SAMENVATTING
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen zijn genummerd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7). Deze Samenvatting bevat alle Elementen die moeten worden
opgenomen in een samenvatting voor de Obligaties en de Uitgevende Instelling. Omdat voor sommige Elementen bespreking ervan niet verplicht is, kan de nummering van de Elementen soms verspringen. Verder kan het
zijn dat er voor een Element dat vanwege het type effecten en de Uitgevende Instelling in een samenvatting
moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval wordt een korte omschrijving van het Element in de Samenvatting opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
A.1

Inleiding
en
waarschuwingen:

A.2

Toestemming
voor gebruik van
dit Basisprospectus:

Deze samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere
beslissing van de belegger om in de Obligaties te beleggen dient steeds gebaseerd te zijn op
bestudering van het gehele Basisprospectus, inclusief eventuele documenten die daarin bij
verwijzing zijn opgenomen. Indien een vordering bij een rechter wordt ingediend omtrent de
informatie die in het Basisprospectus is opgenomen, kan de belegger als eiser op grond van
de nationale wetgeving van de Lidstaat gehouden zijn de kosten voor vertaling van het Basisprospectus te dragen voordat de juridische procedure wordt gestart. Alleen de personen
die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling daarvan, hebben ingediend, kunnen
civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en dan alleen indien de samenvatting misleidend, onjuist of tegenstrijdig is wanneer zij in samenhang met andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen of indien de samenvatting wanneer zij in samenhang met andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat om beleggers te
ondersteunen wanneer zij overwegen in de Obligaties te beleggen.
Bepaalde Tranches van Obligaties met een nominale waarde van minder dan €100.000 (of
het equivalent daarvan in een andere munteenheid) mogen worden aangeboden onder omstandigheden waarin er geen sprake is van vrijstelling van de verplichting ingevolge de
Prospectusrichtlijn tot publicatie van een prospectus. Een dergelijke aanbieding wordt een
“Openbare Aanbieding” genoemd en de in het kader daarvan aangeboden Obligaties worden “voor Openbare Aanbieding bestemde Obligaties” genoemd.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[Niet van toepassing. Er wordt geen Openbare Aanbieding gedaan.]
[Toestemming: Behoudens de hieronder vermelde voorwaarden stemt de Uitgevende Instelling in met het gebruik van het Basisprospectus in verband met een Openbare Aanbieding in
een Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding door de Handela(a)r(en)][,][en] [namen van
specifieke financiële intermediair die in de definitieve voorwaarden worden genoemd] [en]
[iedere financiële intermediair wiens naam op de website van [de Uitgevende Instelling
(https//www.vanlanschotkempen.com/snip)] [en/of] op de website van de Handelaar
(https://www.kempenmarkets.nl) is gepubliceerd en aangemerkt als Bevoegde Aanbieder
(zoals hieronder gedefinieerd) ten aanzien van de desbetreffende Openbare Aanbieding] [en
iedere financiële intermediair die bevoegd is tot het doen van dergelijke aanbiedingen krachtens de toepasselijke wetgeving ter uitvoering van de Richtlijn markten in financiële instrumenten (Richtlijn 2014/65/EU)] en op zijn website de volgende verklaring publiceert (en
daarbij de tussen vierkante haakjes vermelde informatie verstrekt):
"Wij [invoegen officiële naam van financiële intermediair] verwijzen naar de [invoegen titel
van de desbetreffende Obligaties van de Openbare Aanbieding] (de "Obligaties") zoals
beschreven in de Definitieve Voorwaarden d.d. [invoegen datum] (de "Definitieve Voorwaarden") zoals gepubliceerd door Van Lanschot N.V. (de "Uitgevende Instelling"). Bij
dezen aanvaarden wij het aanbod van de Uitgevende Instelling in te stemmen met ons gebruik van het Basisprospectus (zoals gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) in verband met de aanbieding van de Obligaties in [België][,] [Ierland] [Luxemburg], [Nederland] [en] [Zweden] (de "Openbare Aanbieding") in overeenstemming met en met inachtneming van de voorwaarden die aan deze instemming zijn verbonden en elk afzonderlijk in
het Basisprospectus zijn gedefinieerd, en ons gebruik van het Basisprospectus is daarmee in

overeenstemming. "
In verband met deze Openbare Aanbieding aanvaardt de Uitgevende Instelling verantwoordelijkheid voor de inhoud van het Basisprospectus tegenover een belegger aan wie een aanbieding van voor Openbare Aanbieding bestemde Obligaties wordt gedaan door een financiele intermediair aan wie de Uitgevende Instelling toestemming heeft verleend voor het gebruik van het Basisprospectus (een "Bevoegde Aanbieder"), mits de Openbare Aanbieding
is gedaan in overeenstemming met alle voorwaarden zoals beschreven onder "Toestemming"
hierboven en "Voorwaarden voor toestemming" hieronder.
Periode van aanbieding: De toestemming van de Uitgevende Instelling waarnaar hierboven
wordt verwezen betreft Openbare Aanbiedingen van Obligaties gedurende [invoegen periode van aanbieding voor de uitgifte] (de "Periode van Aanbieding").
Voorwaarden voor toestemming: De voorwaarden voor de toestemming van de Uitgevende
Instelling zijn (in aanvulling op de hierboven vermelde voorwaarden)] dat die toestemming:
(a) alleen geldig is voor de desbetreffende Tranche van Obligaties; (b) alleen geldig is gedurende de Periode van Aanbieding; [en] (c) alleen betrekking heeft op het gebruik van het
Basisprospectus om Openbare Aanbiedingen van de desbetreffende Tranche van Obligaties
te doen in [België][,] [Ierland] , [Luxemburg], [Nederland] [en] [Zweden] [en (d) [eventuele
overige in de Definitieve Voorwaarden vermelde voorwaarden noemen die van toepassing
zijn op de Openbare Aanbieding van de desbetreffende Tranche]].
EEN BELEGGER DIE VOORNEMENS IS BIJ EEN OPENBARE AANBIEDING
OBLIGATIES TE VERWERVEN OF OBLIGATIES VERWERFT VAN EEN ANDERE BEVOEGDE AANBIEDER DAN DE UITGEVENDE INSTELLING, DIENT
DAARBIJ, EVENALS AANBIEDINGEN EN VERKOPEN VAN DERGELIJKE
OBLIGATIES AAN EEN BELEGGER DOOR EEN DERGELIJKE BEVOEGDE
AANBIEDER, DE VOORWAARDEN EN ANDERE AFSPRAKEN TUSSEN EEN
DERGELIJKE BEVOEGDE AANBIEDER EN EEN DERGELIJKE BELEGGER
TEN AANZIEN VAN ONDER ANDERE DE PRIJS, TOEWIJZING, KOSTEN EN
ANDERE AFSPRAKEN OMTRENT DE AFWIKKELING, IN ACHT TE NEMEN.
DE UITGEVENDE INSTELLING IS GEEN PARTIJ BIJ DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN MET DERGELIJKE BELEGGERS IN VERBAND MET DE
OPENBARE AANBIEDING OF VERKOOP VAN DE BETROKKEN OBLIGATIES
VAN DE OPENBARE AANBIEDING EN DEZE INFORMATIE IS DIENOVEREENKOMSTIG NIET OPGENOMEN IN HET BASISPROSPECTUS EN EVENTUELE DEFINITIEVE VOORWAARDEN. OM DERGELIJKE INFORMATIE TE
VERKRIJGEN DIENT DE BELEGGER ZICH TEN TIJDE VAN DE AANBIEDING
TE WENDEN TOT DE DESBETREFFENDE BEVOEGDE AANBIEDER. DE UITGEVENDE INSTELLING NOCH ENIGE HANDELAAR (BEHALVE WANNEER
DE HANDELAAR DE DESBETREFFENDE BEVOEGDE AANBIEDER IS) IS JEGENS EEN BELEGGER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK TEN
AANZIEN VAN DIE INFORMATIE.
Afdeling B – De Uitgevende Instelling
B.1

B.2

Officiële en handelsnaam
van de Uitgevende Instelling:
Plaats van vestiging en rechtsvorm van de
Uitgevende Instelling, wetgeving waaronder
de Uitgevende
Instelling handelt en

De officiële naam van de Uitgevende Instelling is Van Lanschot N.V. De handelsnaam van
de Uitgevende Instelling is Van Lanschot.

De Uitgevende Instelling is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die
naar Nederlands recht is opgericht en statutair in 's-Hertogenbosch is gevestigd. De Uitgevende Instelling is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 16038212.
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B.4b

land van oprichting:
Omschrijving
van bekende
ontwikkelingen,
indien van toepassing, die van
invloed zijn op
de Uitgevende
Instelling en de
branches waarin
zij handelt:

De resultaten van de Uitgevende Instelling worden, ook indirect via haar dochteronderneming Kempen & Co N.V. ("Kempen") (zie hierna Element B.5), beïnvloed door algemene
economische omstandigheden en de conjunctuur. Tot deze omstandigheden behoren wisselende economische cycli die de vraag naar beleggings-, vermogensbeheer- en bancaire producten beïnvloeden, schommelingen in de rentestanden, effectenkoersen, prijzen, creditspreads, liquidityspreads en wisselkoersen, monetair beleid, uitgaven van consumenten en
bedrijven, veranderingen in het gedrag van klanten, bedrijfsinvesteringen, waardering van
vastgoed en private equity, overheidsuitgaven, inflatie, de volatiliteit en kracht van de kapitaalmarkten en demografische factoren. Dergelijke omstandigheden worden mede beïnvloed
door wereldwijde politieke gebeurtenissen, zoals terroristische handelingen, oorlogen en
andere vijandelijkheden en door marktgebonden gebeurtenissen, zoals verschuivingen in het
consumentenvertrouwen, de industriële productie, arbeids- en maatschappelijke onrust en
politieke onzekerheid. De Uitgevende Instelling handelt vrijwel uitsluitend Europa, en dan
met name in Nederland en in mindere mate in België en in verband met haar fiduciaire managementactiviteiten in toenemende mate in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en haar
succes hangt dan ook nauw samen met de algemene economische omstandigheden in deze
markten, die op hun beurt deel uitmaken van de Europese economie en de Eurozone.
Toekomstige en veranderende wetgeving binnen de financiële markten waarin de Uitgevende Instelling actief is, betekent voor financiële instellingen zoals de Uitgevende Instelling
een toename in de kosten van operationele, uitvoerende en bestuurlijke aard. Het huidige
lage renteklimaat zet de rentebaten van de Uitgevende Instelling onder druk. De Uitgevende
Instelling handelt in een concurrerende en snel veranderende beleggingsmarkt, met onder
andere een merkbare druk op beheersvergoedingen, steeds strengere transparantievereisten
en een consoliderende pensioenmarkt, in combinatie met de consolidatie van in Nederland
actieve vermogensbeheerders.

B.5

B.9
B.10

B.12

Omschrijving
van het concern
van de Uitgevende Instelling
en de positie van
de Uitgevende
Instelling binnen
het concern:

Winstprognose
of -raming:
Voorbehouden
in de accountantsverklaring:
Financiële informatie – Wijziging van betekenis / belangrijke verandering:

Het uitgegeven maatschappelijk aandelenkapitaal van de Uitgevende Instelling bestaat uit
400.000 aandelen met een waarde van €100,00 elk. Alle aandelen zijn aandelen op naam. Er
zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven. Alle 400.000 door de Uitgevende Instelling
uitgegeven aandelen worden gehouden door Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot
Kempen") en zijn volgestort. Van Lanschot Kempen's enige vermogen bestaat uit alle aandelen van de Uitgevende Instelling. Er vinden binnen Van Lanschot Kempen geen andere
activiteiten plaats dan het 100% houderschap. Er bestaat geen voornemen om deze situatie te
wijzigen. Daarnaast worden door Van Lanschot Kempen geen producten verkocht en/of
diensten verleend van welke aard ook. Van Lanschot Kempen handelt uitsluitend naar Nederlands recht.
Dochteronderneming Kempen van de Uitgevende Instelling, die al sinds 2007 dochter is van
de Uitgevende Instelling, is actief op het gebied van vermogensbeheer en merchant banking.
Kempen biedt gespecialiseerde financiële diensten voor institutionele cliënten, bedrijven,
financiële instellingen, (semi-)overheidsinstanties, stichtingen en verenigingen.
Niet van toepassing. De Uitgevende Instelling heeft geen openbare winstprognose of winstraming gepubliceerd.
Niet van toepassing. De verklaringen van de onafhankelijke accountant met betrekking tot
de gecontroleerde jaarrekening van de Uitgevende Instelling per en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017 en 31 december 2016 respectievelijk, zijn door verwijzing in dit
Basisprospectus opgenomen en verstrekt zonder voorbehoud.

Beknopte Financiële Informatie
(x EUR miljoen)
30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

Resultaten
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Totale inkomsten uit operationele activiteiten

261,7

567,3

276,3

524,4

Bedrijfskosten

227,3

457,5

210,9

440,7

Bijzondere waardeverminderingen

-4,6

-10,7

-1,5

-2,1

Bedrijfsresultaat voor belasting

39,0

120,5

67,0

85,8

Nettoresultaat uit doorlopende
activiteiten

32,6

94,9

56,2

69,8

Efficiencyratio (%)1

81,1

76,2

72,1

79,6

400.000

400.000

400.000

400.000

Winst per aandeel op grond van
gemiddeld aantal gewone aandelen (EUR)

91,13

223,77

148,81

164,34

Aantal medewerkers (FTE's)2

1.640

1.658

1.647

1.670

30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

1.284

1.333

1.350

1.340

11

16

15

13

Verplichtingen publieke en
private sector

9.281

9.145

9.387

9.680

Leningen en voorschotten aan de
publieke en private sector

8.958

9.103

9.470

9.624

14.512

14.659

14.952

14.877

103,6

100,5

99,1

100,6

30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

83,7

83,6

72,0

69,4

69,1

69,2

57,1

54,6

- Gemonitord en begeleid vermogen

3,4

3,5

3,0

-3,0

- Geadministreerd vermogen

1,9

1,8

2,5

2,1

- Spaargelden & deposito's

9,3

9,1

9,4

9,7

Gewogen gemiddeld aantal
uitstaande gewone aandelen

(x EUR miljoen)

Balans
Aan aandeelhouders toerekenbaar vermogen
Aan minderheidsbelangen toerekenbaar vermogen

Totaal vermogen
Fundingratio

(%)3

(x EUR miljard)

Client assets
Client assets
- Beheerd vermogen

4

(x EUR miljoen)
30-06-2018

31-12-2017

30-06-2017

31-12-2016

Naar risico gewogen activa4

4.798

4.979

5.359

5.623

Common Equity Tier I-ratio4

21,4

20,5

19,6

19,0

21,4

20,5

19,7

19,0

24,7

23,6

20,6

20,9

8,7

10,4

12,5

7,3

Kerngegevens van Van Lanschot N.V.

4

Tier I-ratio (%)

4

Total capital ratio (%)

Rendement gemiddelde tier Ikernkapitaal (%)5

1 Efficiencyratio: verhoudingsgetal waarbij de bedrijfskosten worden uitgedrukt als percentage van de inkomsten
uit operationele activiteiten, exclusief eenmalige baten en verliezen.
2 Exclusief niet-strategische beleggingen.
3 Fundingratio: verhoudingsgetal waarbij de verplichtingen private en publieke sector van de Uitgevende Instelling
worden uitgedrukt als percentage van de leningen en voorschotten private en publieke sector (d.w.z. exclusief de
bankschulden en -tegoeden van de Uitgevende Instelling).
4 Volledig jaar 2016 en volledig jaar 2017 gebaseerd op gefaseerde invoering en inclusief de ingehouden winst. Op
30 juni 2017 en 2018 gebaseerd op gefaseerde invoering en exclusief ingehouden winst.
5 Gebaseerd op het onderliggend nettoresultaat (op jaarbasis).

De cijfers voor 2016 en 2017 zijn ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen van
de Uitgevende Instelling per en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. De halfjaarcijfers
voor 2017 en de halfjaarcijfers voor 2018 zijn ontleend aan de niet-gecontroleerde (en nietbeoordeelde) geconsolideerde tussentijdse (halfjaar)cijfers van de Uitgevende Instelling per en voor
de periode eindigend op 30 juni 2018. De jaarrekeningen zijn opgesteld overeenkomstig de International Financial Reporting Standard zoals vastgesteld door de Europese Unie (“IFRS”) en de tussentijdse cijfers zijn opgesteld overeenkomstig de International Accounting Standard 34 – “Interim Financial Reporting”, zoals vastgesteld door de Europese Unie (“IAS 34”). De geconsolideerde balans
voldoet aan de nieuwe presentatievereisten in verband met de toepassing van IFRS 9 met ingang van 1
januari 2018.

Aanzienlijke of wezenlijke negatieve verandering
Er heeft zich geen aanzienlijke verandering in de financiële positie van de Uitgevende Instelling en haar geconsolideerde dochterondernemingen voorgedaan sinds 30 juni 2019 en er
heeft zich geen wezenlijke negatieve verandering voorgedaan in de vooruitzichten van de
Uitgevende Instelling en haar geconsolideerde dochterondernemingen sinds 31 december
2018, de laatste dag van de periode waarover een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de Uitgevende Instelling is opgesteld.
B.13

B.14

Recente wezenlijke gebeurtenissen met betrekking tot de
solvabiliteit van
de Uitgevende
Instelling:
Mate waarin de
Uitgevende Instelling afhankelijk is van andere

Niet van toepassing. Er zijn met betrekking tot de Uitgevende Instelling geen recente gebeurtenissen opgetreden die van wezenlijk belang zijn voor het beoordelen van haar solvabiliteit.

De Uitgevende Instelling is deels afhankelijk van de inkomsten van haar dochteronderneming Kempen. De dochteronderneming van de Uitgevende Instelling, F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG, heeft twee vestigingen in Zwitserland om haar internationale private
banking-cliënten van dienst te zijn.
5

entiteiten binnen
het concern:
B.15

Voornaamste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling:

De Uitgevende Instelling is een gespecialiseerde onafhankelijke vermogensbeheerder die
zich richt op het behoud en creëren van vermogen voor haar particuliere en institutionele
cliënten. De activiteiten van de Uitgevende Instelling zijn onderverdeeld in de volgende
primaire bedrijfssegmenten: Van Lanschot Private Banking, Evi Van Lanschot, Kempen
Asset Management en Kempen Merchant Banking. De Uitgevende Instelling richt zich bij
haar vermogensbeheerstrategie in hoge mate op de primaire bedrijfssegmenten en het productaanbod in geselecteerde niches. Daarnaast ligt het accent op de totstandbrenging van
een kapitaalextensief bedrijfsmodel. Door de implementatie van haar strategische focus kon
de Uitgevende Instelling zich concentreren op het helpen van private en institutionele cliënten bij het in stand houden en creëren van vermogen.
Van Lanschot Private Banking
In Van Lanschot Private Banking richt de Uitgevende Instelling zich op ondernemers, familiebedrijven en vermogende cliënten, maar ook op het aanbieden van gespecialiseerde diensten voor professionals en managers in het bedrijfsleven, professionals in de gezondheidszorg, stichtingen en charitatieve instellingen. Met haar netwerk van 37 vestigingen en kantoren voor cliënten in Nederland, België en Zwitserland zorgt de Uitgevende Instelling voor
onderscheidend vermogen door middel van een duidelijke plaatselijke aanwezigheid, hetzij
rechtstreeks hetzij via haar dochterondernemingen. De op het buitenland gerichte en internationale private banking-activiteiten van de Uitgevende Instelling worden uitgevoerd via haar
Belgische tak en haar Zwitserse dochteronderneming F. van Lanschot Bankiers (Schweiz)
AG.
Evi van Lanschot
De Uitgevende Instelling heeft in 2013 het online platform Evi van Lanschot opgericht,
aanvankelijk als onderdeel van het Van Lanschot Private Banking-segment. Evi van Lanschot fungeert als een online coach voor beleggings- en spaaradviezen en opent de deur naar
nieuwe cliënten en nieuw vermogen. Het platform speelt in op de trend waarin burgers
steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van pensioenen, gezondheidszorg en andere behoeften in alle geledingen van de samenleving. Evi van Lanschot benut de
beleggingsexpertise uit het Van Lanschot Private Banking-segment om via een digitaal
aanbod van beleggings-, spaar- en pensioenproducten de jongere generatie en meer bemiddelde cliënten te voorzien van een betrouwbare omgeving voor de opbouw en instandhouding van vermogen. In februari 2016 is Evi van Lanschot als online platform ingevoerd in
België ter ondersteuning van het Evi van Lanschot-spaarplatform dat sinds 2013 in België
operationeel is. Sinds het voorjaar van 2016 is Evi van Lanschot aangemerkt als afzonderlijk
bedrijfssegment van de Uitgevende Instelling.
Kempen Asset Management
Kempen Capital Management ("KCM") is de specialist van de Uitgevende Instelling in het
beheer van Europese beleggingen. Deze beleggingsboutique kenmerkt zich door een duidelijke focus en een heldere beleggingsfilosofie. KCM hanteert een select aantal kwalitatief
hoogwaardige beleggingsstrategieën en richt zich daarbij op kleine beursfondsen, onroerend
goed, hoogrenderende aandelen, vastrentend papier en fondsen van hedgefondsen. Daarnaast
verleent KCM fiduciaire diensten die cliënten voorzien van complete oplossingen voor vermogensbeheer. KCM doet zaken met banken en vermogensbeheerders die uitgaan van een
open architectuur, met pensioenfondsen, verzekeraars en stichtingen en verenigingen. KCM
heeft kantoren in Amsterdam, Londen en Parijs. KCM heeft op 4 december 2018 de sluiting
van haar vestiging in Edinburgh aangekondigd en beleggers geïnformeerd dat de small-capbeleggingsstrategieën centraal in Amsterdam zullen worden beheerd.
Kempen Merchant Banking
Het segment Merchant Banking van de Uitgevende Instelling (ondergebracht bij Kempen
Corporate Finance en Kempen Securities) biedt specialistische dienstverlening, waaronder
onderzoek en verhandeling van aandelen, fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties en
schuldadvisering, aan institutionele cliënten, bedrijven, financiële instellingen en (semi)overheidsinstanties. Het segment Merchant Banking hanteert een nichestrategie waarin het
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zich richt op de markten voor Europees vastgoed, Europese life sciences en gezondheidszorg, financiële instellingen & fintech en de Beneluxmarkt. Kempen Merchant Banking
heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Londen en New York.
Overige activiteiten
Dit segment omvat de activiteiten van de Bank waar het gaat om het beheer van rente-,
markt- en liquiditeitsrisico's, de aandelenbeleggingen van Van Lanschot Participaties (die in
december 2017 gedeeltelijk is verkocht), Van Lanschot Chabot (een onafhankelijke vezekeringsadviseur en intermediair), de niet-strategische beleggingen van de Uitgevende Instelling en de eenmalige kosten uit hoofde van het programma voor beleggingen en kostenvermindering in 2013 en 2014.

B.16

B.17

Mate waarin de
Uitgevende Instelling direct of
indirect eigendom is of onder
zeggenschap
staat:

Kredietwaardigheidsscores van
de Uitgevende
Instelling of haar
obligaties:

Corporate Banking
Bij Corporate Banking houdt een team specialisten zich bezig met het geleidelijk afbouwen
van de vastgoedfinancierings- en kmo-kredietportefeuilles die niet specifiek gebonden zijn
aan Private Banking-cliënten. In het kader van het geleidelijke afbouwproces worden cliënten ingelicht over het voornemen van de Uitgevende Instelling om deze activiteiten te beeindigen, en vervolgens de weg gewezen naar andere financieringsbronnen.
Alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de Uitgevende Instelling worden gehouden door
de houdstermaatschappij Van Lanschot Kempen, die dienovereenkomstig volledige zeggenschap heeft over de Uitgevende Instelling.
Het maatschappelijk aandelenkapitaal van Van Lanschot Kempen bestaat uit 150.000.000
aandelen met een nominale waarde van €1,00 elk en is gelijkelijk verdeeld in gewone aandelen A ("Categorie A Aandelen") en preferente aandelen C ("Categorie C Aandelen"). Er
zijn geen Categorie C aandelen uitgegeven. Het geplaatste gewone aandelenkapitaal van
Van Lanschot Kempen bedraagt op de datum van deze publicatie €41.361.668. Meer dan
99,99 procent van de Categorie A Aandelen wordt gehouden door Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen, die certificaten voor deze aandelen
heeft uitgegeven. Deze certificaten van aandelen van Van Lanschot Kempen zijn genoteerd
aan Euronext in Amsterdam.
Aan de Tranches van Obligaties kan wel of niet een rating zijn toegekend. Een kredietwaardigheidsrating is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden en
kan te allen tijde door het toekennende bureau worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken.
Aan de Uitgevende Instelling is door S&P de score "BBB+" (outlook stabiel) en door Fitch
de score "BBB+" (outlook stabiel) toegekend.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[Niet van toepassing. Aan de uit te geven Obligaties is geen rating toegekend.][Aan de uit te
geven Obligaties [zijn]/[wordt naar verwachting] specifiek de rating [rating(s) van uit te
geven Tranche specificeren] toegekend door [toekennende bureau specificeren]]
Afdeling C – Effecten

C.1

Soort en categorie Obligaties en
Veiligheidsidentificatienummer(s):

De in deze Paragraaf C beschreven Obligaties worden uitgegeven met een of meer derivaatcomponenten en met een nominale waarde van minder dan €100.000,- (of het equivalent
daarvan in een andere valuta).
Geïndexeerde Notes en/of Equity Linked Notes
De Obligaties zijn gekoppeld aan indexen, aandelen of fondsen (met inbegrip van beursverhandelsfondsen "ETF") of een combinatie daarvan. Dat betekent dat, naargelang het soort
Obligaties dat hierna is beschreven, kenmerken als couponbedrag, aflossingsdatum en/of
aflossingsbedragen afhangen van indexen, aandelen of fondsen. Deze kenmerken hangen
derhalve af van de waarde of de koers van de onderliggende indexen, aandelen of fondsen.
De verschillende functies worden gezamenlijk "payouts" genoemd. Opgemerkt zij dat een
payout er niet per se toe leidt dat een bedrag daadwerkelijk uitkeerbaar is. Een payout bepaalt namelijk of, wanneer en/of in welke mate een bedrag uitkeerbaar is.
Soort onderliggende waarden
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Een Obligatie is ofwel gekoppeld aan een onderliggende waarde of een mand onderliggende
waarden. Ingeval van koppeling aan één onderliggende waarde is de waarde of koers van die
onderliggende waarde het niveau aan de hand waarvan coupon en/of aflossing worden bepaald of wordt overgaan tot "payout". Ingeval van koppeling aan een mand onderliggende
waarden is het referentieniveau of de koers het gewogen gemiddelde of de slechtst presterende waarde van de mand. Deze drie soorten referentieniveaus worden respectievelijk genoemd: Deze drie soorten referentieniveaus worden respectievelijk "Enkelvoudig Referentieactiefniveau", "Gemiddeld Mandniveau" of "Slechtst Presterende Waarde van de
Mand" genoemd.
De volatiliteit van de onderliggende waarde kan worden beheerst door op het Enkelvoudig
Referentieactiefniveau, het Gemiddeld Mandniveau of de Slechtst Presterende Waarde van
de Mand een overlaystrategie voor volatiliteitsbeheersing ("overlay") toe te passen. Afhankelijk van het gemeten niveau zorgt de volatiliteit voor een kleinere of grotere blootstelling
aan een bepaalde index, aandeel, fonds (met inbegrip van een ETF) of het niveau van de
indexen, aandelen, fondsen in respectievelijk een mand indexen, aandelen of fondsen of een
combinatie daarvan (elk daarvan: "Referentieactief"). Dit soort referentieniveau wordt
"Strategieniveau van het Referentieactief" genoemd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de techniek van de overlay:

Zie hierna Element C.18 voor een nadere beschrijving van hoe het rendement op de Obligaties plaatsvindt.
Soorten payouts
De drie soorten payouts die voor Obligaties kunnen gelden zijn hier beknopt omschreven en
worden hierna uitgebreider in Element C.9 en C.18. omschreven.
Payouts van aflossingsbedrag
Reverse Exchangeable, Participation, Premium Knock-Out, Booster Knock-Out, Booster of
Click-In zijn payouts die van invloed zijn op het bedrag dat op de geplande vervaldatum
uitkeerbaar is. Afhankelijk van het referentieniveau of de koers van de onderliggende waarde(n) kan een dergelijk bedrag gelijk aan of lager dan of, met uitzondering van Reverse
Exchangeable, hoger dan de nominale waarde van de Obligatie zijn. Payouts van aflossingsbedragen onder dit Programma kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, maar wel met
de payouts die zijn omschreven in de onderstaande alinea’s Voorwaardelijke Coupon en
Automatische Aflossing.
Payout met invloed op coupon
Indien voor een Obligatie Voorwaardelijke Coupon geldt, bewegen het bedrag en de betaaldatum van de coupon mee met het referentieniveau of de koers van de onderliggende waarde(n). Deze payout is combineerbaar met alle andere payouts.
Payout van aflossingsbedrag
Indien voor een Obligatie Automatische Tussentijdse Aflossing geldt, kan de Obligatie
tegen de nominale waarde worden afgelost vóór de geplande vervaldatum. Net als bij Voorwaardelijke Coupon is deze payout combineerbaar met alle andere payouts.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[De Obligaties zijn [Vastrentende] Obligaties]
De Obligaties zijn [Voorwaardelijke Coupon] [Automatische Tussentijdse Aflossing] [Reverse Exchangeable Notes]/[Participation Notes]/[Premium Knock-Out Notes]/[Booster
Knock-Out Notes]/[Booster Notes]/[Click-In Notes] en zijn [aan toonder/op naam].
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De Obligaties worden uitgegeven met Serienummer [ ] [, Trancheummer [ ]]. Het Totale
Nominale Bedrag van de Obligaties is [ ]. [ISIN: [ ]][Common code: [ ]][Andere relevante code: [ ]]

C.2

C.5

C.8

Valuta:

Omschrijving
van eventuele
beperkingen op
de verhandelbaarheid van de
Obligaties:
Omschrijving
van de rechten
die aan de Obligaties zijn verbonden:

[Fungibiliteit
De Obligaties worden geconsolideerd en vormen een enkele Reeks met de [beschrijving van
de Reeks invoegen] op [datum invoegen/Uitgiftedatum/uitwisseling van de Temporary Global Note tegen belangen in de Permanent Global Note [, die naar verwachting zal vallen op
of omstreeks [datum invoegen]]]]
Obligaties kunnen in iedere munteenheid worden gesteld zoals die wordt overeengekomen
tussen de Uitgevende Instelling en de (desbetreffende) Handela(a)r(en), steeds met inachtneming van alle vereisten uit hoofde van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
De munteenheid waarin de Obligaties worden gesteld is [ ].
De Obligaties zijn vrij verhandelbaar. Beperkingen inzake het verkopen en aanbieden van de
Obligaties leiden er niet toe dat de Obligaties wettelijk onverhandelbaar worden.

Rangorde (status)
De Obligaties zijn niet door zekerheid gedekte, niet-achtergestelde verplichtingen van de
Uitgevende Instelling en zijn zonder onderlinge preferentie van gelijke rang met alle andere
huidige en toekomstige niet door zekerheid gedekte, niet-achtergestelde verplichtingen van
de Uitgevende Instelling, uitgezonderd voor zover zij krachtens dwingendrechtelijke bepalingen preferent zijn.
Belasting
Alle betalingen van hoofdsom en rente ten aanzien van de Obligaties en Coupons door de
Uitgevende Instelling zullen geschieden zonder inhouding of aftrek voor of wegens huidige
of toekomstige belastingen of heffingen, aanslagen of overheidslasten van enigerlei aard die
worden opgelegd door of namens Nederland of enige politieke afdeling of instantie daarvan
of daarin die bevoegd is belasting te heffen, tenzij een dergelijke inhouding of aftrek bij wet
is voorgeschreven. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling, afhankelijk van welke bepaling in de geldende Definitieve Voorwaarden is vermeld, de voorgeschreven inhouding of aftrek van dergelijke belastingen, heffingen, aanslagen of overheidslasten toepassen
voor rekening van, naar gelang van toepassing, de houders van de Obligaties of Coupons
zonder een aanvullend bedrag te voldoen aan de houders van de Obligaties of Coupons of,
behoudens bepaalde uitzonderingen, een zodanig aanvullend bedrag voldoen als noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de nettobedragen die houders van de Obligaties of Coupons
na een dergelijke inhouding of aftrek ontvangen gelijk zijn aan de respectieve bedragen van
de hoofdsom en rente welke zij anders, bij afwezigheid van een dergelijke inhouding of
aftrek ten aanzien van, naargelang van toepassing, de Obligaties of Coupons hadden kunnen
ontvangen.
Gevallen van Verzuim
Volgens de Voorwaarden van de Obligaties is er in elk van de volgende situaties sprake van
verzuim:
een tekortkoming in de betaling van rente of hoofdsom ten aanzien van de Obligaties
gedurende meer dan 14 dagen; of
(ii) een tekortkoming van de Uitgevende Instelling bij de uitvoering of naleving van andere verplichtingen op grond van de Obligaties welke voortduurt gedurende een periode van 30 dagen na de betekening van een sommatie tot herstel aan de Uitgevende
Instelling; of
(iii) vonnis wordt gewezen of een geldig besluit wordt genomen voor de ontbinding of
vereffening van de Uitgevende Instelling, tenzij dit geschiedt in verband met een fusie, consolidering of andere vorm van combinering met een andere vennootschap,
waarbij een dergelijke vennootschap alle door de Uitgevende Instelling in verband

(i)
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met de Obligaties overeengekomen verplichtingen aanvaardt; of
(iv) de Uitgevende Instelling wordt in staat van faillissement verklaard of ten aanzien
van de Uitgevende Instelling wordt een verklaring afgelegd als bedoeld in art. 3:163,
lid 1, sub b van de Wet op het financieel toezicht ("Wft").
Vergaderingen
Vergaderingen van Obligatiehouders kunnen worden belegd ter behandeling van elke aangelegenheid die van invloed is op hun belangen, waaronder het goedkeuren van een Buitengewoon Besluit omtrent wijziging van de Obligaties, de Coupons of bepaalde voorwaarden
van de Agentuurovereenkomst. Een dergelijke vergadering kan worden bijeengeroepen door
de Uitgevende Instelling of door de Obligatiehouders van elke Reeks die ten minste vijf
procent van het nominale bedrag van de Obligaties houden. Voor het aannemen van een
Buitengewoon Besluit gelden quorumvoorschriften. Een Buitengewoon Besluit genomen
tijdens een vergadering van de Obligatiehouders van elke Reeks is bindend jegens alle Obligatiehouders van een dergelijke categorie Obligaties, ongeacht of zij ter vergadering aanwezig zijn, en is tevens bindend jegens alle Couponhouders. De Uitgevende Instelling kan niet
stemmen op door haar, direct of indirect, gehouden Obligaties en dergelijke Obligaties worden voor de bepaling van het totale geplaatste bedrag buiten beschouwing gelaten. In de
Agentuurovereenkomst is tevens bepaald dat (i) een schriftelijk besluit dat is ondertekend
door of namens de houders van ten minste twee-derde van het nominale bedrag van de alsdan geplaatste Obligaties of (ii) toestemming langs elektronische weg verleend door middel
van de elektronische communicatiesystemen van de desbetreffende clearingsystemen en
conform de bedieningsregels en -procedures van die systemen door of namens de houders
van ten minste twee-derde van het nominale bedrag van de alsdan geplaatste Obligaties,
beide voor alle doeleinden even geldig en toepasselijk zijn als een Buitengewoon Besluit
aangenomen op een op correcte wijze bijeengeroepen en gehouden vergadering van Obligatiehouders.
Vervanging van de Uitgevende Instelling
Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Uitgevende Instelling als hoofdschuldenaar ten aanzien van de Obligaties en de Coupons worden vervangen door een middellijk
of onmiddellijk gehouden 100% dochteronderneming van de Uitgevende Instelling, mits de
Obligatiehouders en Couponhouders daarvoor hun toestemming hebben verleend. In het
geval van uitgifte van Obligaties waarbij geen sprake is van achterstallige betaling van de
hoofdsom of rente wordt deze toestemming steeds geacht te zijn verleend.

C.9

Rente, looptijd,
aflossingsbepalingen, rendement en vertegenwoordiger
van de Obligatiehouders:

Toepasselijk recht
Nederlands recht.
Rente
Obligaties kunnen al of niet rentedragend zijn. De Rentedragende Obligaties zijn Vastrentende Obligaties. De vaste rente is verschuldigd op de datum of data welke in de geldende
Definitieve Voorwaarden is/zijn vermeld alsmede bij aflossing en wordt berekend op de
tussen de Uitgevende Instelling en de desbetreffende Handelaar overeengekomen grondslag
zoals in de geldende Definitieve Voorwaarden is aangegeven.
Voorwaardelijke Coupon
De rente op Vastrentende Obligaties kan afhankelijk zijn van een Voorwaardelijke Coupongebeurtenis, in welk geval de rente gedurende de Gehele Rentevastperiode waarin de Voorwaardelijke Coupongebeurtenis plaatsvindt nul zal bedragen, tenzij in de geldende Definitieve Voorwaarden is aangegeven dat "Memory" van toepassing is en gedurende de daaropvolgende Rentevastperiode geen Voorwaardelijke Coupongebeurtenis is opgetreden, in welk
geval het te betalen rentebedrag op de Rentebetalingsdatum van een Dergelijke Rentevastperiode zal worden verhoogd met de som van de rentebedragen die zonder het optreden van de
Voorwaardelijke Coupongebeurtenis gedurende alle voorgaande Rentevastperiodes zouden
zijn verschuldigd, tenzij dergelijke bedragen daarna opneembaar zouden zijn.
Looptijd
Als looptijd van de Obligaties geldt hetgeen tussen de Uitgevende Instelling en de desbetreffende Handelaar is overeengekomen, met inachtneming van de minimum- of maximumloop-
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tijd die te enigerlei tijd door de desbetreffende centrale bank (of een daarmee gelijkwaardig
orgaan) of onder wet- of regelgeving die geldt voor de Uitgevende Instelling of voor de
desbetreffende gespecificeerde munteenheid is toegestaan of voorgeschreven, zoals vermeld
in de Definitieve Voorwaarden.
Behoudens tussentijdse aflossing, inkoop of intrekking wordt elke Obligatie op de Vervaldatum door de Uitgevende Instelling afgelost voor het in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vermelde Definitieve Aflossingsbedrag in de desbetreffende Gespecificeerde
Munteenheid.
Automatische Tussentijdse Aflossing
Indien dit in de geldende Definitieve Voorwaarden is vermeld worden Obligaties op een
aangegeven vervaldatum vóór de geplande vervaldatum automatisch afgelost tegen hun
nominale waarde als het referentieniveau of de waarde van de onderliggende waarde(n)
gelijk aan of hoger is dan de aangegeven Drempelwaarde.
Tussentijdse aflossing om andere redenen
In de geldende Definitieve Voorwaarden wordt aangegeven of de desbetreffende Obligaties
om fiscale redenen of wegens onrechtmatigheid voor de vermelde vervaldatum aflosbaar
zijn; Obligaties kunnen ook na een Geval van Verzuim tussentijds aflosbaar zijn.
Minimumaflossingsbedrag
Voor het aflossingsbedrag voor de Participation payout kan een minimum gelden. Voor het
aflossingsbedrag voor de Click-In payout geldt een minimum.
Maximumaflossingsbedrag
Voor het aflossingsbedrag voor de Participation, Premium Knock-Out, Booster Knock-Out
en Booster payouts kan een maximum gelden.
Vertegenwoordiger van Obligatiehouders
Niet van toepassing.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
Rente
[Vastrentende Obligaties: De Obligaties zijn Vastrentende Obligaties. De Obligaties zijn
rentedragend vanaf [ ] tegen [ ] procent per jaar [in de periode [ ] en tegen [ ] in de periode [ ] [etc.]] [[jaarlijks/halfjaarlijks/per kwartaal/per maand] achteraf te voldoen op [ ] in
elk jaar. Indicatie van rendement: [[
]/Niet van toepassing]/[ ] procent per jaar.]
[De Obligaties zijn Voorwaardelijke Coupons.][Memory: [Van toepassing/Niet van toepassing]] [invoegen details van Memory]
Vervaldatum
De Vervaldatum van de Obligaties is [[ ]/Rentebetalingsdatum die in of het dichtst bij de
desbetreffende maand en het desbetreffende jaar valt: [ ]]. Tenzij ze eerder zijn afgelost of
ingekocht en ingetrokken zal de Uitgevende Instelling de Obligaties aflossen [tegen [ ] per
Berekeningsbedrag/volgens de hieronder beschreven payout] in [munteenheid invoegen] op
[ ].
Vervroegde aflossing
Het staat de Uitgevende Instelling vrij de Obligaties voorafgaande aan hun vermelde vervaldatum af te lossen (i) om fiscale redenen, (ii) om redenen van onwettigheid of (iii) na een
Geval van Verzuim.
[Automatische Tussentijdse Aflossing
Een Obligatie wordt automatisch afgelost als er een Automatische Tussentijdse Aflossingsgebeurtenis is opgetreden in het Berekeningsbedrag voor de Vermelde Valuta op de eerstvolgende Rentebetalingsdatum na een dergelijke Automatische Tussentijdse Aflossingsgebeurtenis, tenzij die gebeurtenis gedurende de laatste Rentevastperiode optreedt.
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Drempelwaarde: [ ] (Als er één Drempelwaarde is voor alle Waarnemingsdata voor Automatische Tussentijdse Aflossing) / De Drempelwaarde voor elke Waarnemingsdatum voor
Automatische Tussentijdse Aflossing wordt als volgt bepaald: (Indien er verschillende
Drempelwaardes zijn met betrekking tot verschillende Waarnemingsdata voor Automatische
Tussentijdse Aflossing)
Waarnemingsdatum/data voor Automatische Tussentijdse Aflossing
[ ]
[ ]

Drempelwaarde(s)
[ ]
[ ]

]
[Minimumaflossingsbedrag [ ]]

C.10

C.11

C.15

C.16

C.17

Derivatencomponent bij rentebetaling:

Beursnotering en
toelating tot
handel:

Omschrijving
van de wijze
waarop de
waarde van de
belegging wordt
beïnvloed door
de waarde van
de (het) onderliggende instrument(en):
Vervaldatum
van de afgeleide
instrumenten:

Omschrijving
van de afwikkelingsprocedure
voor afgeleide
instrumenten:

[Maximumaflossingsbedrag[ ]]
De rentebetaling op en aflossing van de Obligaties kan zijn gekoppeld aan het referentieniveau of de prijs van de onderliggende waarde(n). Zie hiervoor Element C.9 en hierna Element C.l8 voor een nadere samenvatting van de verhouding tussen een dergelijk niveau of
dergelijke koers en coupon, tussentijdse aflossing en het aflossingsbedrag.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
De rentebetaling op en aflossing van de Obligaties is gekoppeld aan [specificeer Referentieactief].
De Obligaties kunnen worden toegelaten voor notering aan Euronext in Amsterdam, de
effectenbeurs van Luxemburg, Nasdaq Stockholm, NDX en elke andere beurs, mits, indien
vereist, de desbetreffende bevoegde instantie in kennis is gesteld van het Basisprospectus,
met aanvullingen. De Obligaties kunnen ook zonder notering aan een beurs worden uitgegeven.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
Door of namens de Uitgevende Instelling [is een aanvraag ingediend]/[zal naar verwachting
een aanvraag worden ingediend] voor toelating van de Obligaties tot de handel op [ ] met
ingang van [
]/[Niet van toepassing. Er bestaat geen voornemen toelating tot de handel
aan te vragen voor de Obligaties.]
Zie bovenstaand Element C1 voor een korte inleidende samenvatting van factoren waardoor
de waarde van de belegging door de Onderliggende Waard kan worden beïnvloed en bovenstaand Element C.9 en onderstaand Element C.18 voor een nadere samenvatting van dergelijke factoren wat betreft coupon, tussentijdse aflossing en het aflossingsbedrag.

Behoudens tussentijdse aflossing als bedoeld in bovenstaand Element C.9 is de aflossing
van de Obligaties gepland voor de Vervaldatum die in de Definitieve Voorwaarden is vermeld.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
Behoudens tussentijdse aflossing als bedoeld in bovenstaand Element C.9 is de datum van
aflossing van de Obligaties [ ].
De afwikkelingsprocedures zijn afhankelijk van het clearingsysteem voor de Obligaties en
het plaatselijk gebruik in het rechtsgebied van de belegger. De Obligaties worden op de
emissiedatum ofwel tegen betaling van de emissiekoers, ofwel vrij van betaling van de
emissiekoers geleverd, zoals in de Definitieve Voorwaarden is vermeld. De Obligaties kunnen onder andere worden gecleard en afgewikkeld door Euroclear Nederland, Euroclear
Sweden AB, Euroclear Bank SA/NV of Clearstream Banking S.A.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
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De Obligaties worden geleverd op [ ] [tegen betaling van de emissiekoers van de Obligaties/vrij van betaling van de emissiekoers van de Obligaties]. De afwikkelingsprocedures
zijn afhankelijk van het clearingsysteem/ afwikkelingssysteem voor de Obligaties en het
plaatselijk gebruik in het rechtsgebied van de belegger.

C.18

Omschrijving
van de wijze
waarop het rendement van de
afgeleide instrumenten
wordt bepaald:

[De Obligaties worden gecleard door [Euroclear/Clearstream, Luxemburg/Euroclear Nederland/Euroclear Zweden/specificeer andere].]
Het rendement op de Obligaties kan zijn gekoppeld aan het niveau van één bepaalde onderliggende waarde (Single Reference Asset Level) of een mand onderliggende waarden. Ingeval van een mand onderliggende waarden wordt het gecombineerde niveau of de koers van
de onderliggende waarden van de mand, naargelang in de geldende Definitieve Voorwaarden is vermeld, berekend als: (i) het gemiddelde van de referentieniveaus of koersen van de
onderliggende waarde(n) die overeenkomstig het respectieve in de geldende Definitieve
Voorwaarden vermelde gewicht daarvan (Gemiddelde indexniveau) zijn bepaald of (ii) het
referentieniveau of de koers van de slechtst presterende onderliggende waarde(n) ten opzichte van het eerste referentieniveau (Slechtst Presterende Waarde van de Mand).
Het referentieniveau of de koers waaraan de Obligaties zijn gekoppeld bepaalt, afhankelijk
van hetgeen in de geldende Definitieve Voorwaarden is vermeld: (i) of een coupon dient te
worden betaald en, zo ja, wat het couponbedrag is en/of (ii) of (a) de Obligaties tussentijds
voor de nominale waarde of (b) op de geplande vervaldatum worden afgelost en, bij aflossing op de geplande vervaldatum, (iii) wat het definitieve aflossingsbedrag is.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[Voorwaardelijke Coupon
De betaling van [invoegen vaste rente(s)] op de Obligaties is afhankelijk van het optreden
van een Voorwaardelijke Coupongebeurtenis, d.w.z. dat de Referentiewaarde lager is dan
[invoegen niveau], de Coupongrens. Als Referentieniveau geldt [het Enkelvoudige Referentieactiefniveau][de Gemiddelde Mandwaarde][de Slechtst Presterende Waarde van de
Mand][gewogen per [Index][Aandeel][Fondseenheid], op de volgende wijze [ ]]. Indien
het Referentieniveau onder de Coupongrens ligt, is de Vaste Rente nihil (d.w.z. dat de beleggers in de gehele Rentevastperiode geen rentebetaling ontvangen). De rentebetaling
houdt
derhalve
direct
verband
met
[het
niveau][de
koers]
van
[de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten]. Indien het Referentieniveau
gelijk aan of hoger dan de Coupongrens is, zal de Vaste Rente voor de Rentevastperiode
gelijk zijn aan de Vaste Rente die in de geldende Definitieve Voorwaarden is vermeld.]
[Omdat in de Definitieve Voorwaarden is vermeld dat "Memory" van toepassing is, wordt
het te betalen rentebedrag, indien er tijdens een Rentevastperiode behalve de eerste Rentevastperiode geen Voorwaardelijke Coupongebeurtenis optreedt, verhoogd met de som van
de rentebedragen die zouden zijn verschuldigd indien de Voorwaardelijke Coupongebeurtenis niet zou zijn opgetreden gedurende alle voorgaande Rentevastperioden, tenzij dergelijke
bedragen pas daarna opneembaar zijn om verdubbeling te voorkomen.]
[Automatische Tussentijdse Aflossing
Indien er een Automatische Tussentijdse Aflossingsgebeurtenis optreedt, wordt elke Obligatie afgelost tegen [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta] op de eerstvolgende Rentebetalingsdatum na een dergelijke Automatische Tussentijdse Aflossingsgebeurtenis, tenzij de Automatische Tussentijdse Aflossing gedurende de laatste Rentevastperiode optreedt, in welk geval de Automatische Tussentijdse Aflossing niet geldt en de Obligatie wordt afgelost op [invoegen Vervaldatum], de geplande Vervaldatum. Een Automatische Tussentijdse Aflossing betekent dat het Referentieniveau gelijk aan of hoger is dan
[[invoegen niveau], de Drempelwaarde / [invoegen Drempelwaarde] op de [invoegen Waarnemingsdatum voor Automatische Tussentijdse Aflossing] en [invoegen Drempelwaarde] op
de [invoegen Waarnemingsdatum voor Automatische Tussentijdse Aflossing]]. Of de Obligaties tussentijds worden afgelost houdt derhalve direct verband met [het niveau][de koers]
van [de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten].
[Omdat Asian-Out volgens de Definitieve Voorwaarden van toepassing is, is het Laatste
Referentieniveau het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Bere-
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keningsagent zijn bepaald op het geplande Sluitingstijdstip van elk van de Asian-Out Waarnemingsdata.]
[Reverse Exchangeable Note
Elke Obligatie wordt door de Uitgevende Instelling afgelost op [invoegen Vervaldatum], de
geplande Vervaldatum, tegen [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta]
indien er geen Reverse Exchange Event is opgetreden.
Indien er wel een Reverse Exchange Event is opgetreden, en het “Reverse Exchangeable
Amount 1” is in de van toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden opgenomen, wordt elke
Obligatie afgelost tegen een bedrag dat gelijk is aan de laagste van de volgende waarden: (a)
[invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta] en (b) het product van (i) [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta] en (ii) het Laatste Referentieniveau gedeeld door het Initiële Referentieniveau.
Indien een Reverse Exchange Event is opgetreden en het “Reverse Exchangeable Amount
2” is in de van toepassing zijnde Definitieve Voorwaarden opgenomen, wordt elke Obligatie
afgelost tegen een bedrag dat gelijk is aan de laagste van de volgende waarden: (a) [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta] en (b) het product van (i) [invoegen
Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta] en (ii) het Laatste Referentieniveau gedeeld door het product van: (1) de Aflossingsgrens en (2) het Initiële Referentieniveau.
Met Reverse Exchange Event wordt bedoeld dat het Referentieniveau lager is dan [invoegen
niveau], de Aflossingsgrens. Als Referentieniveau geldt [het Enkelvoudige Referentieactiefniveau][de Gemiddelde Mandwaarde][de Slechtst Presterende Waarde van de
Mand][gewogen per [Index][Aandeel][Fondseenheid], op de volgende wijze [ ]]. Het Definitieve Aflossingsbedrag van een Reverse Exchangeable Note staat dan ook direct in verband met [het niveau][de koers] van de [de] [het] [Index] [Aandeel] [Fondseenheid] [Mandcomponenten] en kan lager (zelfs nihil) maar niet hoger zijn dan de Vermelde Nominale
Waarde.]
[Omdat Asian-Out volgens de Definitieve Voorwaarden van toepassing is, is het Laatste
Referentieniveau het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Berekeningsagent zijn bepaald op het geplande Sluitingstijdstip van elk van de Asian-Out Waarnemingsdata.]
[[Participation Note
Indien het Laatste Referentieniveau op de Laatste Waarderingsdatum gelijk aan of hoger
dan [specificeren Uitoefeningsniveau], het Uitoefeningsniveau is, wordt elke Obligatie op
[invoegen Vervaldatum], de geplande Vervaldatum, afgelost tegen de laagste van de volgende waarden: (a) (i) [specificeren bedrag] (d.w.z. de Vermelde Nominale Waarde), vermenigvuldigd met (ii) de som van (1) [specificeren percentage] (d.w.z. het Participatieniveau
bij Aanvang], (2) [specificeren Gearing Down] (d.w.z. de Gearing Down] vermenigvuldigd
met (x) 0%, of indien lager, (y) en [specificeren percentage] (d.w.z. het Minimum Percentage), of indien hoger, Performance Down; en (3) [specificeren Gearing Up] (d.w.z. de Gearing UP) vermenigvuldigd met (x) 0%, of indien hoger, (y) en [specificeren percentage]
(d.w.z. de Cap), of indien lager, Performance Up;]]
en (b)] [specificeren bedrag], het Maximumaflossingsbedrag.
De Performance Up wordt als volgt berekend: (i) het Definitieve Referentieniveau verminderd met [specificeren Opwaarts Uitoefeningsniveau] (d.w.z. het Opwaarts Uitoefeningsniveau) (ii) als een quotiënt van het Eerste Referentieniveau (iii) vermenigvuldigd met 100%.
De Performance Down wordt als volgt berekend: (i) het Definitieve Referentieniveau verminderd met [specificeren Neerwaarts Uitoefeningsniveau] (d.w.z. het Neerwaarts Uitoefeningsniveau) (ii) als een quotiënt van het Eerste Referentieniveau (iii) vermenigvuldigd met
100%.
[* Aangezien de [Gearing Up] [Gearing Down] [1 (één)][100%] bedraagt, vindt er geen
gearing plaats.]

14

Indien het Laatste Referentieniveau op de Laatste Waarderingsdatum lager is dan [specificeren uitoefeningsniveau], het Uitoefeningsniveau, wordt een Participation Note afgelost op
de Aflossingsdatum tegen [specificeren bedrag], het Minimumaflossingsbedrag. Als Referentieniveau geldt [het Enkelvoudige Referentieactiefniveau][de Gemiddelde Mandwaarde][de
Slechtst Presterende
Waarde
van de
Mand][gewogen per
[Index][Aandeel][Fondseenheid], op de volgende wijze [ ]]. Het Definitieve Aflossingsbedrag van een Participation Note staat dan ook in direct verband met [het niveau][de koers]
van [de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten] en kan lager of hoger
zijn dan [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, maar niet lager dan [specificeren bedrag], het Minimumaflossingsbedrag [of
hoger dan [specificeren bedrag], het Maximumaflossingsbedrag].]
[Omdat Asian-Out volgens de Definitieve Voorwaarden van toepassing is, is het Laatste
Referentieniveau het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Berekeningsagent zijn bepaald op het geplande Sluitingstijdstip van elk van de Asian-Out Waarnemingsdata.]
[Premium Knock-Out Note
Elke Obligatie wordt afgelost op de [invoegen Vervaldatum], de Vervaldatum, tegen [de
laagste van de volgende waarden: (a) [specificeren bedrag], het Maximumaflossingsbedrag,
[en (b)]] de hoogste waarde van (i) [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde
Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, vermeerderd met [specificeren bedrag], het Premiebedrag, en (ii) het product van [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, en het Laatste Referentieniveau gedeeld door het Initiele Referentieniveau indien er geen Premium Knock-Out Event is opgetreden. Indien er wel
een Premium Knock-Out Event is opgetreden, wordt een Premium Knock-Out Note afgelost
op de Vervaldatum tegen [de laagste van de volgende waarden: (a) [specificeren bedrag],
het Maximumaflossingsbedrag, en (b)] het product van (i) [invoegen Vermelde Nominale
Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, en (ii) het Laatste Referentieniveau, gedeeld door het Initiële Referentieniveau. Met Premium Knock-Out Event wordt
bedoeld dat het Referentieniveau lager is dan [specificeren niveau], de Premium KnockOutgrens. Als Referentieniveau geldt [het Enkelvoudige Referentieactiefniveau][de Gemiddelde Mandwaarde][de Slechtst Presterende Waarde van de Mand][gewogen per [Index][Aandeel][Fondseenheid], op de volgende wijze [ ]]. Het Definitieve Aflossingsbedrag van een Premium Knock-Out Note staat dan ook rechtstreeks in verband met [het niveau][de koers] van [de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten] en kan
lager (zelfs nihil) of hoger zijn dan [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde
Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, [maar niet hoger dan [specificeren bedrag], het
Maximumaflossingsbedrag].]
[Omdat Asian-Out volgens de Definitieve Voorwaarden van toepassing is, is het Laatste
Referentieniveau het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Berekeningsagent zijn bepaald op het geplande Sluitingstijdstip van elk van de Asian-Out Waarnemingsdata.]
[Booster Knock-Out Note
Elke Obligatie wordt op [invoegen Vervaldatum], de Vervaldatum, afgelost tegen de laagste
van de volgende waarden: (a) (i) [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, vermeerderd met (ii) het product van [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta] (d.w.z. de Vermelde Nominale Waarde),
[specificeren gearing] (d.w.z. de Gearing[*]) en een breuk waarvan de teller gelijk is aan het
Laatste Referentieniveau verminderd met [specificeren uitoefeningsnivau], het Uitoefeningsniveau, en waarvan de noemer gelijk is aan het Initiële Referentieniveau [en (b) een
Maximumaflossingsbedrag], indien het Laatste Referentieniveau op de Laatste Waarderingsdatum gelijk aan of hoger dan [specificeren uitoefeningsniveau], het Uitoefeningsniveau, is. Indien het Laatste Referentieniveau op de Laatste Waarderingsdatum lager is dan
[specificeren uitoefeningsprijs], de Uitoefeningsprijs, wordt elke Obligatie op de Vervaldatum afgelost tegen het product van: (i) [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde
Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, en (ii) het Laatste Referentieniveau gedeeld door
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het Initiële Referentieniveau indien er wel een Booster Knock-Out Event is opgetreden.
Indien er geen Booster Knock-Out Event is opgetreden, wordt elke Obligatie op de Vervaldatum afgelost tegen [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde. Met Booster Knock-Out Event wordt bedoeld dat het Referentieniveau lager is dan [specificeren niveau], de Aflossingsgrens. Als Referentieniveau geldt
[het Enkelvoudige Referentieactiefniveau][de Gemiddelde Mandwaarde][de Slechtst Presterende Waarde van de Mand][gewogen per [Index][Aandeel][Fondseenheid], op de volgende
wijze [ ]]. Het Definitieve Aflossingsbedrag van elke Obligatie staat dan ook rechtstreeks
in
verband
met
[het
niveau][de
koers]
van
[de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten] en kan lager (zelfs nihil) of
hoger zijn dan [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde
Nominale Waarde, [maar niet hoger dan [specificeren bedrag], het Maximumaflossingsbedrag].]
[Omdat Asian-Out volgens de Definitieve Voorwaarden van toepassing is, is het Laatste
Referentieniveau het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Berekeningsagent zijn bepaald op het geplande Sluitingstijdstip van elk van de Asian-Out Waarnemingsdata.]
[* Aangezien de gearing [1 (één)][100%] bedraagt, vindt er geen gearing plaats.]
[Booster Notes
Elke Obligatie wordt op [invoegen Vervaldatum], de Vervaldatum, afgelost tegen [de laagste
van de volgende waarden: (a)] (i) [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, vermeerderd met (ii) het product van [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta] (d.w.z. de Vermelde Nominale Waarde),
[specificeren gearing] (d.w.z. de Gearing[*]) en een breuk waarvan de teller gelijk is aan het
Laatste Referentieniveau verminderd met [specificeren niveau], het Uitoefeningsniveau, en
waarvan de noemer gelijk is aan het Initiële Referentieniveau [en (b) [specificeren bedrag],
het Maximumaflossingsbedrag], indien het Laatste Referentieniveau op de Laatste Waarderingsdatum gelijk aan of hoger dan het Uitoefeningsniveau is. Indien het Laatste Referentieniveau op de Laatste Waarderingsdatum lager is dan [specificeren niveau], de Uitoefeningsprijs, wordt elke Obligatie op de Vervaldatum afgelost tegen het product van: (i) [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde,
en (ii) het Laatste Referentieniveau gedeeld door het Initiële Referentieniveau. Als Referentieniveau geldt [het Enkelvoudige Referentieactiefniveau][de Gemiddelde Mandwaarde][de
Slechtst Presterende Waarde van de Mand][gewogen per [Index][Aandeel][Fondseenheid],
op de volgende wijze [ ]]. Het Definitieve Aflossingsbedrag van elke Obligatie staat dan
ook
rechtstreeks
in
verband
met
[het
niveau][de
koers]
van
[de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten] en kan lager (zelfs nihil) of
hoger zijn dan [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde
Nominale Waarde, [maar niet hoger dan [specificeren bedrag], het Maximumaflossingsbedrag].]
[Omdat Asian-Out volgens de Definitieve Voorwaarden van toepassing is, is het Laatste
Referentieniveau het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Berekeningsagent zijn bepaald op het geplande Sluitingstijdstip van elk van de Asian-Out Waarnemingsdata.]
[* Aangezien de gearing [1 (één)][100%] bedraagt, vindt er geen gearing plaats.]
[Click-In Notes
Elke Obligatie wordt afgelost op de [invoegen Vervaldatum], de Vervaldatum, tegen de
laagste van de volgende waarden: (a) [specificeren bedrag], het Maximumaflossingsbedrag,
en (b) de hoogste waarde van (i) [specificeren bedrag], het Minimumaflossingsbedrag, (ii)
[invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, vermeerderd met het product van [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde
Valuta], de Vermelde Nominale Waarde, en een breuk waarvan de teller gelijk is aan het
Laatste Referentieniveau en waarvan de noemer gelijk is aan het Initiële Referentieniveau
en, indien er een Click-In Event is opgetreden, (iii) het product van [invoegen Vermelde
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C.19

Laatste referentiekoers van de
onderliggende
waarde:

Nominale Waarde in Vermelde Valuta], d.w.z. de Vermelde Nominale Waarde, en het
Maximum Click-In-niveau. Als Referentieniveau geldt [het Enkelvoudige Referentieactiefniveau][de Gemiddelde Mandwaarde][de Slechtst Presterende Waarde van de
Mand][gewogen per [Index][Aandeel][Fondseenheid], op de volgende wijze [ ]]. Het Definitieve Aflossingsbedrag van elke Obligatie staat dan ook in direct verband met [het niveau][de koers] van [de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten] en kan
lager of hoger zijn dan [invoegen Vermelde Nominale Waarde in Vermelde Valuta], de
Vermelde Nominale Waarde, maar niet [hoger dan [specificeren bedrag], het Maximumaflossingsbedrag of] lager dan [specificeren bedrag], het Minimumaflossingsbedrag.]
Het (eventueel) te betalen bedrag bij aflossing van een Obligatie kan al of niet gekoppeld
zijn aan het bedrag of de koers van een of meer van de onderliggende waarde(n) die in de
Definitieve Voorwaarden zijn vermeld. Het Laatste Referentieniveau is ofwel: (i) het door
de Berekeningsagent bepaalde Referentieniveau op de Laatste Waarderingsdatum of (ii)
indien "Asian-Out" van toepassing is, het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Berekeningsagent op elk van de Asian-Out Waarnemingsdata zijn bepaald. In elk geval zal het niveau of de koers van de onderliggende waarde(n) worden gemeten op het geplande Sluitingstijdstip van de desbetreffende Beurs.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
Het (eventueel) te betalen bedrag bij aflossing van een Obligatie [is][is niet] gekoppeld aan
[het niveau][de koers] van [de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten]
die in de Definitieve Voorwaarden zijn vermeld. [Het Laatste Referentieniveau dat bepalend
is voor het aflossingsbedrag, wordt door de Berekeningsagent bepaald op [specificeren datum(s)], de Laatste Waarderingsdatum(s) [als het rekenkundige gemiddelde van de Referentieniveaus die door de Berekeningsagent op elk van de Asian-Out Waarnemingsdata zijn
bepaald]. In elk geval zal het niveau van de desbetreffende index(en) worden gemeten op
het geplande Sluitingstijdstip van de desbetreffende Beurs.]
Of zich een [Voorwaardelijke Coupongebeurtenis], [Automatische Tussentijdse Aflossingsgebeurtenis], [Reverse Exchange-gebeurtenis], [Premium Knock-Out-gebeurtenis] of [Booster Knock-Out-gebeurtenis] heeft voorgedaan, wordt door de Berekeningsagent [aan het
einde van de handelsdag (eindedag)][gedurende de handelsdag (intradag)] bepaald aan de
hand van Voorwaardelijke Couponwaarnemingsdatum(s)], [Voorwaardelijke Couponwaarnemingsperiode(n)], Automatische Tussentijdse Aflossingsdatum(s)], [Automatische Tussentijdse Aflossingswaarnemingsperiode(n)], [Reverse Exchange-waarnemingsdatum(s)],
[Reverse Exchange-waarnemingsperiode(n)], [Premium Knock-Out-waarnemingsdatum(s)],
[Premium
Knock-Out-waarnemingsperiode(n)],
[Booster
Knock-Outwaarnemingsdatum(s)], [Booster Knock-Out-waarnemingsperiode(n)].
[Het (eventueel) te betalen bedrag bij aflossing van de Obligaties is gekoppeld aan [het niveau][de koers] van [de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten]. Het
Laatste Referentieniveau is:
[het Enkelvoudige Referentieactiefniveau]/[het Gemiddelde Mandniveau]/[de Slechtst Presterende Waarde van de Mand] zoals door de Berekeningsagent wordt bepaald op de [invoegen Laatste Waarderingsdatum] overeenkomstig [invoegen gegevens van de Bepaling van
het Laatste Referentieniveau].

C.20

Omschrijving
van de onderliggende waarde en
de plaats waar
informatie over
de onderliggende
waarde kan

[Asian-Out: het rekenkundig gemiddelde van [het Enkelvoudige Referentieactiefniveau]/[het
Gemiddelde Mandniveau]/[de Slechtst Presterende Waarde van de Mand] zoals door de
Berekeningsagent wordt bepaald op elk van de [invoegen Asian-Out-waarnemingsdatums]
overeenkomstig [invoegen gegevens van de Bepaling van het Laatste Referentieniveau], en
om [invoegen tijd].
Soort onderliggende waarden
Een Obligatie is ofwel gekoppeld aan een onderliggende waarde of een mand onderliggende
waarden. Ingeval van koppeling aan een onderliggende waarde is het niveau of de koers
gelijk aan het Referentieniveau. Ingeval van koppeling aan een mand onderliggende waarden is het Referentieniveau gelijk aan ofwel een gewogen gemiddelde ofwel de slechtst
presterende onderliggende waarde. Deze drie soorten referentieniveaus worden respectievelijk "Enkelvoudig Referentieactiefniveau", "Gemiddeld Mandniveau" of "Slechtst Preste-
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worden gevonden:

rende Waarde van de Mand" genoemd. Zie Element C.18 hierboven voor een nadere omschrijving.
Informatie over de Onderliggende Waarden
Informatie over de Onderliggende Waarden kan worden gevonden in de informatiebron
welke in de Definitieve Voorwaarden is vermeld.

C.21

Indicatie van de
markt waarop
de effecten zullen worden verhandeld en
waarvoor dit
prospectus is
gepubliceerd:

Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
De [rentebetaling op][,] [en] [aflossing van de Obligaties] kan zijn gekoppeld aan [het niveau][de koers] van [de][het][Index][Aandeel][Fondseenheid][Mandcomponenten]. Informatie over de Onderliggende Waarden kan worden gevonden in [invoegen bron].
De Obligaties kunnen worden toegelaten voor notering aan Euronext in Amsterdam, de
effectenbeurs van Luxemburg, Nasdaq Stockholm, NDX en elke andere beurs of kunnen
zonder notering aan een beurs worden uitgegeven.
Op de datum van dit Basisprospectus heeft de Uitgevende Instelling dit Basisprospectus
gepubliceerd met het oog op aanbieding van de Obligaties in België, Ierland, Luxemburg,
Nederland en/of Zweden.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
De Obligaties kunnen worden toegelaten voor notering aan [Euronext in Amsterdam][de
effectenbeurs van Luxemburg][Nasdaq Stockholm][NDX][andere beurs] of kunnen zonder
notering aan een beurs worden uitgegeven.
Afdeling D – Risico’s

D.2

Kerngegevens
over de voornaamste risico's
met betrekking
tot de Uitgevende Instelling:

Door te beleggen in Obligaties aanvaarden beleggers het risico dat de Uitgevende Instelling
insolvent wordt of anderszins niet in staat zal zijn alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de Obligaties te verrichten. Er is een grote reeks afzonderlijke factoren die afzonderlijk of gezamenlijk ertoe kunnen leiden dat de Uitgevende Instelling niet langer in staat is
alle verschuldigde betalingen met betrekking tot de Obligaties te verrichten. Het is niet mogelijk al die factoren vast te stellen of te bepalen voor welke factoren de kans dat zij zich
zullen voordoen het grootst is. De Uitgevende Instelling kan om verschillende redenen niet
in staat zijn de rente, hoofdsom of andere verschuldigde bedragen op of in verband met
Obligaties te betalen. Ook bijkomende risico's en onzekerheden die thans onbekend zijn
voor of thans als onbelangrijk worden beschouwd door de Uitgevende Instelling kunnen van
wezenlijke invloed zijn op haar vermogen alle betalingen met betrekking tot de Obligaties te
verrichten. De Uitgevende Instelling heeft een aantal factoren benoemd die een wezenlijk
negatief effect kunnen hebben op haar bedrijfsactiviteiten en op haar vermogen om alle
betalingen met betrekking tot de Obligaties te verrichten.
Die factoren zijn:
• volatiliteit en kracht van de specifieke economische, zakelijke en kapitaalmarktomgeving in de geografische regio's waar de Uitgevende Instelling actief is;
• ongunstige omstandigheden op de kapitaal- en kredietmarkt;
• de lage rentetarieven;
• faillissement van een grote marktspeler, met een potentieel verstorend effect op de
markt;
• factoren die schade kunnen toebrengen aan het vermogen van de Uitgevende Instelling
om aan haar verplichtingen uit hoofde van de Obligaties te voldoen, zoals liquiditeitsrisico, marktrisico, operationeel risico, ICT-risico, integriteitsrisico, risico van fraude,
uitbestedingsrisico, reputatierisico en kredietrisico;
• operationele risico's verband houdend met personeel, processen van interne controle,
menselijke fouten, niet-naleving van wet- en regelgeving;
• risico’s in verband met cybercriminaliteit;
• onvoorspelbare calamiteiten;
• economische omstandigheden en andere zakelijke omstandigheden in bepaalde markten
en de Eurozone in het algemeen;
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schommelingen op de financiële markten;
concentratie van cliënten of onmogelijkheid het cliëntenbestand voldoende te diversifieren;
• minder gediversifieerde activiteiten dan sommige andere Nederlandse banken;
• het vermogen om strategische doelen of doelstellingen te realiseren;
• aanzienlijke concurrentiedruk;
• wijzigingen in de wet- en/of regelgeving ten aanzien van de financiële dienstverlening
welke van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten van de Uitgevende Instelling, waaronder wijzigingen in de fiscale wetgeving;
• bij regelgeving voorgeschreven minimumkapitaal en liquiditeitsvoorschriften;
• storingen in computer- en andere systemen;
• reputatieschade;
• mogelijke afwaardering van goodwill en immateriële activa;
• juridische procedures of andere procedures of vorderingen;
• interventie- en afwikkelingsbevoegdheden ingevolge de Wft, BRRD en SRMVerordening;
• minimumvereiste voor eigen fondsen en in aanmerking komende passiva ingevolge de
SRM-Verordening en de BRRD;
• vereisten van de Raad voor Financiële Stabiliteit voor totaal verliesabsorberend vermogen (TLAC);
• risico's verband houdend met depositogarantiestelsels en soortgelijke fondsen;
• onvermogen van de Uitgevende Instelling om haar risico's effectief te beheren op basis
van derivaten;
• onvermogen om belangrijke personeelsleden te behouden;
• gebrekkig beleid en richtlijnen op het gebied van risicobeheer;
• claims van cliënten in verband met misleidende verkoop;
• verzuim van tegenpartijen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen;
• verlaging van de rating door ratingbureaus;
• aanhoudende stijging van de inflatie;
• negatieve publiciteit, maatregelen of rechtsprocedures wegens niet-naleving van wetten
en regels voor de financiële dienstensector in algemene zin; en
• wijzigingen in standaarden of beleid inzake financiële verslaglegging.
Er zijn ook risico's die verband houden met de Obligaties. Die risico’s zijn:
•
•

D.3

Kerngegevens
omtrent de
voornaamste
risico's met betrekking tot de
Obligaties:

Risico's ten aanzien van de markt in het algemeen:
• beperkte liquiditeit op de secundaire markt;
• wisselkoersrisico's en deviezenvoorschriften;
• renterisico's; en
• kredietbeoordelingsrisico's.
Risico in verband met de structuur van een bepaalde Obligatie-uitgifte:
• een optioneel terugbetalingskenmerk van Obligaties zal hun marktwaarde waarschijnlijk drukken;
• onzekerheid in verband met LIBOR, EURIBOR en/of de ICE Swap Rate of andere
rente-benchmarks;
• Obligaties kunnen worden uitgegeven met een aanzienlijke korting of premie; en
• mogelijke belangenverstrengeling tussen de Berekeningsagent en de Obligatiehouders
Risico's met betrekking tot Obligaties in het algemeen:
• de Obligaties zijn mogelijk niet voor alle beleggers een geschikte belegging;
• wijziging, aanpassing, afstand en vervanging;
• fiscale gevolgen;
• risico’s in verband met het houden van wereldwijde Obligaties;
• risico’s in verband met het houden van nieuwe wereldwijde Obligaties;
• juridische beleggingsaspecten kunnen bepaalde beleggingen beperken;
• wetswijzigingen;
• fiscale maatregelen van de onlangs verkozen Nederlandse regering;
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•
•

risico's in verband met Nederland als rechtsgebied; en
toepassing van FATCA in verband met beleggingen in de Obligaties.

Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[De hieronder beschreven risico's vormen een aanvulling op, en komen niet in de plaats van,
de hierboven beschreven risico's en dienen voor elke uitgifte te worden opgenomen]
Daarnaast zijn er risico's die specifiek verband houden met de structuur van de Obligaties.
De hoofdsom en/of de rente op de Obligaties zal (zullen) worden bepaald aan de hand van
het [niveau van een bepaalde index][een bepaald aandeel][fonds][ETF] [het niveau van [de
indexen][aandelen][fondsen][ETF's] in een mand [indexen][aandelen][fondsen][ETF's] (elk
daarvan te noemen "Referentieactief"). Met name Obligaties waarvan de hoofdsom of rente
door het Referentieactief wordt bepaald, kunnen gevoelig zijn voor risico's zoals wijzigingen
in de berekeningswijze van het niveau van het Referentieactief te enigerlei tijdstip, wijzigingen in de samenstelling van het Referentieactief en marktverwachtingen omtrent het toekomstige resultaat ervan. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de volgende
risico's:
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

de onmogelijkheid te voorspellen hoe de koers van het Referentieactief in de loop
der tijd zal stijgen of dalen of welke factoren die stijging of daling beïnvloeden;
de mogelijkheid dat geen rente wordt ontvangen;
betaling van de hoofdsom of rente op een ander tijdstip dan verwacht;
de mogelijkheid van verlies van de hoofdsom;
geen samenhang tussen het niveau of de koers van een Referentieactief en wijzigingen in de waarde of koers van een of meer aandelen, indexen of fondsen in een
mand of schommelingen in de vermelde valuta;
risico's die gepaard gaan met Referentieactiva verbonden aan opkomende markten,
aangezien het volume van de kapitaalmarkten in landen met opkomende markten
aanzienlijk lager is en zij gewoonlijk minder liquide en meer volatiel zijn dan de
meer ontwikkelde markten;
gearing en hefboomfactoren die bijdragen tot uitvergroting van gevolgen;
invloed van wijzigingen op effectief rendement: indien Voorwaardelijke Coupon of
Automatische Tussentijdse Aflossing van toepassing is, is de invloed op het effectief rendement als gevolg van rente, tijdswaarde- of geldeffecten doorgaans groter
naarmate de wijziging in het niveau of de koers van een Referentieactief en het
rendement op de Obligatie voor de vervaldatum eerder plaatsvindt;
beperkte looptijd;
korting op marktwaarde;
marktrisico’s;
belangenverstrengeling tussen de Uitgevende Instelling en/of de (desbetreffende)
Handelaar(s) omdat zij voor eigen rekening of anderszins beleggen in de onderdelen van een index, een aandeel of een fonds dat is gekoppeld aan een Obligatie,
zonder rekening te houden met de belangen van beleggers in de Obligaties;
factoren die het resultaat van Referentieactiva beïnvloeden kunnen de waarde van
de Obligaties negatief beïnvloeden;
[handelingen door de sponsor van een index kunnen de Obligaties negatief beïnvloeden] [alleen opnemen als het Referentieactief een index of mand indexen is];
handelingen door de Uitgevende Instelling van een aandeel kunnen de Obligaties
negatief beïnvloeden [alleen opnemen als het Referentieactief een aandeel of mand
aandelen is];
geen rechten op dividend op een aandeel [alleen opnemen als het Referentieactief
een aandeel of mand aandelen is];
het rendement op Obligaties zal niet gelijk zijn aan een directe belegging in futures
of opties op de index of de onderliggende onderdelen van de Index [alleen opnemen als het Referentieactief een aandeel of mand aandelen is];
verlies van rendement op dividend in verband met aan een index gekoppelde Obligaties [alleen opnemen als het Referentieactief een index of mand indexen is];
wijziging in de samenstelling of stopzetting van een index kan een negatief effect
hebben op de waarde van de Obligaties [alleen opnemen als het Referentieactief
een index of mand indexen is]; en
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•

het optreden van aanpassingen.

[De volgende risico's alleen opnemen als het Referentieactief een fonds is]
• [risico’s in verband met het resultaat van het actief];
• [risico’s in verband met het beleid inzake de allocatie van activa];
• [kredietkwaliteit en het risico van wanprestatie van een van de hedgefondsen of van
de activa in het fonds];
• [wezenlijke veranderingen in beleggingsdoelstellingen van het fonds];
• [de wijze van berekening van de intrinsieke waarde kan veranderen];
• [risico’s in verband met betalingsonmacht];
• [risico’s in verband met fraude];
• risico's in verband met het gebruik van prognoses]; en
• [potentiële beleggers in de Obligaties hebben geen rechten met betrekking tot een
Fonds of aandelen of belangen waarop een fonds is gebaseerd].
[De volgende risico's alleen opnemen als het Referentieactief een ETF is]
• [geen nauwkeurige tracking van het aandeel of de index waarop de ETF is gebaseerd];
• [handelingen of niet-nakoming door de Fondsbeheerder, fondsadministrateur of
sponsor];
• [ETF's worden niet actief beheerd];
• [ETF's kunnen zich inlaten met het uitlenen van effecten]; en
• [ETF's zijn onderhevig aan de risico's van handelen op de markt.]
[De volgende risico's alleen opnemen als een Mand met diverse onderdelen als Referentieactiva]
• [afhankelijkheid van het resultaat van de mand en de onderliggende onderdelen];
• [een hoge correlatie van de onderdelen van de mand kan een aanzienlijk effect hebben op de te betalen bedragen;].
• [het negatieve resultaat van één onderdeel van de mand kan het positieve resultaat
van één of meer andere onderdelen van de maand tenietdoen];
• [een kleine mand, een onevenwichtig samengestelde mand of een mand met "de
slechtste waarden van" maakt de mand gewoonlijk gevoeliger voor veranderingen
in de waarde van een bepaald onderdeel van de mand]; en
• [een wijziging in de samenstelling van een mand kan het rendement van de Mand
negatief beïnvloeden].
[De volgende risico's alleen opnemen als de Obligaties worden gekenmerkt door een overlaystrategie]
• [de overlaystrategie biedt geen bescherming tegen verlies als de volatiliteit aanhoudt];
• [de overlaystrategie kan het beoogde volatiliteitsniveau mogelijk niet bereiken]; en
• [de overlaystrategie kan het mogelijke rendement beperken].

D.6

Waarschuwing
voor het risico
dat beleggers
(naargelang van
toepassing)
een deel of de
gehele waarde
van hun belegging kunnen
verliezen:

Er zijn risico's in verband met belangenverstrengeling van de partijen die optreden als
marktmaker.
Beleggers kunnen de hoofdsom of een aanzienlijk deel daarvan verliezen.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[Het in Obligaties belegde kapitaal kan risico lopen door een verandering in het niveau of de
koers van de Referentieactiva. Een potentiële belegger kan als gevolg daarvan bij aflossing
van zijn Obligaties minder dan het bedrag van de inleg of niets daarvan ontvangen indien er
geen Minimumaflossingsbedrag (indien van toepassing) in de geldende Definitieve voorwaarden is opgenomen.]
Beleggers kunnen [afgezien van het risico in verband met veranderingen in het niveau of de
koers van de Referentieactiva] een deel of de gehele waarde van hun belegging verliezen
indien: (a) de belegger diens Obligaties voor de geplande aflossingsdatum op de secundaire
markt tegen een lager bedrag dan de oorspronkelijke koopprijs verkoopt; (b) tegen de Uitge21

vende Instelling een procedure wegens betalingsonmacht of faillissement wordt ingesteld of
een andere gebeurtenis optreedt die een negatieve invloed heeft op het vermogen van de
Uitgevende Instellingen om de in verband met de Obligaties verschuldigde bedragen geheel
of gedeeltelijk terug te betalen; (c) de Obligaties tussentijds worden afgelost om redenen
waarop de Uitgevende Instelling geen invloed kan uitoefenen (zoals een wijziging in de
geldende wetgeving of een marktgebeurtenis die invloed heeft op de onderliggende activa),
en het betaalde of geleverde bedrag kan minder dan de oorspronkelijke koopprijs bedragen
en zelfs nihil zijn; en/of (d) op de Obligaties bepaalde aanpassingen of alternatieve waarderingen worden toegepast na bepaalde verstorende gebeurtenissen op de markt waardoor het
te betalen of te leveren bedrag tot minder dan de oorspronkelijke koopprijs daalt en zelfs
nihil kan zijn.]
Sectie E – Aanbieding
E.2b

E.3

Redenen voor de
aanbieding en
aanwending van
de opbrengst:
Voorwaarden
van de Aanbieding:

De netto-opbrengst van elke uitgifte van Obligaties zal door de Uitgevende Instelling voor
algemene bedrijfsdoeleinden worden aangewend.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[eventueel specifiek vastgestelde aanwending van opbrengst opnemen]
De voorwaarden van elke aanbieding van Obligaties zullen, indien van toepassing, worden
bepaald bij overeenkomst tussen de Uitgevende Instelling en de (desbetreffende) Handela(a)r(en) ten tijde van de uitgifte en in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden worden
opgenomen.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[Niet van toepassing. De Obligaties worden niet aan het publiek aangeboden in het kader
van een Openbare Aanbieding.]
[Voorwaarden waaraan de aanbieding onderworpen is: [De aanbieding van Obligaties is
afhankelijk van hun uitgifte. Aanbiedingen van Obligaties zijn voorts onderworpen aan de
voorwaarden die zijn overeengekomen tussen Bevoegde Aanbieders en hun cliënten en/of
zoals die zijn gedefinieerd in de afspraken die tussen hen bestaan.]
Totaalbedrag van de aanbieding; indien het niet om een vast bedrag gaat, indicatie van de
afspraken omtrent het definitieve bedrag en het tijdstip waarop het aan het publiek bekend
wordt gemaakt: [
]
Beschrijving van het inschrijvingsproces, met inbegrip van de periode waarin de aanbieding
openstaat, met vermelding van mogelijke wijzigingen, en te volgen procedure om op de
aanbieding in te gaan. [Een potentiële Obligatiehouder dient voor het eind van de Aanbiedingsperiode contact op te nemen met de Bevoegde Aanbieder in het toepasselijke Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding. Een potentiële Obligatiehouder schrijft in op de Obligaties conform de bestaande afspraken tussen de Bevoegde Aanbieder en zijn cliënten omtrent het inschrijven op effecten in algemene zin. Obligatiehouders hoeven in verband met
het inschrijven op de Obligaties niet rechtstreeks met de Uitgevende Instelling een contractuele overeenkomst aan te gaan.][
]
Beschrijving van de mogelijkheid om inschrijvingen te verminderen: [Niet van toepassing/toelichten]
Beschrijving van de wijze waarop te veel betaalde bedragen aan inschrijvers worden terugbetaald: [Niet van toepassing/toelichten]
Nadere bijzonderheden over de minimum- en/of maximumomvang van de inschrijving: [Er
zijn geen vooraf vastgestelde toewijzingscriteria. De Bevoegde Aanbieder zal marktconforme toewijzingscriteria hanteren die voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.] [toelichten]
Gegevens met betrekking tot de wijze van en termijnen voor betaling en levering van de
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Obligaties. [Beleggers worden door de desbetreffende Bevoegde Aanbieder ingelicht omtrent de Obligaties die aan hen zijn toegekend en de desbetreffende afwikkelingsafspraken.]
[toelichten]
Wijze en de datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend zullen worden gemaakt.
[Beleggers worden door de desbetreffende Bevoegde Aanbieder ingelicht omtrent de Obligaties die aan hen zijn toegekend en de desbetreffende afwikkelingsafspraken op of omstreeks [datum]]. [toelichten]
Wijze van uitoefening van voorkeurrechten, verhandelbaarheid van claimrechten en bestemming van niet-uitgeoefende claimrechten: [Niet van toepassing/toelichten]
Categorieën potentiële beleggers aan wie de Obligaties worden aangeboden en of er voor
bepaalde landen een of meer Tranches zijn voorbehouden: [Door de Bevoegde Aanbieders
kunnen gedurende de Aanbiedingsperiode aanbiedingen worden gedaan in elk Rechtsgebied
van de Openbare Aanbieding en aan ieder natuurlijk persoon. In overige EER-landen en in
alle rechtsgebieden (inclusief Rechtsgebieden van de Openbare Aanbieding) kunnen buiten
de Aanbiedingsperiode slechts aanbiedingen worden gedaan door de [Handela(a)r(en)] ingevolge een vrijstelling onder de Prospectusrichtlijn zoals die in deze landen ten uitvoer is
gebracht. Alle aanbiedingen van de Obligaties worden gedaan in overeenstemming met de
van toepassing zijnde wet- en regelgeving.] [toelichten]
Wijze van kennisgeving aan inschrijvers van het toegewezen bedrag en vermelding of de
handel mag aanvangen voordat kennisgeving is geschied. [Potentiële Obligatiehouders worden door de desbetreffende Bevoegde Aanbieder in kennis gesteld conform de bestaande
afspraken tussen die Bevoegde Aanbieder en de potentiële Obligatiehouders.] [De handel in
de Obligaties mag niet aanvangen voordat genoemde kennisgeving is geschied.]
Naam en adres, voor zover de Uitgevende Instelling daarvan op de hoogte is, van degenen
die de plaatsing verzorgen in de diverse landen waarin de aanbieding plaatsvindt. De Eerste
Bevoegde Aanbieder zoals die wordt genoemd in onderdeel 41 van Deel A van de Definitieve Voorwaarden [en eventuele aanvullende Bevoegde Aanbieders die van de Uitgevende
Instelling toestemming hebben verkregen om het prospectus te gebruiken in verband met de
Openbare Aanbieding en die op de website van de Uitgevende Instelling als Bevoegde Aanbieder
worden
aangemerkt]
[en/of]
[de
website
van
de
Handelaar
(https://www.kempenmarkets.nl)]] (gezamenlijk te noemen de "Bevoegde Aanbieders").

E.4

Belangen van bij
de emissie van de
Obligaties betrokken natuurlijke en rechtspersonen:

Vermelding van het bedrag van de kosten en belastingen dat uitdrukkelijk ten laste van de
inschrijver of koper komt. [Niet van toepassing/toelichten]]
Aan de (desbetreffende) Handela(a)r(en) kan een honorarium worden betaald in verband
met een uitgifte van Obligaties. Iedere Handelaar en zijn gelieerde entiteiten kunnen zich in
het kader van de normale bedrijfsuitoefening ook hebben beziggehouden en zich in de toekomst ook bezighouden met investment banking- en/of commercial banking-transacties met,
en overige diensten verlenen aan, de Uitgevende Instelling en haar gelieerde entiteiten. Tevens heeft de Uitgevende Instelling zich in een overeenkomst met de handelaar verplicht tot
vergoeding van bepaalde kosten aan de Handela(a)r(en) in verband met het onderhoud van
het Programma en tot schadeloosstelling van de Handela(a)r(en) voor bepaalde verplichtingen die zij in dat verband dragen.
Een beschrijving van alle belangen, met inbegrip van tegenstrijdige belangen, die van betekenis zijn voor de uitgifte/aanbieding, met specificatie van de betrokken personen en van de
aard van het belang zal, indien dit in de Prospectusrichtlijn is voorgeschreven, in de geldende Definitieve Voorwaarden worden opgenomen. Aan dit vereiste kan worden voldaan door
te vermelden dat, met uitzondering van de Handelaren waaraan een provisie verschuldigd is,
er, voor zover het de Uitgevende Instelling bekend is, geen bij de aanbieding van de Obligaties betrokken personen zijn die een wezenlijk belang bij de aanbieding hebben.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[Met uitzondering van Handelaren, met betrekking tot investment banking, commercial
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banking-transacties en overige dienstverlening waaraan een provisie is verschuldigd is zijn
er, voor zover het de Uitgevende Instelling bekend is, geen bij de aanbieding van de Obligaties betrokken personen die een wezenlijk belang bij de aanbieding hebben.]/[toelichten]

E.7

Geraamde kosten die de Uitgevende Instelling
of een Bevoegde
Aanbieder in
rekening brengen:

De Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder brengen de belegger geen kosten in
rekening. Er kunnen echter wel kosten aan beleggers in rekening worden gebracht in verband met een specifieke uitgifte van Obligaties. Dit wordt indien van toepassing nader toegelicht in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden.
Voor de uitgifte specifieke samenvatting:
[De Uitgevende Instelling of een Bevoegde Aanbieder brengen de belegger geen kosten in
rekening]/[De volgende kosten worden door de Uitgevende Instelling of door een Bevoegde
Aanbieder aan beleggers in rekening gebracht: [ ]].
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