap 

interestvoet/halfjaarlijkse swap interestvoet/driemaandelijkse swap 

interestvoet/driemaandelijkse-jaarlijkse interestvoet/driemaandelijkse-

driemaandelijkse swap interestvoet] voor swap transacties in [•] (de Referentie 

Munteenheid) met een vervaldag van [•] (de Aangewezen Vervaldag) die 

verschijnt op [•] (de Relevante Schermpagina) op [•] (het Relevante Tijdstip) op 

[•] (de Interest Bepalingsdatum).] 

["Variabele Interestvoet" betekent [de CMS Referentie Interestvoet (zoals 

hieronder gedefinieerd)] [de aanbieding voor [•] [maand/jaar] 

[LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[•] die verschijnt op [de Bloomberg 

Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] op [•] tijd op de datum voor de 

bepaling van de variabele interestvoet]/[het rekenkundig gemiddelde van de 

aanbiedingen voor [•][maand/jaar] [LIBOR]/[EURIBOR]/[EONIA]/[SONIA]/[•] dat 

verschijnt op [de Bloomberg Schermpagina] [de Reuters Schermpagina] [] op 

[•] tijd op de datum voor de bepaling van de variabele interestvoet].] 

[Range Accrual Factor. Het bedrag van de interest die betaalbaar is voor [elke 

interest berekeningsperiode [voorafgaand aan/volgend op de uitoefening van de 

Wijzigingsoptie]] [de volgende interestperiode(s): []] zal bepaald worden 

overeenkomstig de [Vaste Interestvoet] [Variabele Interestvoet] [Omgekeerde 

Variabele Interestvoet] [Spread-Gekoppelde Interest] [Niet Samengestelde 
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Variabele Interestvoet] hierboven, en door vervolgens het resultaat te 

vermenigvuldigen met de Range Accrual Factor voor die interest 

berekeningsperiode.  

[Indien de Range Accrual Variabele Interestvoet van toepassing is: De "Range 

Accrual Factor" zal voor enige interest berekeningsperiode gelijk zijn aan de 

breuk bestaande uit het aantal observatiedata in de observatieperiode op 

dewelke er aan de 'Accrual Condition' voldaan werd, gedeeld door het totaal 

aantal observatiedata in de observatieperiode. 

Aan de 'Accrual Condition' zal voldaan zijn op enige observatiedatum in de 

relevante observatieperiode op dewelke [indien de Single Rate Range Accrual 

van toepassing is: de Range Accrual Variabele Interestvoet 1 op zulke 

observatiedatum hoger is dan of gelijk is aan de [Ondergrens] en lager is dan of 

gelijk is aan de [Bovengrens]] [indien de Spread Range Accrual van toepassing 

is: de Range Accrual Variabele Interestvoet 1 verminderd met de Range Accrual 

Variabele Interestvoet 2, in elk geval op zulke observatiedag hoger is dan of 

gelijk is aan de [Ondergrens] en lager is dan of gelijk is aan de [Bovengrens]] 

[indien de Dual Rate Range Accrual van toepassing is: elk van (i) de Range 

Accrual Variabele Interestvoet 1 verminderd met de Range Accrual Variabele 

Interestvoet 2, in elk geval op zulke observatiedag hoger is dan of gelijk is aan de 

[Ondergrens 1] en lager is dan of gelijk is aan de [Bovengrens 1] en (ii) de Range 

Accrual Variabele Interestvoet 3, in elke geval op zulke observatiedag, hoger is 

dan of gelijk is aan de [Ondergrens 2] en lager is of gelijk is aan de [Bovengrens 

2]]. 

De [Range Accrual Variabele Interestvoet 1] [Range Accrual Variabele 

Interestvoet 2] [en/of] [Range Accrual Variabele Interestvoet 3] voor elke 

observatiedatum gedurende de observatieperiode inzake de relevante Interest 

Betalingsdatum zal gelijk zijn aan de [aangeboden notering (uitgedrukt als een 

percentage per jaar) voor de [Range Accrual Variabele Interestvoet 1] [Range 

Accrual Variabele Interestvoet 2] [en/of] [Range Accrual Variabele Interestvoet 3], 

zoals van toepassing, van de relevante Designated Maturity] [Gespecificeerde 

Swap Interestvoet voor swaptransacties in de Referentie Munteenheid met een 

looptijd van de Designated Maturity (uitgedrukt als een percentage per jaar) voor 

de [Range Accrual Variabele Interestvoet 1] [Range Accrual Variabele 

Interestvoet 2] [en/of] [Range Accrual Variabele Interestvoet 3] voor zover van 

toepassing] dewelke verschijnt op de Relevant Screen Page vanaf de Relevant 

Time, elk zoals gespecificeerd in de onderstaande tabel[, en, enkel met 

betrekking tot de Range Accrual Floating Interestvoet 2, vermenigvuldigd met [

]]: 

Range 

Accrual 

Variabele 

Interestvoet 

Relevant 

Screen Page 

Relevant 

Time 

Designated 

Maturity 

Referentie 

Munteenheid 

[Range 

Accrual 

Variabele 

Interestvoet 

1] 

[] []   

[Range 

Accrual 

Variabele 

Interestvoet 

[] []   
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2] 

[Range 

Accrual 

Variabele 

Interestvoet 

3] 

[] []   

 

[Interest 

Betalingsdatu

m (data)/ 

Interest 

Observatiedat

um (data):] 

Ondergrens 

[1]: 

Bovengrens 

[1]: 

[Ondergrens 

2:] 

[Bovengrens 

2:] 

[] [] [] [] [] 

 

Indien Range Accrual Inflation Performance van toepassing is: De "Range 

Accrual Factor" voor wat betreft enige Interest Betalingsdatum zal gelijk zijn aan 

de breuk bestaande uit het aantal maanden tijdens de observatieperiode tijdens 

dewelke aan de Accrual Condition werd voldaan, gedeeld door het totaal aantal 

maanden in de observatieperiode. 

Aan de Accrual Condition zal voldaan zijn op elke maandelijkse observatiedatum 

gedurende de [] [maand] [periode] [eindigend op de] [] [e voorafgaand aan de 

relevante Interest Betalingsdatum op dewelke de Range Accrual Inflation 

Performance groter is dan of gelijk is aan de [Ondergrens] en minders is dan of 

gelijk is aan de [Bovengrens].  

De "Range Accrual Inflation Performance" voor wat betreft een maandelijkse 

observatiedatum zal een getal zijn, bepaald door de Bepalingsagent door de 

deling van (i) het niveau van de [] Index, [], ([de BloombergSchermpagina] [de 

ReutersSchermpagina] "[]") (de "Inflatie Index") voor de maand in dewelke 

zulke observatiedatum valt, door (ii) het niveau van de Inflatie Index voor de 12de 

maand voorafgaand aan de maand gedurende dewelke zulke observatiedatum 

valt, verminderd met 1.]] 

["Wijzigingsoptie". De Emittent kan naar eigen keuze beslissen om het type van 

interest, betaalbaar met betrekking tot de Effecten, te wijzigen van interest 

berekend aan de hand van een [een combinatie van] [Vaste Interestvoet] 

[Variabele Intrestvoet] [Omgekeerde Variabele Intrestvoet] [Digitale Interest] 

[Inflatiegekoppelde Interest] [ Spread-Gekoppelde Interest] [Niet Samengestelde 

Variabele Interestvoet] [onderworpen aan de Range Accrual Factor] tot [een 

combinatie van] [Vaste Interestvoet] [Variabele Intrestvoet] [Omgekeerde 

Variabele Intrestvoet] [Digitale Interest] [Inflatiegekoppelde Interest] [ Spread-

Gekoppelde Interest] [Niet Samengestelde Variabele Interestvoet] [onderworpen 

aan de Range Accrual Factor] mits het geven van een minimale kennisgeving 

van [] werkdagen aan de Houders op gelijk welke werkdag vallend in [één van] 

de Wijziging Uitoefeningsperiode[s] gespecificeerd hieronder (de 

"Wijzigingsoptie"). De Wijzigingsoptie zal effect hebben vanaf de Interest 

Betalingsdatum (de "Wijzigingsdatum") van toepassing op de Wijziging 

Uitoefeningsperiode. 
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Wijziging Uitoefeningsperiode (met 

inbegrip van elke datum): 

Interest Betalingsdatum: 

 

[] tot []  [] 

 

Bij uitoefening van de Wijzigingsoptie, zullen de Effecten (i) niet langer interest 

genereren overeenkomstig de [eerste combinatie van] [Vaste Interestvoet] 

[Variabele Intrestvoet] [Omgekeerde Variabele Intrestvoet] [Niet Samengestelde 

Variabele Interestvoet] [Digitale Interest] [Inflatiegekoppelde Interest] [Spread-

Gekoppelde Interest] [en de relevante Range Accrual Factor(s)] vanaf (maar met 

uitzondering van) de laatste dag van de interest berekeningsperiode eindigend 

op of dichtst bij de Wijzigingsdatum en (ii) interest genereren overeenkomstig de 

[tweede combinatie van] [Vaste Interestvoet] [Variabele Intrestvoet] [Omgekeerde 

Variabele Intrestvoet] [Niet Samengestelde Variabele Interestvoet] [Digitale 

Interest] [Inflatiegekoppelde Interest] [Spread-Gekoppelde Interest] [en de 

relevante Range Accrual Factor(s)] vanaf (en met inbegrip van) de interest 

berekeningsperiode beginnend op of dichtst bij de Wijzigingsdatum. 

Indien de Wijzigingsoptie niet wordt uitgeoefend door de Emittent, zullen de 

Effecten interest blijven genereren overeenkomstig de [eerste combinatie van] 

[Vaste Interestvoet] [Variabele Intrestvoet] [Omgekeerde Variabele Intrestvoet] 

[Niet Samengestelde Variabele Interestvoet] [Digitale Interest] [Inflatiegekoppelde 

Interest] [Spread-Gekoppelde Interest] [en de relevante Range Accrual 

Factor(s)].] 

Indien de Wijzigingsoptie niet wordt uitgeoefend door de Emittent, zullen de 

Effecten interest blijven genereren overeenkomstig de [eerste combinatie van] 

[Vaste Interestvoet] [Variabele Intrestvoet] [Omgekeerde Variabele Intrestvoet] 

[Digitale Interest] [Inflatiegekoppelde Interest] [Spread-Gekoppelde Interest] [en 

de relevante Range Accrual Factor(s)].] 

["Zero Coupon": [Elk] [Indien de Wijzigingsoptie niet wordt uitgeoefend, elk] 

[Gedurende de looptijd van de Effecten of, indien de Wijzigingsoptie werd 

uitgeoefend, tot aan de Wijzigingsdatum na het uitoefenen van de 

Wijzigingsoptie, zal elk] [Voor de periode vanaf en met inbegrip van [de 

Uitgiftedatum/de Interest Betalingsdatum vallend in []] tot aan maar met 

uitsluiting van de Interest Betalingsdatum vallend op [], elk] Effect zal geen 

interest genereren tenzij de hoofdsom achterstallig wordt (in dat geval zal de 

interestvoet gelijk zijn aan []) [vanaf [] [de interest berekeningsperiode 

beginnend op of dichtst bij de Wijzigingsdatum]]]  

["Global Floor": als de Bepalingsagent bepaalt dat het totaal van de 

interestbedragen die betaald en betaalbaar zijn met betrekking tot elk Effect ten 

aanzien van elke Interestbetalingsdatum over de looptijd van de Effecten 

(inclusief alle interestbedragen op de Interestbetalingsdatum die op (of rond) de 

Vervaldatum vallen) (dergelijk totaal bedrag, het "Totale Interestbedrag"), 

minder is dan de Global Floor, dan moet de Emittent het Bijkomende 

Interestbedrag betalen met betrekking tot elk Effect op de Vervaldatum. Het 

Bijkomende Interestbedrag zal worden betaald bovenop het interestbedrag 

(indien van toepassing) dat betaalbaar is op de Interestbetaaldag die op (of rond) 

de Vervaldatum valt. 

Het "Bijkomende Interestbedrag" is een bedrag dat gelijk is aan de Global 

Floor min het Totale Interestbedrag.  

De "Global Floor" is een bedrag dat gelijk is aan het Berekeningsbedrag 
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vermenigvuldigd met []%.] 

[Conversieoptie: Op elke Optie-Uitoefeningswerkdag tijdens de looptijd van de 

Effecten, kan de Houder die 100% van het Totaal Nominaal Bedrag (of van het 

uitstaande aantal, indien van toepassing) van de Effecten vertegenwoordigt, de 

Emittent in kennis stellen overeenkomstig de algemene voorwaarden dat de 

Houder(s) voornemens is (zijn) de Conversieoptie uit te oefenen ten aanzien van 

de huidige Interestberekeningsperiode en/of één of meer toekomstige 

Interestberekeningsperioden (gezamenlijk de "Conversieperiode"). Om geldig te 

zijn, moet elke dergelijke uitoefeningskennisgeving strikt voldoen aan de 

vereisten die zijn uiteengezet in de algemene voorwaarden, inclusief met 

betrekking tot de specifieke inhoud van de kennisgeving en de termijnen 

waarbinnen de Bepalingsagent de ontvangst van de kennisgeving moet 

bevestigen. Indien de kennisgeving geldig is, zal de Bepalingsagent de 

uitoefenende Houder een quotering verstrekken van de voorgestelde vaste 

interestvoet en andere relevante voorwaarden die zouden gelden met betrekking 

tot de Conversieperiode als de Conversieoptie wordt uitgeoefend. Als de 

genoteerde vaste interestvoet en andere gerelateerde voorwaarden worden 

overeengekomen (inclusief eventuele later genoteerde vaste interestvoet en 

andere gerelateerde voorwaarden als de initiële quotering niet onmiddellijk wordt 

geaccepteerd) zoals bevestigd door de Bepalingsagent aan de uitoefenende 

Houder, dan zal de Conversieoptie geldig zijn uitgeoefend. Het effect van een 

geldige uitoefening van de Conversieoptie is dat, zonder enige verdere formaliteit 

of kennisgeving, met betrekking tot elke Interestberekeningsperiode die is 

opgenomen in de Conversieperiode, het Type Interest wordt geacht te 

veranderen in 'Vaste Interest' en het Interestbedrag zal dienovereenkomstig 

worden berekend. Bovendien, als 'Global Floor' van toepassing is met betrekking 

tot de Effecten, kan de uitoefenende Houder instemmen met de uitoefening van 

de Conversieoptie om deze niet toepasbaar te maken. Zo snel als redelijkerwijs 

mogelijk is bij een geldige uitoefening of een ongeldige uitoefening (zoals van 

toepassing) van de Conversieoptie zal de Emittent de Uitgifte- en Betalingsagent 

en de Houder(s) ervan op de hoogte brengen. 

Een geldige kennisgeving van uitoefening van de Conversieoptie mag door de 

Houder(s) niet meer dan [] keer worden geleverd tijdens de looptijd van de 

Effecten, en een geldige kennisgeving is onherroepelijk.  Correcte overhandiging 

van de uitoefeningskennisgeving van de Conversieoptie en het bevestigen door 

de Bepalingsagent is zijn voor risico van de uitoefenende Houder. 

"Optie-Uitoefeningswerkdag" betekent elke dag (met uitzondering van een 

zaterdag of zondag) waarop valutamarkten en handelsbanken betalingen 

afwikkelen en open zijn voor algemene zaken in [].] 

[Alle bedragen van de interest die betaalbaar worden in het kader van de 

Effecten zullen betaald worden in [GBP] [EUR] [USD] [], waarbij zulke 

betalingen zullen omgezet worden van [GBP] [EUR] [USD] [] naar [GBP] [EUR] 

[USD] [] aan de geldende wisselkoers zoals bepaald door de Bepalingsagent.] 

UITEINDELIJKE AFLOSSING 

De Effecten zijn gepland om afgelost te worden op [] door betaling door de 

Emittent van een bedrag in [GBP][EUR][USD] [] gelijk aan [] vermenigvuldigd 

met [[]%][het hoogste van (i) het niveau bepaald door deling van het niveau van 

de [Inflatie-Index][ [] Index, [], ([de Bloomberg Schermpagina []] [de Reuters 

Schermpagina []]'[]') [(de "Inflatie Index")] voor [] door het niveau van de 

Inflatie Index voor [] en (ii) []%]. 

[Alle bedragen die betaalbaar worden na aflossing van de Effecten zullen betaald 

worden in [GBP] [EUR] [USD] [], waarbij zulke betalingen zullen omgezet 
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worden van [GBP] [EUR] [USD] [] naar [GBP] [EUR] [USD] [] aan de geldende 

wisselkoers zoals bepaald door de Bepalingsagent.] 

OPTIONELE VROEGTIJDIGE AFLOSSING 

[Deze Effecten kunnen niet vroegtijdig worden afgelost naar keuze van de 

Emittent of de Houder.] 

[Aankoopoptie: De Emittent kan verkiezen om alle Effecten af te lossen vóór de 

Geplande Aflossingsdatum mits het geven van een kennisgeving van tenminste [

] werkdagen aan de Houders, die kan gegeven worden op elke werkdag 

[vallend binnen de periode vanaf en met inbegrip van [], tot en met inbegrip van 

[]][vallend binnen elke periode gespecificeerd hieronder onder de hoofding 

'Emittent Optie-uitoefeningsperiode'] ([de][elk, een] "Emittent Optie-

uitoefeningsperiode"). De Effecten zullen worden afgelost door betaling van 

een bedrag per [] gelijk aan []%][het percentage gespecificeerd hieronder 

onder de hoofding 'Vroegtijdig Aflossingspercentage'] vermenigvuldigd met [] op 

[]][de relevante Optionele Cash Aflossingsdatum gespecificeerd hieronder 

onder de hoofding "Optionele Cash Aflossingsdatum"] (de "Optionele Cash 

Aflossingsdatum"). 

[Emittent Optie-

uitoefeningsperiode 

(met inbegrip van elke 

aangegeven datum):] 

[Optionele Cash 

Aflossingsdatum:] 

[Vroegtijdig 

Aflossingspercentage 

(%):] 

[] tot [] [] [] 

Indien de optie om de Effecten af te lossen niet wordt uitgeoefend door de 

Emittent, dan zullen de Effecten worden afgelost op de Geplande 

Aflossingsdatum.] 

[Verkoopoptie: Een Houder kan kiezen om een Effect af te lossen vóór de 

Geplande Aflossingsdatum mits het geven van een kennisgeving van tenminste 

[15][] werkdagen aan de Emittent, die kan gegeven worden op elke werkdag 

[vallend binnen de periode vanaf en met inbegrip van [], tot en met inbegrip van 

[]][vallend binnen elke periode gespecificeerd hieronder onder de hoofding 

'Verkoopoptie Uitoefeningsperiode'] ([de][elk, een] "Verkoopoptie 

Uitoefeningsperiode"). De relevante Effecten zullen worden afgelost door 

betaling van een bedrag per [] gelijk aan [[]%][het percentage gespecificeerd 

hieronder onder de hoofding 'Vroegtijdig Aflossingspercentage'] vermenigvuldigd 

met [] op [] [de relevante Optionele Cash Aflossingsdatum gespecificeerd 

hieronder onder de hoofding 'Optionele Cash Aflossingsdatum'] (de "Optionele 

Cash Aflossingsdatum").] 

[Verkoopoptie 

Uitoefeningsperiode 

(met inbegrip van elke 

aangegeven datum):] 

[Optionele Cash 

Aflossingsdatum:] 

[Vroegtijdig 

Aflossingspercentage 

(%):] 

[] tot [] [] [] 

Indien de optie om een Effect af te lossen niet wordt uitgeoefend door de Houder, 

zal het Effect afgelost worden op de Geplande Aflossingsdatum.] 

[Alle bedragen die betaalbaar worden na optionele vroegtijdige aflossing van de 

Effecten zullen betaald worden in [GBP] [EUR] [USD] [], waarbij zulke 

betalingen zullen omgezet worden van [GBP] [EUR] [USD] [] naar [GBP] [EUR] 

[USD] [] aan de geldende wisselkoers zoals bepaald door de Bepalingsagent.] 
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C.10 Derivate 

component in 

de betaling 

van interest 

[Het bedrag van de interest betaalbaar op elke Interest Betalingsdatum zal 

berekend worden aan de hand van wijzigingen in de Inflatie Index. De vaste 

spread zal []% zijn. De participatie zal gelijk zijn aan []. De toepasselijke 

interestvoet zal bepaald worden door het delen van het niveau van de Inflatie 

Index voor de [][ste/de] maand voorafgaand aan de relevante Interest 

Betalingsdatum door het niveau van de Inflatie Index voor de referentiemaand 

die twaalf maanden voorafgaand aan zulke maand valt, verminderd met 1 (het 

resultaat hiervan wordt uitgedrukt als een percentage), vermenigvuldigd met de 

participatie en vervolgens vermeerderd of verminderd met de vaste spread. Een 

vermindering in het niveau van de Inflatie Index zal het bedrag aan interest te 

betalen met betrekking tot de Effecten verminderen.] 

[Niet van toepassing[, er is geen afgeleide component in de betaling van de 

interest][, de Effecten genereren geen interest].] 

C.11 Toelating tot 

verhandeling 

[Effecten kunnen toegelaten worden tot verhandeling op een gereglementeerde 

markt in België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, 

Malta, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden of het Verenigd 

Koninkrijk. [Effecten kunnen genoteerd worden en toegelaten worden tot 

verhandeling op een markt in Zwitserland of Italië die geen gereglementeerde 

markt is in de zin van de Prospectus [Richtlijn][Verordening].]] 

[Een aanvraag [werd/wordt verwacht te worden] gedaan door de Emittent (of 

voor zijn rekening) om de Effecten toe te laten tot verhandeling op de 

[gereglementeerde markt van de] [Irish Stock Exchange plc handelend als 

Euronext Dublin] [Euronext Paris][Euronext Brussels][Euronext Amsterdam][de 

Luxembourg Stock Exchange][de Malta Stock Exchange][NASDAQ OMX 

Copenhagen][NASDAQ OMX Stockholm][de Oslo Stock Exchange][de Nordic 

Derivatives Exchange (NDX)][NASDAQ OMX Helsinki] [Borsa Italiana 

S.p.A][Bolsas y Mercados Españoles][Euronext Lisbon] [SIX Swiss Exchange] 

[de multilaterale handelsfaciliteit [van EuroTLX SIM S.p.A.][Nasdaq First North]] 

met ingang van []. [De [SIX Swiss Exchange] [en de] [de multilaterale 

handelsfaciliteit [van EuroTLX SIMS.p.A.][Nasdaq First North]] [is] [zijn] geen 

gereglementeerde markt(en) in de zin van de Prospectus 

[Richtlijn][Verordening].]] 

[Niet van Toepassing; de Effecten zijn niet bedoeld om te worden genoteerd of 

toegelaten tot verhandeling.] 

C.15 Beschrijving 

van hoe de 

waarde van de 

investering 

wordt 

beïnvloed 

door de 

waarde van 

het 

onderliggend 

instrument 

Het rendement op en de waarde van Effecten die afgeleide effecten zijn, zal 

gekoppeld worden aan de prestaties van een gespecificeerde inflatie-index. 

Bijkomend zullen alle interestbetalingen berekend worden aan de hand van een 

vaste interestvoet, en/of een of meer variabele interestvoeten of wijzigingen in de 

gespecificeerde inflatie-index. 

[Betalingen van interest zijn berekend aan de hand van [een Vaste Interestvoet 

van []] [de Variabele Interestvoet] [Vaste Interestvoeten 1 en 2, de Variabele 

Interestvoet en de Spread][Spread-Gekoppelde Interestvoet 1(t) en Spread-

Gekoppelde Interestvoet 2(t)][wijzigingen in de Inflatie Index][en de Range 

Accrual Factor]. [Een vermindering in het niveau van de [Variabele 

Interestvoet][Inflatie Index] zal het bedrag van de interest betaalbaar met 

betrekking tot de Effecten verminderen.] [Een toename in het niveau van de 

Variabele Interestvoet zal het bedrag van de interest betaalbaar met betrekking 

tot de Effecten verminderen.] [Het bedrag van de interest voor een bepaalde 

periode is echter onderworpen aan een [maximum interestvoet van []][en 

een][minimum interestvoet van []].] [Een vermindering in het niveau van de 

Range Accrual Factor zal het bedrag van de interest betaalbaar met betrekking 
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tot de Effecten verminderen.]] 

[Betalingen van de hoofdsom zijn onderworpen aan aanpassingen 

overeenkomstig wijzigingen in de Inflatie-Index. Een vermindering van het niveau 

van de Inflatie-Index zal het aflossingsbedrag betaalbaar met betrekking tot de 

Effecten verminderen.] 

C.16 Afloop of 

vervaldag van 

de effecten 

Effecten met betalingsvoorwaarden gekoppeld aan de prestatie van een 

gespecificeerde inflatie-index zijn gepland te worden afgelost op de Geplande 

Aflossingsdatum.  

[De Geplande Aflossingsdatum van de Effecten is [].] 

C.17 Uitbetalings-

procedure van 

afgeleide 

effecten  

Effecten die afgeleide effecten zijn, zullen worden geleverd op de 

gespecificeerde uitgiftedatum ofwel tegen de betaling van de uitgifteprijs (of in 

geval van Effecten met een betalingsmunteenheid die verschilt van de 

munteenheid waarin ze worden uitgedrukt, de betalingsmunteenheid equivalent 

aan de uitgifteprijs) ofwel vrijgesteld van betaling van de uitgifteprijs van de 

Effecten. De Effecten kunnen gecleared en vereffend worden door Euroclear 

Bank SA/NV, Clearstream Banking société anonyme, Euroclear France, S.A., VP 

Securities, A/S, Euroclear Finland Oy, Norwegian Central Securities Depositary, 

Euroclear Sweden AB of SIX SIS Ltd. 

[Effecten zullen worden geleverd op [] (de "Uitgiftedatum") [tegen 

betaling][vrijgesteld van betaling] van de uitgifteprijs van de Effecten.]  

[De Effecten zullen worden gecleared en vereffend door [Euroclear Bank SA/NV], 

[Clearstream Banking société anonyme] [Euroclear France S.A.] [VP Securities 

A/S] [Euroclear Finland Oy] [Norwegian Central Securities Depositary] [Euroclear 

Sweden AB] [SIX SIS Ltd.] [●].] 

C.18 Beschrijving 

van hoe het 

rendement op 

afgeleide 

effecten 

ontstaat 

De waarde van de onderliggende waarde aan dewelke Effecten, die afgeleide 

effecten zijn, gekoppeld worden, zullen alle interestbetalingen en/of het bedrag 

betaald op de Geplande Aflossingsdatum beïnvloeden. Betaalbare interest en 

enig betaalbaar aflossingsbedrag zal contant betaald worden.  

[Niet van toepassing: de Effecten zijn geen afgeleide effecten.] 

[De bedragen betaalbaar met betrekking tot de Effecten zijn onderworpen aan 

wijzigingen in de Inflatie Index. [[Het bedrag van de interest betaalbaar aan de 

Houders op elke Interest Betalingsdatum zal worden bepaald door een specifiek 

vast percentage te vermenigvuldigen [voor de relevante Interest Betalingsdatum] 

met een bedrag gelijk aan het niveau van de Inflatie Index voor de [] e maand 

voorafgaand aan de relevante Interest Betalingsdatum, gedeeld door het niveau 

van de Inflatie Index voor [].][Het bedrag van de interest betaalbaar aan de 

Houders op elke Interest Betalingsdatum zal worden aangepast ten belope van 

een bedrag bepaald door het delen van het niveau van de Inflatie Index voor de [

] e maand voorafgaand aan de relevante Interest Betalingsdatum, door het 

niveau van de Inflatie Index voor de [][e] maand voorafgaand aan de relevante 

Interest Betalingsdatum, 1 af te trekken en het resultaat uit te drukken als een 

percentage, vermenigvuldigd met een gespecificeerd vast percentage] [en 

vervolgens een gespecificeerd percentage [toevoegen] [aftrekken], de Spread].] 

Een vermindering in het niveau van de Inflatie Index zal het bedrag van de 

interest betaalbaar met betrekking tot de Effecten doen afnemen][Het bedrag van 

de interest betaalbaar aan de Houders op elke Interest Betalingsdatum zal 

vermenigvuldigd worden met de toepasselijke Range Accrual Factor aangepast 

ten belope van een bedrag bepaald door het delen van het niveau van de Inflatie 

Index voor de [] e maand voorafgaand aan de relevante Interest 
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Betalingsdatum, door het niveau van de Inflatie Index voor []. Een vermindering 

in het niveau van de Inflatie Index zal het bedrag van de interest betaalbaar met 

betrekking tot de Effecten doen afnemen.] 

[Betalingen van hoofdsommen zijn onderworpen aan wijzigingen aan de hand 

van de wijzigingen in de Inflatie Index. Voor zover de Effecten niet vroegtijdig 

worden afgelost, zullen de Effecten worden afgelost op [] door betaling door de 

Emittent van een bedrag per [●] [in [GBP][EUR][USD][]] gelijk aan [] 

vermenigvuldigd met het grootste van (i) het niveau bepaald door deling van het 

niveau van de Inflatie-Index voor [] door het niveau van de Inflatie-Index voor [

] en (ii) [].]Een vermindering in het niveau van de Inflatie Index zal het 

aflossingsbedrag betaalbaar met betrekking tot de Effecten doen afnemen.] 

C.19 Uiteindelijke 

referentieprijs 

van het 

onderliggend 

actief 

Het uiteindelijke niveau van een gespecificeerde inflatie-index waaraan Effecten 

die afgeleide effecten zijn, zijn gekoppeld, zal het niveau zijn voor een bepaalde 

maand gepubliceerd op een daartoe bestemde pagina op Reuters Monitor 

Money Rates Service (op www.reuters.com) of Bloomberg© (op 

www.Bloomberg.com) door de sponsor van de Inflatie-Index. Details met 

betrekking tot de referentiemaand en de daartoe bestemde pagina zullen worden 

gegeven in de Definitieve Voorwaarden. 

[Het bedrag betaalbaar met betrekking tot de Effecten zal berekend worden aan 

de hand van het niveau van de Inflatie-Index voor [] op [de Bloomberg 

Schermpagina []] [de Reuters Schermpagina []] zoals bepaald door de 

Bepalingsagent.][Niet van toepassing; de Effecten zijn geen afgeleide effecten.] 

C.20 Type van 

onderliggend 

actief 

[Het onderliggend actief is de Inflatie-Index. Informatie met betrekking tot 

de Inflatie-Index, met inbegrip van het niveau voor een specifieke maand, 

kan gevonden worden op [de Bloomberg Schermpagina []] [de Reuters 

Schermpagina []] [ en op www.[].]] [Niet van toepassing; de Effecten zijn 

geen afgeleide effecten.] 

C.21 Markt waarop 

Effecten 

worden 

verhandeld 

[Een aanvraag [werd/wordt verwacht te worden] gedaan door de Emittent om de 

Effecten op de [] te laten noteren en om de Effecten toe te laten tot 

verhandeling op [de gereglementeerde markt van] de [de Irish Stock Exchange 

plc handelend als Euronext Dublin]] [Euronext Paris][Euronext 

Brussels][Euronext Amsterdam][de Luxembourg Stock Exchange][de Malta Stock 

Exchange][NASDAQ OMX Copenhagen][NASDAQ OMX Stockholm][de Oslo 

Stock Exchange] [de Nordic Derivatives Exchange (NDX)][NASDAQ OMX 

Helsinki] [Borsa Italiana S.p.A][Bolsas y Mercados Españoles][Euronext Lisbon] 

[SIX Swiss Exchange] [multilaterale handelsfaciliteit [van EuroTLX SIM 

S.p.A.][Nasdaq First North]] met ingang van []. The [SIX Swiss Exchange] [en 

de] [multilaterale handelsfaciliteit [van EuroTLX SIM S.p.A.] [Nasdaq First North]] 

[is] [zijn] geen gereglementeerde markt(en) in de zin van de Prospectus [Richtlijn] 

[Verordening].]] 

[Niet van Toepassing: de Effecten zijn niet bedoeld om te worden genoteerd of 
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toegelaten tot verhandeling.] 

Sectie D – Risico's 

D.2  Essentiële 

informatie over 

de 

voornaamste 

risico's eigen 

aan de Emittent 

De hieronder beschreven risico's zijn wezenlijke bestaande en opkomende risico's die 

het senior management heeft geïdentificeerd met betrekking tot de Bank Groep.  

(i) Wezenlijke bestaande en opkomende risico's die mogelijk meer dan 

één voornaamste risico betreffen: 

Ondernemingsklimaat, algemene economie en geopolitieke aspecten 

De activiteitenmix van de Bank Groep is verspreid over meerdere regio's en 

cliënttypes. De omvang van deze activiteiten betekent dat een verslechtering 

van de economische omgeving, of een toename van de politieke instabiliteit in 

de landen waar de Bank Groep actief is, of in enige systeemrelevante 

economie, een negatieve invloed kan hebben op de operationele prestaties, de 

financiële toestand en de vooruitzichten van de Bank Groep. 

Proces van terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese 

Unie 

De onzekerheid rond Brexit strekte zich uit over heel 2018 en nam in de tweede 

helft van het jaar toe. De volledige impact van de terugtrekking kan pas in de 

komende jaren worden bereikt, aangezien de economie zich aanpast aan het 

nieuwe regime, maar de Bank Groep blijft de meest relevante risico's voor haar 

activiteiten volgen, met inbegrip van de risico's die een meer directe impact 

kunnen hebben: 

 De marktvolatiliteit, ook in valuta's en rentevoeten, zou kunnen toenemen, 

wat een impact zou kunnen hebben op de waarde van posities in de 

handelsportefeuille van de Bank Groep. 

 Potentiële verbreding van de kredietspread voor instellingen in het 

Verenigd Koninkrijk die zou kunnen leiden tot een verminderde interesse 

van beleggers voor de schuldbewijzen van de Bank Groep; dit zou de 

kosten van en/of de toegang tot financiering negatief kunnen beïnvloeden. 

 Een verlaging van de kredietwaardigheid door een ratingbureau die direct 

op de Bank Groep wordt toegepast, of indirect als gevolg van een 

verlaging van de kredietwaardigheid van de Britse Overheid door een 

ratingbureau, kan de financieringskosten en kredietspreads van de Bank 

Groep aanzienlijk verhogen, en de rentemarges en liquiditeitspositie van 

de Bank Groep wezenlijk negatief beïnvloeden. 

 Veranderingen in de langetermijnvooruitzichten voor de rentevoeten in het 
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Verenigd Koninkrijk kunnen een negatieve invloed hebben op de 

pensioenverplichtingen en de marktwaarde van de beleggingen waarmee 

deze verplichtingen worden gefinancierd; 

 Verhoogd risico op een recessie in het VK met een lagere groei, hogere 

werkloosheid en dalende huizenprijzen. Dit zou een negatieve impact 

hebben op een aantal portefeuilles van de Bank Groep. 

 De invoering van handels- en douanebarrières tussen het Verenigd 

Koninkrijk en de EU zou kunnen leiden tot vertragingen en hogere kosten 

bij de doorvoer van goederen voor zakelijke bankcliënten. Dit zou een 

negatieve invloed kunnen hebben op het niveau van de wanbetalingen 

van cliënten en de omvang van de activiteiten, wat kan leiden tot een 

stijging van de bijzondere waardeverminderingen van de Bank Groep en 

een daling van de inkomsten. 

 Wijzigingen in de huidige "Passporting" rechten van de EU zullen 

mogelijks verdere aanpassingen van het huidige model voor de 

grensoverschrijdende bankactiviteiten van de Bank Groep vereisen, 

waardoor de operationele complexiteit en/of kosten zouden kunnen 

toenemen. 

 Het vermogen om gekwalificeerde en geschoolde werknemers aan te 

trekken of hun vertrek te voorkomen kan worden beïnvloed door de 

toekomstige aanpak van het VK en de EU ten aanzien van het vrije 

verkeer van en de immigratie uit de EU-landen; en dit kan gevolgen 

hebben voor de toegang van de Bank tot de talentenpool van de EU. 

 Het wettelijk kader waarbinnen de Bank Groep opereert zou kunnen 

veranderen en onzekerder kunnen worden, indien het Verenigd Koninkrijk 

na zijn terugtrekking uit de EU stappen onderneemt om bepaalde 

geldende wetten te vervangen of in te trekken, die gebaseerd zijn op wet- 

en regelgeving van de EU. 

 Indien het Verenigd Koninkrijk de automatische kwalificatie om deel uit te 

maken van de Single Euro Payments Area verliest, kan dit gevolgen 

hebben voor de efficiëntie van, en de toegang tot, Europese 

betalingssystemen. Bovendien kan het verlies van de automatische 

kwalificatie voor de Europese Economische Ruimte (EER) of de toegang 

tot de infrastructuur van de financiële markten gevolgen hebben voor de 

dienstverlening aan cliënten, wat waarschijnlijk kan leiden tot een kleiner 

marktaandeel, lagere inkomsten en hogere exploitatiekosten voor de Bank 

Groep. 

 Er zijn bepaalde uitvoeringsrisico's verbonden aan de overdracht van de 

Europese activiteiten van de Bank Group aan Barclays Bank Ireland PLC. 

Negatief effect van de stijging van de rentevoeten op de 

kredietvoorwaarden 

In de mate dat de centrale banken de rentevoeten verhogen, met name in de 

belangrijkste markten van de Bank Groep, in het Verenigd Koninkrijk en de VS, 

zou er een impact kunnen zijn op de betaalbaarheid van de 

consumentenschuld en de winstgevendheid van bedrijven. Hoewel 

rentestijgingen een positieve invloed kunnen hebben op de rentabiliteit van de 

Bank Groep, aangezien de inkomsten uit retail- en zakelijke activiteiten kunnen 

stijgen als gevolg van het wegvallen van de marges, kunnen toekomstige 

rentestijgingen, als ze hoger of vaker voorkomen dan verwacht, stress 

veroorzaken in de kredietportefeuille en de onderschrijvingsactiviteiten van de 
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Bank Groep. Hogere kredietverliezen die leiden tot een hogere voorziening 

voor bijzondere waardeverminderingen zouden voornamelijk van invloed zijn op 

de ongedekte retailportefeuilles en wholesale niet-investeringswaardige 

kredietverlening. Veranderingen in de rentevoeten zouden ook een negatieve 

invloed kunnen hebben op de waarde van liquide middelen van hoge kwaliteit 

die deel uitmaken van de investeringsactiviteit van de afdeling Treasury van de 

Bank Groep. Dit zou dus tot meer volatiliteit kunnen leiden dan verwacht via de 

FVOCI-reserves van de Bank Groep. 

Wijzigingsagenda op het gebied van regelgeving en gevolgen voor het 

bedrijfsmodel 

De Bank Groep blijft onderworpen aan voortdurende belangrijke wijzigingen in 

de regelgeving en het toezicht in veel van de landen waarin hij actief is 

(waaronder, in het bijzonder, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). 

Een intensievere benadering van de regelgeving en strengere eisen, in 

combinatie met de onzekerheid (voornamelijk in het licht van de terugtrekking 

van het Verenigd Koninkrijk uit de EU) en een mogelijk gebrek aan 

internationale coördinatie van de regelgeving bij de ontwikkeling en 

implementatie van strengere toezichtnormen, kunnen een nadelige invloed 

hebben op de activiteiten , kapitaal- en risicobeheerstrategieën van de Bank 

Groep en/of kunnen ertoe leiden dat de Bank Groep besluit om haar juridische 

entiteitstructuur, kapitaal- en financieringsstructuren en business mix te 

wijzigen, of om bepaalde bedrijfsactiviteiten volledig te beëindigen of niet uit te 

breiden in gebieden ondanks anderszins aantrekkelijke mogelijkheden. 

(ii) Wezenlijke bestaande en opkomende risico's die individuele 

voornaamste risico's betreffen 

Kredietrisico:  

1. Bijzondere waardevermindering: De invoering van de bijzondere 

waardeverminderingseisen van IFRS 9 Financiële instrumenten, 

ingevoerd op 1 januari 2018, resulteert in voorzieningen voor bijzondere 

waardeverminderingsverliezen die eerder worden opgenomen, op een 

meer toekomstgerichte basis en op een breder toepassingsgebied van 

financiële instrumenten dan het geval was onder IAS 39 en een materiële 

impact heeft gehad en kan blijven hebben op de financiële toestand van 

de Bank Groep. 

2. Specifieke sectoren en concentraties: De Bankgroep is onderhevig aan 

risico's die voortvloeien uit wijzigingen in kredietkwaliteit en het 

terugvorderingspercentage van leningen en voorschotten die verschuldigd 

zijn door kredietnemers en tegenpartijen in een specifieke portefeuille. 

Een verslechtering van de kredietkwaliteit kan leiden tot een lagere 

terugvorderbaarheid en een hogere waardevermindering in een specifieke 

sector. 

3. Risico's in verband met het milieu: De Bank Groep is blootgesteld aan 

kredietrisico's als gevolg van energie en klimaatverandering. Indirecte 

risico's kunnen ontstaan als gevolg van milieu-gerelateerde problemen die 

van invloed zijn op de kredietwaardigheid van de kredietnemer, wat leidt 

tot een hogere bijzondere waardevermindering. 

Marktrisico: Onzekere vooruitzichten voor de oriëntatie van het monetair 

beleid, het handelsconflict tussen de VS en China, de vertragende wereldgroei 

en de politieke bezorgdheid in de VS en Europa (waaronder Brexit) zijn enkele 

van de factoren die de marktrisico's voor de portefeuilles van de Bank Groep 
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kunnen vergroten. Bovendien zijn de handelsactiviteiten van de Bank Groep 

isover het algemeen blootgesteld aan een langere periode aan hoge volatiliteit 

in aandelenprijzen, vooral als het de diepgang van de liquiditeit op de markt 

negatief beïnvloedt. Een dergelijk scenario kan van invloed zijn op het 

vermogen van de Bank Groep om cliëntentransacties uit te voeren en kan ook 

leiden tot lagere cliënt flow-gedreven inkomsten en/of markt-gerelateerde 

verliezen op haar bestaande portefeuille van marktrisico's. Deze kunnen onder 

meer bestaan uit het verwerken van hogere hedging kosten als gevolg van 

herbalanceringsrisico's die dynamisch moeten worden beheerd naarmate de 

marktniveaus en de daarmee samenhangende volatiliteit veranderen. 

Schatkist- en Kapitaalrisico: De Bank Groep kan mogelijks haar 

bedrijfsplannen niet verwezenlijken als gevolg van: a) de onmogelijkheid om 

passende kapitaalratio’s te handhaven; b) de onmogelijkheid om te voldoen aan 

haar verplichtingen wanneer deze opeisbaar worden; c) neerwaartse 

aanpassingen van ratingbureaus; d) ongunstige wijzigingen in de wisselkoersen 

op de kapitaalratio's; e) nadelige bewegingen in het pensioenfonds, f) niet-

verhandelbaar marktrisico/ renterisico in het bankenboek.  

Operationeel risico:   

 Cyberdreiging: De financiële sector blijft een van de voornaamste 

doelwitten voor cybercriminelen. Er is sprake van een toenemende mate 

van verfijning in zowel criminele als nationale staten die hacken met als 

doel geld te stelen, gegevens te stelen, te vernietigen of te manipuleren, 

en/of activiteiten te verstoren. Andere gebeurtenissen hebben een nog 

groter effect op diensten en cliënten. Als deze dreiging niet naar behoren 

wordt beheerd, zou dit kunnen leiden tot een toename van 

fraudeverliezen, het niet kunnen uitvoeren van kritieke economische 

functies, klantenbenadeling, mogelijke afkeuring en boetes door de 

toezichthouder, wettelijke aansprakelijkheid, vermindering van de 

aandeelhouderswaarde en reputatieschade. 

 Fraude: Criminelen blijven hun technieken aanpassen en richten zich 

steeds meer op klanten en cliënten door middel van steeds 

gesofisticeerdere methoden van social engineering. Externe datalekken 

bieden criminelen ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

toenemende hoeveelheid gecompromitteerde gegevens. Deze 

bedreigingen kunnen leiden tot klantenbenadeling, verlies van omzet, 

afkeuring door de toezichthouder, gemiste zakelijke kansen en 

reputatieschade. 

 Operationele weerbaarheid: Het verlies of de verstoring van de verwerking 

van de activiteiten van de Bank Groep is een wezenlijk inherent 

risicothema binnen de Bank Groep en in de gehele financiële 

dienstverleningssector, of dit nu het gevolg is van de impact op de 

technologische systemen, de vastgoeddiensten, de beschikbaarheid van 

personeel of de ondersteuning van belangrijke leveranciers. Als er geen 

weerbaarheid wordt ingebouwd in de bedrijfsprocessen of in de diensten 

van technologie, vastgoed of leveranciers waarvan de bedrijfsprocessen 

van de Bank Groep afhankelijk zijn, kan dit leiden tot aanzienlijke schade 

voor de klant, kosten voor de vergoeding van verliezen van klanten, 

mogelijke afkeuring of boetes door de toezichthouder en reputatieschade. 

 ; Blootstelling aan leveranciers: de Bank Groep is voor de levering van 

een groot aantal van zijn diensten en de ontwikkeling van technologie 

afhankelijk van leveranciers. Als de leveranciers van de Bank Groep niet 

worden gemonitord en gecontroleerd, kan dit ertoe leiden dat de 
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klanteninformatie of kritieke infrastructuur niet naar behoren wordt 

beschermd of niet beschikbaar is wanneer dat nodig is. Het niet behoorlijk 

beheren van uitbestedingsrisico's kan leiden tot meer verliezen, het niet 

kunnen uitvoeren van kritieke economische functies, benadeling van 

klanten, mogelijke afkeuring en boetes door de toezichthouder, wettelijke 

aansprakelijkheid en reputatieschade  

 Verwerkingsfouten: Materiële operationele of betalingsfouten kunnen 

nadelig zijn voor klanten, cliënten of tegenpartijen van de Bank Groep en 

kunnen leiden tot afkeuring door de toezichthouder, wettelijke 

aansprakelijkheid, reputatieschade en financieel verlies voor de Bank 

Groep. 

 Nieuwe en opkomende technologie: De introductie van nieuwe vormen 

van technologie heeft echter ook het potentieel om het inherente risico te 

verhogen. Het niet evalueren, actief beheren en nauwlettend in het oog te 

houden van de blootstelling aan risico's tijdens alle fasen van de 

bedrijfsvoering kan leiden tot klantenbenadeling, verlies van activiteiten, 

afkeuring door de toezichthouder, gemiste zakelijke kansen en 

reputatieschade. 

  Het vermogen om voldoende gekwalificeerde medewerkers in dienst te 

nemen en te behouden: Het niet aantrekken van voldoende 

gekwalificeerde medewerkers of niet voorkomen van hun vertrek kan een 

negatieve invloed hebben op de financiële prestaties, de 

controleomgeving en de mate van betrokkenheid van de werknemers van 

de Bank Groep, Bovendien kan dit leiden tot een verstoring van de 

dienstverlening, wat op zijn beurt kan leiden tot het ontzeggen van het 

recht op inspraak van bepaalde klantengroepen, benadeling van de klant 

en reputatieschade. 

 Fiscaal risico: Het risico bestaat dat de Bank Groep verliezen lijdt als 

gevolg van bijkomende fiscale lasten, andere financiële kosten of 

reputatieschade als gevolg van het niet naleven van dergelijke wetten en 

praktijken, of door het niet op een gepaste manier beheren van haar 

fiscale zaken, waarbij een groot deel van dit risico is toe te schrijven aan 

de internationale structuur van de Bank Groep. 

 Kritieke boekhoudkundige schattingen en beoordelingen: Het opstellen 

van de financiële verslaggeving in overeenstemming met IFRS vereist het 

gebruik van schattingen. Het vereist ook dat het management een oordeel 

velt bij het toepassen van relevante waarderingsregels. Het risico bestaat 

dat, indien de oordeelsvorming of de gebruikte schattingen of 

veronderstellingen achteraf onjuist blijken te zijn, dit zou kunnen leiden tot 

aanzienlijke verliezen voor de Bank Groep, dat groter is dan verwacht of 

voorzien. 

 Gegevensbeheer en informatiebeveiliging: De Bank Groep bezit en 

verwerkt grote hoeveelheden gegevens, waaronder persoonlijk 

identificeerbare informatie, intellectuele eigendom en financiële gegevens. 

Het niet nauwkeurig verzamelen en onderhouden van deze gegevens, de 

bescherming ervan tegen inbreuken op de vertrouwelijkheid en 

interferentie met de beschikbaarheid ervan, stelt de Bank Groep bloot aan 

het risico van verlies of onbeschikbaarheid van gegevens of problemen 

met de integriteit van de gegevens. Dit kan leiden tot afkeuring door de 

toezichthouder, wettelijke aansprakelijkheid en reputatieschade, met 

inbegrip van het risico van aanzienlijke boetes op grond van de Algemene 

Gegevensbeschermingsverordening (de "GDPR"), waardoor de rechten 
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op het gebied van gegevensbescherming voor klanten worden versterkt 

en de aansprakelijkheid van de Bank Groep bij het beheer van die 

gegevens wordt vergroot. 

  Niet-toegelaten of oneerlijke handel: Niet-toegelaten handel, zoals een 

grote unhedged positie, die het gevolg is van het falen van preventieve 

controles of opzettelijk handelen van de handelaar, kan leiden tot grote 

financiële verliezen voor de Bank Groep, verlies van activiteiten, schade 

aan het vertrouwen van de beleggers en reputatieschade. 

 Algoritmische handel: In sommige gebieden van de 

investeringsbanksector worden handelsalgoritmen gebruikt om de prijs en 

risico's van cliënten en hoofdtransacties te beheren. Een algoritmische 

fout kan leiden tot een verhoogde blootstelling aan de markt en de 

daaropvolgende financiële verliezen voor de Bankgroep en mogelijk 

verlies van activiteiten, schade aan het vertrouwen van beleggers en 

reputatieschade. 

Modelrisico: De Bank Groep is afhankelijk van modellen ter ondersteuning van 

een breed scala aan bedrijfs- en risicobeheeractiviteiten, waaronder het 

voorlichten van zakelijke beslissingen en strategieën, het meten en beperken 

van risico's, het waarderen van risico's, het uitvoeren van stresstests, het 

beoordelen van de kapitaaltoereikendheid, het ondersteunen van de acceptatie 

van nieuwe bedrijven en de evaluatie van risico's en beloningen, het beheren 

van de activa van de cliënten en het voldoen aan de rapporteringsvereisten. 

Modellen zijn, van aard, imperfecte en onvolledige voorstellingen van de 

werkelijkheid. Modellen kunnen ook worden misbruikt. Fouten in modellen of 

misbruik ervan kunnen ertoe leiden dat de Bank Groep ongepaste 

handelsbeslissingen neemt en onderhevig is aan financieel verlies, regelgevend 

risico, reputatierisico en/of onvoldoende kapitaalverslaggeving.  

Gedragsrisico: Het risico bestaat op nadelen voor klanten, cliënten, 

marktintegriteit, daadwerkelijke concurrentie of de Bank Groep door 

ontoereikende levering van financiële diensten, met inbegrip van opzettelijk 

wangedrag of nalatigheid.   

1. Een inefficiënte productgovernance kan leiden tot slechte klantresultaten, 

sancties door de toezichthouder, financieel verlies en reputatieschade.  

2. De Bank Groep kan negatief worden beïnvloed als zij er niet in slaagt het 

risico te beperken dat derden of haar werknemers financiële criminaliteit 

faciliteren of dat haar producten en diensten worden gebruikt om 

financiële criminaliteit te faciliteren Niet-naleving kan leiden tot 

handhavingsmaatregelen door de toezichthouders van de Bank Groep, 

samen met zware sancties, die de reputatie en de financiële resultaten 

van de Bank Groep kunnen schaden. 

3. Het niet beschermen van persoonsgegevens kan leiden tot mogelijke 

schade voor de klanten van de Bank Groep, reputatieschade, sancties 

door de toezichthouder en financieel verlies, die aanzienlijk kunnen zijn 

onder de GDPR.  

4. Niet-naleving van de vereisten en verwachtingen van de VK Senior 

Managers Regime, Certification Regime en Conduct Rules kan leiden tot 

sancties door de toezichthouder, zowel voor de personen als voor de 

Bank Groep. 

Reputatierisico: Een risico in één bedrijfssegment kan een negatief effect 

hebben op de algemene reputatie van de Bank Groep; elke transactie, 
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investering of gebeurtenis die in de perceptie van de belangrijkste 

belanghebbenden het vertrouwen in de integriteit en competentie van de Bank 

Groep ondermijnt. 

Het associëren van de Bank Groep met gevoelige onderwerpen en sectoren 

kunnen leiden tot reputatierisico's voor de Bank Groep en kunnen leiden tot 

verlies van activiteiten, afkeuring door de toezichthouder en gemiste zakelijke 

kansen. 

Bovendien kan het reputatierisico voortvloeien uit operationele problemen of 

gedragingen die nadelig zijn voor klanten, cliënten, marktintegriteit, 

daadwerkelijke concurrentie of de Bank Groep. 

Wettelijk risico en wettelijke, mededingings- en reglementaire 

aangelegenheden: Juridische geschillen, onderzoeken van regelgevende 

instanties, boetes en andere sancties met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten 

en overtredingen van wet- en/of regelgeving kunnen een negatieve invloed 

hebben op de resultaten, de reputatie en het vermogen van de Bank Groep om 

zaken te doen.  

De Bank Groep voert diverse activiteiten uit in een sterk gereguleerde globale 

markt en is daarom blootgesteld aan het risico van boetes en andere sancties. 

De autoriteiten zijn onderzoek blijven doen naar praktijken uit het verleden, 

hebben vermeende inbreuken vervolgd en zware sancties opgelegd aan 

financiële dienstverleners. Een inbreuk op de toepasselijke wet- en/of 

regelgeving kan ertoe leiden dat de Bank Groep of haar personeel wordt 

onderworpen aan strafrechtelijke vervolging, afkeuring door de toezichthouder, 

boetes en andere sancties in de rechtsgebieden waar zij actief is. Wanneer 

cliënten, klanten of andere derden door het gedrag van de Bank Groep worden 

benadeeld, kan dit ook aanleiding geven tot juridische procedures, met inbegrip 

van class actions. Er kunnen zich ook andere juridische geschillen voordoen 

tussen de Bank Groep en derden in verband met zaken zoals inbreuken, het 

afdwingen van wettelijke rechten of verplichtingen die voortvloeien uit 

contracten, statuten of gemeen recht. Ongunstige uitkomsten in dergelijke 

zaken kunnen ertoe leiden dat de Bank Groep aansprakelijk is ten opzichte van 

derden of kunnen ertoe leiden dat de rechten van de Bank Groep niet worden 

gehandhaafd zoals bedoeld. 

D.3 Essentiële 

informatie 

omtrent de 

belangrijkste 

risico's met 

betrekking tot 

de Effecten 

U kan de volledige waarde van uw investering in de Effecten verliezen:  

De betaling van elk bedrag opeisbaar krachtens de Effecten is afhankelijk 

van het vermogen van de Emittent om aan haar verplichtingen te voldoen 

wanneer deze opeisbaar worden. De Effecten zijn ongedekte 

verplichtingen. Ze zijn niet deposito's en ze zijn niet beschermd door de 

Britse Financial Services Compensation Scheme of enige andere 

beschermings-depositogarantieregelingen. Derhalve, zelfs indien de 

relevante Effecten worden beschreven als terugbetaalbaar tegen een 

bedrag dat gelijk is aan of groter dan hun initiële aankoopprijs, als de 

Emittent failliet gaat of anderszins niet in staat is om haar 

betalingsverplichtingen of leveringsverplichtingen onder de Effecten na te 

leven, kunt u een deel of het geheel van uw investering verliezen. 

U kan ook de waarde van uw volledige investering of een deel daarvan 

verliezen indien: 

• u vóór de vervaldag uw Effecten verkoopt op de secundaire markt 

(indien aanwezig) tegen een bedrag dat lager is dan de initiële 

aankoopprijs; 
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• de Effecten vroegtijdig worden afgelost om redenen buiten de controle 

van de Emittent (zoals [een wijziging in toepasselijke wetgeving, ] [een 

onderbreking in de munteenheid ] [of] een belastingsgebeurtenis die 

een invloed heeft op de mogelijkheid van de Emittent om zijn 

verplichtingen onder de Effecten na te komen en het bedrag dat aan u 

wordt uitbetaald lager is dan de initiële aankoopprijs; of 

• de algemene voorwaarden van de Effecten worden aangepast (in 

overeenstemming met de algemene voorwaarden van de Effecten) met 

als gevolg dat het aflossingsbedrag betaalbaar aan u en/of de waarde 

van de Effecten wordt verminderd. 

[Optie Risico: De Effecten zijn afgeleide financiële instrumenten die een optie 

recht kunnen omvatten (bijvoorbeeld, een aankoop optie of verkoop optie) en 

die bijgevolg veel gelijkenissen vertonen met opties. Transacties in opties (en 

bijgevolg een belegging in Effecten die opties omvatten) houden een hoog risico 

in. Enig bedrag dat beleggers ontvangen met betrekking tot het uitoefenen van 

een optie kan lager zijn dan hun initiële belegging en kan gelijk zijn aan nul.] 

[Risico op intrekking van de openbare aanbieding: In het geval van een 

openbaar bod, kan de Emittent voorzien in de Definitieve Voorwaarden dat het 

een voorwaarde van de aanbieding is dat de Emittent het recht heeft om de 

aanbieding in te trekken omwille van redenen buiten zijn controle, zoals 

buitengewone gebeurtenissen die naar oordeel van de Emittent schadelijk 

kunnen zijn voor de aanbieding. In dergelijke omstandigheden zal de 

aanbieding nietig geacht worden. In dergelijk geval zal u voor de 

inschrijvingsgelden voor de relevante Effecten die u reeds betaald of geleverd 

hebt, het recht hebben op terugbetaling van dergelijke gelden maar zal u geen 

vergoeding krijgen die zou aangegroeid zijn in de periode tussen de betaling of 

levering van de inschrijvingsgelden en de terugbetaling van de Effecten. 

Wederbeleggingsrisico/verlies van opbrengst: Volgend op een vroegtijdige 

aflossing van de Effecten omwille van eender welke reden, kunnen Houders in 

de onmogelijkheid verkeren om de aflossingsinkomsten te herinvesteren tegen 

een rendement dat even hoog ligt als het rendement van de Effecten die 

werden afgelost. 

Volatiliteit van marktprijzen: De marktwaarde van de Effecten is 

onvoorspelbaar en kan zeer volatiel zijn, aangezien zij kan beïnvloed worden 

door vele onvoorspelbare factoren, met inbegrip van: marktinterest en 

opbrengstratio's; wijzigingen in wisselkoersen; controle van beurskoersen; de te 

overbruggen periode tot wanneer de Effecten vervallen; economische, 

financiële, regelgevende, politieke, terroristische, militaire en andere 

gebeurtenissen in één of meerdere jurisdicties; wijzigingen in wetgeving of 

regelgevingen; en de kredietwaardigheid of de waargenomen 

kredietwaardigheid van de Emittent. 

[Risico's verbonden aan digitale interest: De interestvoet betaalbaar met 

betrekking tot de Effecten zal schommelen tussen de twee gespecificeerde 

interestvoeten (waarvan één gelijk kan zijn aan nul) afhankelijk van de prestatie 

van de Variabele Interestvoet. De prestatie van variabele interestvoeten is 

afhankelijk van een aantal factoren, met inbegrip van vraag en aanbod op de 

internationale geldmarkten, dewelke beïnvloed worden door maatregelen die 

genomen worden door overheden en centrale banken, alsook speculaties en 

andere macro-economische factoren.] 

[Risico's verbonden aan Spread-Gekoppelde Interest: De interestvoet 

betaalbaar met betrekking tot de Effecten zal verbonden worden aan de spread 
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van de Spread-Gekoppelde Interestvoet 1(t) ten opzichte van Spread-

Gekoppelde Interestvoet 2(t) op de bepalingsdatum. Indien op deze 

bepalingsdatum de Spread-Gekoppelde Interestvoet 2(t) gelijk is aan of groter is 

dan de Spread-Gekoppelde Interestvoet 1(t), zal geen interest betaalbaar zijn 

met betrekking tot de Effecten.] 

[Risico's gerelateerd aan Variabele Interestvoeten: De prestatie van 

variabele interestvoeten is afhankelijk van een aantal factoren, met inbegrip van 

vraag en aanbod op de internationale geldmarkten, die worden beïnvloed door 

maatregelen genomen door regeringen en centrale banken, evenals speculaties 

en andere macro-economische factoren. Als de berekening en publicatie van de 

relevante referentie-interestvoet permanent wordt beëindigd, kan de bepaling 

van de referentie-interestvoet in overeenstemming met eventueel 

gespecificeerde alternatieve methodes resulteren in de vervanging van de 

relevante referentie-interestvoet door een andere referentie-interestvoet of de 

aflossing van de Effecten.] 

[Risico's gerelateerd aan inflatie-indexen: Beleggers worden blootgesteld 

aan de prestatie van de Inflatie-Index, die onderworpen kan zijn aan wijzigingen 

die niet in overeenstemming zijn met andere indexen en die niet noodzakelijk 

perfect in overeenstemming zijn met de inflatie zoals ervaren door beleggers in 

hun thuisland. Betalingen [van interest][en][bij aflossing] zullen worden 

berekend aan de hand van wijzigingen in de Inflatie-Index sinds []. Elk van 

dergelijke berekeningen kan gemaakt worden aan de hand van de Inflatie-Index 

voor een maand die verscheidene maanden voorafgaat aan de datum van 

betaling en kan daarom aanzienlijk verschillen van het inflatieniveau op het 

ogenblik van de uitbetaling van de Effecten. Enige informatie omtrent de 

vroegere prestaties van de Inflatie-Index mag niet worden begrepen als een 

indicatie van hoe prijzen zullen evolueren in de toekomst. In een situatie van 

deflatie, [kan de betaalbare interest lager zijn dan de interest die de beleggers 

zouden hebben gekregen bij toepassing van de vaste interestvoet die van 

toepassing zou zijn geweest indien geen aanpassingen waren gemaakt met 

betrekking tot de inflatie] [en] [het aflossingsbedrag kan worden verminderd]. 

Bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen in verband met de Inflatie-Index, 

kan de Emittent of de Bepalingsagent het niveau van een dergelijke Inflatie-

Index bepalen, een opvolger van een beëindigde Inflatie-index bepalen 

(behalve wanneer een vooraf genomineerde Inflatie-index is gespecificeerd in 

de algemene voorwaarden van de Effecten en in welk geval de opvolger een 

vooraf genomineerde Inflatie-Index zal zijn), wijzigingen aanbrengt aan het 

niveau van de nieuwe basisniveau Inflatie-index, of aanpassingen aanbrengt in 

de Inflatie-Index aan de hand van gelijkwaardige bepalingen, vervangingen, 

wijzigingen of aanpassingen gemaakt met betrekking tot de gerelateerde 

obligatie zoals gespecificeerd in de algemene voorwaarden van de Effecten of 

de fallback-obligatie geselecteerd door de Bepalingsagent. Een dergelijke 

gebeurtenis of vaststelling kan een negatief effect hebben op de waarde van de 

Effecten. Als de Bepalingsagent geen opvolger van de beëindigde Inflatie-Index 

kan vaststellen, zal de Emittent de Effecten vervroegd aflossen.] 

[Risico's verbonden aan de Effecten die een optie bevatten waarbij de 

Emittent de methode voor de berekening van de interest kan wijzigen: De 

Effecten genereren interest tegen een interestvoet die verandert, naar de keuze 

van de Emittent, van een [combinatie van] [vaste/variabele/omgekeerd 

variabele/inflatie-gekoppelde/digitale/spread-gekoppelde/zero coupon] 

interestvoet[en] naar een [combinatie van] [vaste/variabele/omgekeerd 

variabele/inflatie-gekoppelde/digitale/spread-gekoppelde/zero coupon] 

interestvoet[en]. De belegger zal geen zeggenschap hebben over het al dan 

niet uitoefenen van deze optie. Indien de Emittent verkiest om de optie uit te 
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oefenen, kan dit een invloed hebben op de secundaire markt en de 

marktwaarde van de Effecten, aangezien de Emittent de interestvoet[en] kan 

hebben aangepast omdat de alternatieve interestvoet[en] lager is [zijn].] 

[Range Accrual: In aanvulling op risico's in verband met de geldende 

rentevoet, zullen beleggers worden blootgesteld aan de prestaties van de 

onderliggende referentierente(s) gebruikt om de toepasselijke range accrual 

factor te bepalen. Het is mogelijk dat, indien een dergelijke onderliggende 

referentierente(s) buiten het relevante bereik gezet wordt op de relevante 

observatiedata, het verschuldigde bedrag met betrekking tot een renteperiode 

aanzienlijk wordt verminderd, en kan nul zijn.] 

[Begrensd rendement: Als het rentebedrag onderworpen is aan een grens, is 

het rendement dat Houders kunnen verkrijgen beperkt.] 

 [Risico's verbonden aan Effecten met een betalingsmunteenheid die 

verschilt van de munteenheid waarin ze uitgedrukt worden: Beleggers zijn 

onderhevig aan de relatieve prestatie van de betalingsmunteenheid met 

betrekking tot de Effecten en de munteenheid waarin de Effecten worden 

uitgedrukt. Indien de waarde van de munteenheid waarin de Effecten worden 

uitgedrukt afneemt ten opzichte van de waarde van de betalingsmunteenheid, 

dan zal de betalingsmunteenheid betaalbaar aan de beleggers afnemen.] 

[Risico's verbonden aan Betalingskosten: Betalingen met betrekking tot de 

Effecten kunnen onderworpen worden aan aftrek van belastingen en 

betalingskosten (dewelke o.a. kosten, vergoedingen, uitgaven of andere 

bedragen betaalbaar met betrekking tot de aflossing, uitoefening of betaling van 

de Effecten kunnen omvatten), indien van toepassing. Dergelijke aftrek zal het 

bedrag verminderen dat betaalbaar is aan de beleggers bij aflossing of 

vroegtijdige aflossing.] 

D.6 Risicowaarsch

u-wing dat 

beleggers hun 

gedeeltelijke of 

volledige 

investering 

kunnen 

verliezen 

[Het kapitaal geïnvesteerd in de Effecten is onderhevig aan risico's. 

Dientengevolge kan u de volledige of gedeeltelijke waarde van uw investering 

verliezen.] 

[Niet van toepassing: tenzij de Emittent faalt of failliet gaat en voor zover uw de 

effecten houdt tot de vervaldag en ze niet vervroegd worden afgelost of 

aangepast, is uw belegd kapitaal niet in gevaar.] 

Sectie E – Aanbod 

E.2b Redenen voor 

het aanbod en 

het gebruik van 

de opbrengsten 

indien andere 

dan winstbejag 

en/of indekken 

van bepaalde 

risico's 

(hedging) 

De netto opbrengsten van elke uitgifte van Effecten zullen worden gebruikt door 

de Emittent in het kader van zijn algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van 

het maken van winst en/of het indekken (hedgen) van bepaalde risico's. Indien 

de Emittent, op moment van de uitgifte, beslist om de opbrengsten te gebruiken 

voor andere of meer specifieke doeleinden, dan zal de Emittent dergelijk 

gebruik beschrijven in de Definitieve Voorwaarden. 

[Niet van toepassing: de netto opbrengsten zullen door de Emittent worden 

gebruikt voor het maken van winst en/of het indekken (hedgen) van bepaalde 

risico's.] 

[Niet van toepassing: de Effecten werden niet aangeboden aan het publiek.] 

[Redenen voor het aanbod en gebruik van de opbrengsten: []] 

E.3 Beschrijving 

van de 

[De algemene voorwaarden van elk aanbod van Effecten aan het publiek 

kunnen worden bepaald door overeenkomst tussen de Emittent en [] (de 
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algemene 

voorwaarden 

van het aanbod 

"Beheerder") op moment van elke uitgifte.] 

[Niet van Toepassing; de Effecten worden niet aangeboden aan het publiek.] 

[De Effecten worden aangeboden aan het publiek onder volgende voorwaarden: 

Aanbiedingsprijs: [De Aanbiedingsprijs][[]% van de Uitgifteprijs] 

Voorwaarden waaraan het aanbod is onderworpen: [] 

Beschrijving van de aanvraagprocedure: [] 

Details omtrent het minimum of het maximum bedrag van de aanvraag: [] 

Beschrijving van de mogelijkheid tot verminderen van de aanvragen en 

manier waarop het teveel betaalde bedrag wordt terugbetaald aan de 

aanvragers: [] 

Details omtrent de methode en tijdsbeperkingen voor betaling en levering 

van de Effecten: [De periode van [] tot []] [de Uitgiftedatum] [de datum die [

] handelsdagen daarna valt] 

Manier en datum waarop de resultaten van het aanbod publiek worden 

gemaakt: [] 

Procedure voor uitoefening van enig voorkooprecht, onderhandelbaarheid 

van inschrijvingsrechten en behandeling van niet-uitgeoefende 

inschrijvingsrechten: [] 

Categorieën beleggers aan wie de Effecten worden aangeboden en of 

Tranche(s) gereserveerd zijn voor bepaalde landen: [] 

Procedure voor kennisgeving aan aanvragers van het bedrag dat hen 

werd toegekend en indicatie of verhandeling mogelijk is alvorens 

dergelijke kennisgeving werd gedaan: [] 

Na(a)me(n) en adres(sen), voor zover bekend bij de Emittent, van de 

plaatsers in de verschillende landen waar het aanbod plaatsvindt: [de 

[initiële] Erkende Aanbieder[(s)]][Geen] []] 

E.4 Beschrijving 

van enige 

belangen 

relevant voor 

de uitgifte/het 

aanbod met 

inbegrip van 

belangenconfli

cten 

[De relevante Beheerder of erkende aanbieder(s) kunnen vergoedingen 

ontvangen met betrekking tot enige uitgifte of enig aanbod van Effecten. 

Potentiële belangenconflicten kunnen bestaan tussen de Emittent, de 

Bepalingsagent, de relevante Beheerder[s] en/of erkende aanbieder(s) of hun 

verbonden vennootschappen (die belangen kunnen hebben in 

derivatentransacties gerelateerd aan de onderliggende activa/het onderliggend 

actief dewelke een negatieve invloed kunnen hebben, maar niet bedoeld zijn 

om dergelijke negatieve invloed te hebben, op de marktprijs, liquiditeit of 

waarde van de Effecten) en Houders. 

[De [Beheerder[s]][initiële Erkende Aanbieder[(s)] zullen een totaal aan 

commissies ontvangen gelijk aan []%van het totale nominale bedrag van de 

Effecten.] [Elke [Beheerder(s)] [Initiële Erkende Aanbieder[(s)] en diens 

verbonden vennootschappen kunnen betrokken zijn, en kunnen in de toekomst 

betrokken zijn, in hedging transacties met betrekking tot [de onderliggende 

activa][het onderliggende actief]].] 

[Niet van Toepassing; geen enkele persoon betrokken bij de uitgifte of het 

aanbod heeft enig belang, of conflicterend belang dat van belang is bij de 

uitgifte of het aanbod van de Effecten.] 
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E.7 Geraamde 

kosten ten 

laste gelegd 

van de 

belegger door 

emittent/aanbie

der 

[De Emittent zal geen kosten ten laste leggen van Houders met betrekking tot 

enige uitgifte van Effecten.] [Aanbieders kunnen, echter, kosten ten laste leggen 

van de Houders. Dergelijke kosten (indien bestaande) zullen worden bepaald 

door overeenkomst tussen de aanbieder en de Houders op moment van elke 

uitgifte.] 

[Niet van toepassing: [geen kosten zullen ten laste worden gelegd van de 

Houder door de emittent of de aanbieder[s].][de Effecten werden niet 

aangeboden aan het publiek.]] 

[De volgende geraamde kosten zullen ten laste worden gelegd van de Houder 

door de aanbieder[s]: [] [vergoedingen gaande van [] tot [].][(dewelke, voor [

] geïnvesteerd, [] bedragen)].] 

[Niet van Toepassing; de Effecten werden niet aangeboden aan het publiek.] 
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