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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo’s Short beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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Overzicht materiële negatieve wijzigingen.
Overzicht significante wijzigingen
B.13

Recente
gebeurtenissen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.
Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.
Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
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In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
5,175,06
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
5,04
Stichting
FB Oranjewoud
4,99
N.V.
J. Kluft
4,99
Aquiline Capital Partners GP LLC
4,73
UBS Group AG
4,03
Old Mutual plc
3,01
Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1
DFSA.

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
van de

De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
5

TURBO's SHORT Index EUR

dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde daalt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's Short kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
positief participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's Short ook disproportioneel (met
hefboomwerking) in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig na de Start van de pubieke
aanbieding het Actuele Stop Loss-Niveau bereikt of overschrijdt (de
zogeheten Stop Loss-Gebeurtenis) zoals uiteengezet in de toepasselijke
Productvoorwaarden. In dit geval loopt het Optierecht af en krijgt de Effectenhouder een aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta uitgekeerd dat door de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld, het zogeheten Stop LossAflossingsbedrag.
Bij uitoefening van de Turbo's Short door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan)
ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in
de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of
de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's Short, het Actuele Financieringsniveau onderschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten
van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend
zijn voor de marktprijs van de Turbo's Short onveranderd blijven, zullen deze
dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Short verminderen.
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De Turbo's Short genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings Niveau

Initieel Stop
Loss Niveau

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

BCK103066813
BCK103066801
BCK103059090
BCK103059086
BCK103055470
BCK103055464
BCK103059957
BCK103056029
BCK103068229
BCK103062439
BCK103062435
BCK103006382
BCK103006537
BCK103006535
BCK103008996
BCK103006531
BCK103006529
BCK103006527
BCK103006525
BCK103066829
BCK103063088
BCK103063094
BCK103055480
BCK103056310

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

618.00
666.00
526.00
550.00
522.00
546.00
540.00
536.00
528.00
526.00
548.00
565.00
580.00
575.00
615.00
560.00
555.00
540.00
535.00
14600.00
13550.00
12950.00
13300.00
12950.00

613.00
661.00
521.00
545.00
517.00
541.00
535.00
531.00
523.00
521.00
543.00
560.00
575.00
570.00
610.00
555.00
550.00
535.00
530.00
14400.00
13350.00
12750.00
13100.00
12750.00

13.00
17.00
2.00
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
2.00
3.00
5.00
16.00
17.00
17.00
20.00
15.00
15.00
13.00
13.00
30.00
12.00
6.00
11.00
8.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Minimum
uitoefen
aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uitgifte
aantal

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
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C.18

C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
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Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten het Actuele Stop Loss-Niveau, de zogeheten Stop LossGebeurtenis, bereikt of overschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht loopt
het Effect onmiddellijk af. De Effectenhouder ontvangt een bedrag in de Aflossingsvaluta dat door de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld
Ook wanneer zich geen Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde onder het Actuele Financieringsniveau ligt, lijden de Effectenhouders verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan
de aankoopprijs van de Turbo Short.
De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten
van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend
zijn voor de marktprijs van de Turbo's Short onveranderd blijven, zullen deze
dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Short verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
9
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bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een index als Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te
zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met indexen als
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, een Mandcomponent:
Soortgelijke risico's als een directe belegging in de indexcomponenten
De marktprijs van de Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van de index. De resultaten van de index hangen af van de
resultaten van de componenten van de betrokken index. Daarom kan een belegging in Effecten met een index die als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, soortgelijke risico's als
een directe belegging in de indexcomponenten met zich meebrengen.
Afhankelijk van de waarde van de indexcomponenten
De waarde van de index wordt berekend op grond van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de prijzen van de indexcomponenten, de samenstelling van de index en andere factoren die de waarde van de indexcomponenten (kunnen) beïnvloeden, hebben tevens een uitwerking op de waarde
van de Effecten die aan de desbetreffende index zijn gekoppeld, en kunnen
derhalve de opbrengst van een belegging in zulke Effecten beïnvloeden.
Schommelingen in de waarde van een indexcomponent kunnen worden gecompenseerd of versterkt door schommelingen in de waarde van andere indexcomponenten. De in het verleden behaalde resultaten van de index bieden geen
garantie voor de toekomstige resultaten ervan. Een index die als de Onderlig-
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gende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is wellicht niet gedurende de gehele looptijd van de Effecten beschikbaar, of kan door de Uitgevende Instelling blijven worden berekend. In zulke of
andere gevallen die in de Voorwaarden van de Effecten worden genoemd, mag
de Uitgevende Instelling in overeenstemming met de Voorwaarden de Effecten
beëindigen.
Het is mogelijk dat de index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, uitsluitend de resultaten van
activa in bepaalde landen of bepaalde bedrijfssectoren weergeeft. In dat geval
krijgen de Effectenhouders te maken met concentratierisico's. In geval van ongunstige ontwikkelingen in een land of met betrekking tot één bedrijfssector
kunnen zulke ontwikkelingen nadelige gevolgen voor de Effectenhouder hebben. Indien verscheidene landen of sectoren in één index zijn vertegenwoordigd,
is het mogelijk dat deze op ongelijke wijze worden gewogen. Dit betekent dat
een ongunstige ontwikkeling in een land of één bedrijfssector met een hoge
weging in de index de waarde van de index op een disproportioneel negatieve
wijze zal beïnvloeden.
Effectenhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat een index niet wordt geselecteerd op basis van de verwachtingen of beoordelingen van de Uitgevende
Instelling of de Berekeningsagent ten aanzien van de toekomstige resultaten van
de geselecteerde index. Derhalve moeten Effectenhouders op grond van hun
eigen kennis en de hun beschikbare informatie beoordelen welke resultaten de
index in de toekomst zal behalen.
Invloed van de indexsponsor op de index
De samenstelling van de betrokken index en de methode om de index te berekenen, worden bepaald door de indexsponsor alleen of in samenwerking met
andere entiteiten. De Uitgevende Instelling heeft geen invloed op de samenstelling van de index of op de methode om deze te berekenen. Een verandering in
de samenstelling van de index kan een nadelige uitwerking hebben op de resultaten ervan. Indien de index, nadat de indexsponsor daarin een verandering
heeft aangebracht, niet langer vergelijkbaar is met de oorspronkelijke index,
heeft de Uitgevende Instelling het recht om de Effecten aan te passen of te
beëindigen, wanneer dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Een dergelijke aanpassing of beëindiging kan tot verliezen voor de Effectenhouders leiden.
In overeenstemming met de desbetreffende indexregels kan de indexsponsor
gerechtigd zijn om wijzigingen in de samenstelling of berekening van de index
aan te brengen die de resultaten van de Effecten nadelig beïnvloeden, of de
berekening en de publicatie van de index die als Onderliggende Waarde of, in
voorkomend geval, als een Mandcomponent worden gebruikt, permanent te
staken zonder een andere index als opvolger uit te geven.
Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval,
als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de indexsponsor, en
deze indexsponsor geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of
verklaring omtrent de uit het gebruik van de index te verkrijgen resultaten of de
waarde die de index op een bepaald moment heeft. Een dergelijke index wordt
vastgesteld, samengesteld en berekend door zijn respectieve indexsponsor, zonder rekening te houden met het belang van de Uitgevende Instelling of de Effectenhouders. Een dergelijke indexsponsor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de uit te geven Effecten of voor het beheer, de verkoop van of de handel
in de Effecten.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich er voorts bewust van te zijn dat
de Uitgevende Instelling, indien de berekening en/of publicatie van de als de
Onderliggende Waarde gebruikte index permanent wordt gestaakt, krachtens
de Voorwaarden van de Effecten alle Effecten mag beëindigen en aflossen vóór
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het geplande einde van de looptijd van de Effecten.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de index
Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een
Mandcomponent wordt gebruikt, kan in overeenstemming met de toepasselijke
indexregels vergoedingen (bv. berekeningsvergoedingen of vergoedingen met
betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van de index) bevatten, die bij de
berekening van de stand van de index in aanmerking worden genomen. Als
gevolg hiervan wordt de stand van de index door deze indexvergoedingen verlaagd en hebben deze vergoedingen een negatieve uitwerking op de index en
op bedragen die in het kader van de Effecten moeten worden betaald.
Dividenden worden niet in aanmerking genomen / prijsindex
Indien de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, als een zogeheten prijsindex wordt berekend, worden eventuele dividenden of andere uitkeringen die uit de indexcomponenten worden betaald, niet in aanmerking genomen bij de berekening van
de stand van de index. Zulke dividenden en andere uitkeringen kunnen een
nadelige uitwerking op de koers van de index hebben, omdat de indexcomponenten na de uitbetaling van dividenden of uitkeringen met korting zullen worden verhandeld. Derhalve participeren Effectenhouders niet in dividenden of
andere uitkeringen die in verband met de indexcomponenten worden uitbetaald
of verricht.
Risico's in verband met de vergelijking van de resultaten van een prijsindex en de resultaten van een herbeleggingsindex
Indien voor de berekening of specificatie van in het kader van de Effecten te
betalen bedragen, de resultaten van een prijsindex worden vergeleken met de
resultaten van een herbeleggingsindex, dienen potentiële beleggers te beseffen
dat wanneer zulke indexen met elkaar worden vergeleken, de prijsindex doorgaans structureel in het nadeel is omdat bij de prijsindexen dividenden of andere
uitkeringen in verband met de indexcomponenten niet in aanmerking worden
genomen.
De grondslag voor de berekening van de koers van de Onderliggende
Waarde kan gedurende de looptijd van het Effect veranderen
De grondslag voor de berekening van de koers van de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, of van de indexcomponenten kan gedurende de looptijd van de Effecten
variëren en de marktwaarde van de Effecten nadelig beïnvloeden.
Risico van aan land of sector gerelateerde indexen
Indien een index die als de Onderliggende Waarde, of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, slechts de resultaten van enkele landen of
sectoren weergeeft, wordt deze index disproportioneel negatief beïnvloed in
geval van een ongunstige ontwikkeling in een dergelijk land of een dergelijke
sector.
Wisselkoersrisico van de index
De indexcomponenten kunnen in verschillende valuta's worden vermeld en
derhalve aan verschillende valuta-invloeden worden blootgesteld (dit geldt met
name voor aan land of sector gerelateerde indexen). Het is ook mogelijk dat de
indexcomponenten eerst vanuit een bepaalde valuta worden omgerekend naar
de valuta die voor de berekening van de index relevant is, waarna zij vervolgens
opnieuw worden omgerekend om een in het kader van de Effecten te betalen
bedrag te berekenen of te specificeren. In zulke gevallen dragen Effectenhouders diverse valutarisico's, die voor Effectenhouders wellicht niet eenvoudig te
herkennen zijn.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de stand van de index
Indien er in de samenstelling van de index, zoals vermeld in de desbetreffende
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beschrijving van de index, wijzigingen optreden, kan dat vergoedingen met zich
meebrengen waardoor de stand van de index die als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, wordt verlaagd. Dit kan een nadelige uitwerking op de resultaten van de index en op de
in het kader van de Effecten te betalen bedragen hebben. Voor indexen die op
bepaalde markten of industriële sectoren betrekking hebben, worden bepaalde
financiële zekerheden gebruikt, hetgeen tot hogere vergoedingen kan leiden en
derhalve tot lagere indexresultaten dan in geval van een directe belegging in
deze markten of sectoren.
Publicatie van de samenstelling van de index wordt niet continu bijgewerkt
Sommige index sponsors publiceren de samenstelling van de relevante index
niet compleet of na het verstrijken van een bepaalde tijd op een website of in
andere media gespecificeerd in de Final Terms. In dit geval zal de samenstelling
van de index niet altijd de actuele samenstelling van de respectievelijke index
weergeven die wordt gebruikt voor het waarderen van de Financiële Instrumenten. De vertraging kan substantieel zijn en kan onder bepaalde omstandigheden
een aantal maanden duren, waardoor de waardering van de Financiële Instrumenten negatief kan worden beïnvloed.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;
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de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.
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E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103066813

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103066801

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103059090

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103059086

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103055470

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103055464

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103059957

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103056029

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103068229

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103062439

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103062435

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006382

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006537

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103006535

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103008996

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006531

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006529

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006527

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006525

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103066829

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103063088

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103063094

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103055480

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103056310

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo’s Long beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus
die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

B.2

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.
Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.
BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.
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B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.

B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1

27.686
137.936
2
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Overige baten
Resultaat uit financiële instrumenten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

2.865

2.859

11.102

11.049

503

-

351

7

(23)

11

(168)

32

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%
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Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
Overzicht materiële negatieve wijzigingen.
Overzicht significante wijzigingen
B.13

Recente
gebeurtenissen.

62%

69%

72%

64%

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.
Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.
Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
4
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aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
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Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde stijgt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's Long kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
participeren in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's Long ook disproportioneel (met
hefboomwerking) in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment na de Start van de
pubieke aanbieding het Actuele Stop Loss-Niveau bereikt of onderschrijdt
(de zogeheten Stop Loss-Gebeurtenis) zoals uiteengezet in de toepas-selijke
Productvoorwaarden. In dit geval loopt het Optierecht af en krijgt de
Effectenhouder een aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta uitgekeerd dat door
de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld, het zogeheten Stop
Loss-Aflossingsbedrag.
Bij uitoefening van de Turbo's Long door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan)
ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in
de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of
de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's Long, het Actuele Financieringsniveau overschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
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De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten
van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend
zijn voor de marktprijs van de Turbo's Long onveranderd blijven, zullen deze
dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Long verminderen.
De Turbo's Long genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

BCK103005254

AEGON

EUR

EUR

BCK103005252

AEGON

EUR

BCK103005250

AEGON

EUR

BCK103041519

Altice
N.V.
Altice
N.V.
Altice
N.V.
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding
ASML
Holding

BCK103041507
BCK103040521
BCK103011219
BCK103011215
BCK103011213
BCK103011211
BCK103011209
BCK103011207
BCK103010886
BCK103005655
BCK103005260
BCK103007726
BCK103007720
BCK103007718
BCK103028993
BCK103032592
BCK103032590

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente (in
%)

3.50

Initieel
Stop
Loss
Niveau
3.68

2.82

2

EUR

4.00

4.20

2.32

EUR

4.50

4.73

1.82

EUR

EUR

57.00

59.85

EUR

EUR

54.00

56.70

EUR

EUR

53.50

EUR

EUR

64.00

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

5.19

2

1:1

1

3,000,000

8.19

2

1:1

1

3,000,000

56.18

8.69

2

1:1

1

3,000,000

67.20

5.02

2

1:1

1

3,000,000

61.00

64.05

8.02

2

1:1

1

3,000,000

60.50

63.53

8.52

2

1:1

1

3,000,000

EUR

60.00

63.00

9.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

59.50

62.48

9.52

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

59.00

61.95

10.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

63.50

66.68

4.92

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

57.00

59.85

6.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

40.00

42.00

28.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

58.50

61.42

9.32

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

55.50

58.28

12.32

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

54.50

57.22

13.32

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

66.00

69.30

7.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

65.50

68.78

4.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

65.00

68.25

5.22

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

BCK103012445

EUR

EUR

62.50

EUR

EUR

62.00

EUR

EUR

6.00

EUR

EUR

9.40

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR

BCK103044441

ASML
Holding
ASML
Holding
DELTA
LLOYD
NV
FUGRO
NV-CVA
FUGRO
NV-CVA
FUGRO
NV-CVA
FUGRO
NV-CVA
FUGRO
NV-CVA
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
Heineken
ING

Initieel
Stop
Loss
Niveau
65.63

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

0.72

2

1:1

1

3,000,000

9.71

0.87

2

1:1

1

3,000,000

13.34

0.92

2

1:1

1

3,000,000

13.12

1.12

2

1:1

1

3,000,000

12.50

1.22

2

1:1

1

3,000,000

59.00

60.77

4.52

2

1:1

1

3,000,000

58.50

60.26

5.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

54.50

56.14

4.22

2

1:1

1

3,000,000

EUR

62.50

64.38

4.22

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

53.50

55.11

4.12

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

53.00

54.59

4.62

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

46.80

48.20

5.12

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

46.20

47.59

5.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

44.80

46.14

7.12

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

40.00

41.20

12.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103044439

ING

EUR

EUR

9.80

10.09

1.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

9.75

10.04

1.07

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048170
BCK103048168

ING

EUR

EUR

10.40

10.71

0.72

2

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

10.30

10.61

0.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048166

ING

EUR

EUR

10.20

10.51

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103041760

ING

EUR

EUR

9.90

10.20

0.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103005195
BCK103033942
BCK103033936
BCK103032192
BCK103032188
BCK103028245
BCK103048162
BCK103048160
BCK103038270
BCK103051244
BCK103029316
BCK103029314
BCK103011347
BCK103011341
BCK103011331
BCK103007770

Iitiële Financieringsrente (in
%)

4.72

2

65.10

5.22

6.30

12.42

9.87

9.25
12.70
12.50
11.90

EUR
EUR

EUR
EUR

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

BCK103012443

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente (in
%)

11.20

Initieel
Stop
Loss
Niveau
11.54

BCK103051250

ING

EUR

EUR

0.82

2

BCK103051248

ING

EUR

BCK103051246

ING

EUR

EUR

11.10

11.43

0.92

EUR

11.00

11.33

1.02

BCK103045365

ING

BCK103045363

ING

EUR

EUR

10.90

11.23

EUR

EUR

10.80

11.12

BCK103051902
BCK103051900

ING

EUR

EUR

10.10

ING

EUR

EUR

10.00

BCK103047366

ING

EUR

EUR

BCK103047364

ING

EUR

EUR

BCK103053270

ING

EUR

BCK103049519

ING

EUR

BCK103051286

ING

BCK103039971

ING

BCK103039977
BCK103039975

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

0.72

2

1:1

1

3,000,000

0.82

2

1:1

1

3,000,000

10.40

0.72

2

1:1

1

3,000,000

10.30

0.82

2

1:1

1

3,000,000

11.40

11.74

0.92

2

1:1

1

3,000,000

11.30

11.64

1.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

10.60

10.92

0.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

11.70

12.05

0.92

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

11.60

11.95

0.92

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

9.45

9.73

0.87

2

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

9.60

9.89

0.72

2

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

9.55

9.84

0.77

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011359

ING

EUR

EUR

8.75

9.01

1.17

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011357

ING

EUR

EUR

8.70

8.96

1.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011355

ING

EUR

EUR

8.65

8.91

1.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011353

ING

EUR

EUR

8.55

8.81

1.37

2

1:1

1

3,000,000

BCK103011351

ING

EUR

EUR

8.45

8.70

1.47

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006592

ING

EUR

EUR

9.15

9.42

0.87

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006590

ING

EUR

EUR

9.10

9.37

0.92

2

1:1

1

3,000,000

BCK103006588

ING

EUR

EUR

9.05

9.32

0.97

2

1:1

1

3,000,000

BCK103020583

ING

EUR

EUR

9.20

9.48

1.22

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

9

TURBO LONG Equity EUR

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente (in
%)

8.95

Initieel
Stop
Loss
Niveau
9.22

BCK103011733

ING

EUR

EUR

0.97

2

BCK103014550

ING

EUR

BCK103005282

ING

EUR

EUR

8.85

9.12

0.77

EUR

4.00

4.12

5.92

BCK103005280

ING

BCK103007748

ING

EUR

EUR

6.00

6.18

EUR

EUR

9.20

9.48

BCK103007746
BCK103007742

ING

EUR

EUR

9.00

ING

EUR

EUR

8.60

BCK103007740

ING

EUR

EUR

BCK103007738

ING

EUR

EUR

BCK103007736

ING

EUR

EUR

BCK103050015

Ahold

EUR

EUR

BCK103048128

Ahold

EUR

EUR

BCK103050361

Ahold

EUR

EUR

BCK103039353

Ahold

EUR

BCK103023509

Ahold

EUR

BCK103032576

Ahold

BCK103027493

Ahold

BCK103009085
BCK103009083

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

3.92

2

1:1

1

3,000,000

1.02

2

1:1

1

3,000,000

9.27

1.22

2

1:1

1

3,000,000

8.86

1.62

2

1:1

1

3,000,000

8.50

8.76

1.72

2

1:1

1

3,000,000

8.40

8.65

1.82

2

1:1

1

3,000,000

8.20

8.45

2.02

2

1:1

1

3,000,000

14.50

15.23

1.22

2

1:1

1

3,000,000

14.80

15.54

1.02

2

1:1

1

3,000,000

14.90

15.65

1.32

2

1:1

1

3,000,000

EUR

13.60

14.28

1.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

12.90

13.55

1.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

10.60

11.13

1.12

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

11.80

12.39

0.82

2

1:1

1

3,000,000

Ahold

EUR

EUR

6.00

6.30

7.72

2

1:1

1

3,000,000

Ahold

EUR

EUR

8.00

8.40

5.72

2

1:1

1

3,000,000

BCK103027634

Ahold

EUR

EUR

11.90

12.50

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103038246

Ahold

EUR

EUR

13.90

14.60

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103040736

Ahold

EUR

EUR

14.30

15.02

1.02

2

1:1

1

3,000,000

BCK103040734

Ahold

EUR

EUR

14.20

14.91

1.12

2

1:1

1

3,000,000

BCK103083061

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.15

3.31

0.27

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

BCK103081655

EUR

EUR

EUR
EUR

BCK103009125

BAM
GROEP
BAM
GROEP
BAM
GROEP
BAM
GROEP
BAM
GROEP
BAM
GROEP
BAM
GROEP
BOSKALIS WES
BOSKALIS WES
BOSKALIS WES
DSM

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

0.67

2

1:1

1

3,000,000

0.32

2

1:1

1

3,000,000

3.20

0.37

2

1:1

1

3,000,000

3.52

0.37

2

1:1

1

3,000,000

33.00

34.65

5.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

25.00

26.25

17.22

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

34.20

35.91

4.52

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

25.00

26.25

28.02

2

1:1

1

3,000,000

DSM

EUR

EUR

30.00

31.50

23.02

2

1:1

1

3,000,000

KPN

EUR

EUR

2.85

2.99

0.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103053276

KPN

EUR

EUR

2.70

2.84

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103047214

KPN

EUR

EUR

2.80

2.94

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103045367

KPN

EUR

EUR

2.75

2.89

0.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103048176

KPN

EUR

EUR

2.40

2.52

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103054187

KPN

EUR

EUR

2.50

2.62

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103054185

KPN

EUR

EUR

2.45

2.57

0.27

2

1:1

1

3,000,000

BCK103027672

KPN

EUR

EUR

2.30

2.42

0.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103031185

KPN

EUR

EUR

2.10

2.20

0.22

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

BCK103009123
BCK103064262

BCK103083015
BCK103083011
BCK103083025
BCK103083023
BCK103081820
BCK103011223
BCK103006301
BCK103011233

Iitiële Financieringsrente (in
%)

0.27

2

EUR

2.90

3.04

0.52

EUR

2.85

2.99

0.57

EUR

EUR

2.75

2.89

EUR

EUR

3.10

3.26

EUR

EUR

3.05

EUR

EUR

3.35

EUR

EUR

EUR

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

BCK103083017

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

3.25

Initieel
Stop
Loss
Niveau
3.41
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Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente (in
%)

2.05

Initieel
Stop
Loss
Niveau
2.15

BCK103029071

KPN

EUR

EUR

0.17

2

BCK103034423

KPN

EUR

BCK103029479

KPN

EUR

EUR

1.90

2.00

0.22

EUR

2.20

2.31

0.22

BCK103005290

KPN

BCK103009137

KPN

EUR

EUR

1.90

2.00

EUR

EUR

2.00

2.10

BCK103054664
BCK103033429

KPN

EUR

EUR

2.55

KPN

EUR

EUR

2.25

BCK103013128

Philips

EUR

EUR

BCK103013126

Philips

EUR

EUR

BCK103013124

Philips

EUR

BCK103013120

Philips

EUR

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

0.52

2

1:1

1

3,000,000

0.72

2

1:1

1

3,000,000

2.68

0.27

2

1:1

1

3,000,000

2.36

0.17

2

1:1

1

3,000,000

19.90

20.50

2.62

2

1:1

1

3,000,000

19.80

20.39

2.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

19.70

20.29

2.82

2

1:1

1

3,000,000

EUR

19.50

20.08

3.02

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
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Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

BCK103013116

Philips

EUR

EUR

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

2

1:1

1

3,000,000

4.42

2

1:1

1

3,000,000

3.62

2

1:1

1

3,000,000

23.52

3.82

2

1:1

1

3,000,000

46.20

3.32

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

BCK103013114

Philips

EUR

BCK103009151

Philips

EUR

BCK103009149

Philips

BCK103055704

BCK103032377

NN
Group
NN
Group
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RANDST
AD
HOLDING
RELX

44.20

46.41

3.02

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

36.80

38.64

3.42

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

32.20

33.81

2.32

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

30.60

32.13

2.92

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

20.00

21.00

16.92

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

25.00

26.25

11.92

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

45.60

47.88

5.02

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

33.20

34.86

2.42

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

17.50

18.38

1.32

2

1:1

1

3,000,000

RELX

EUR

EUR

15.30

16.07

1.42

2

1:1

1

3,000,000

RELX

EUR

EUR

18.00

18.90

1.32

2

1:1

1

3,000,000

BCK103029288

RELX

EUR

EUR

15.70

16.48

1.42

2

1:1

1

3,000,000

BCK103007790

Royal
Dutch
Shell

EUR

EUR

10.00

10.30

20.12

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

BCK103005526
BCK103037830

BCK103053120

BCK103053278

BCK103038278

BCK103027680

BCK103031199

BCK103006340

BCK103006338

BCK103053590

BCK103030336

Iitiële Financieringsrente (in
%)

3.22

2

EUR

19.20

19.78

3.32

EUR

15.00

15.45

7.42

EUR

EUR

18.00

18.54

EUR

EUR

22.60

23.73

EUR

EUR

22.40

EUR

EUR

44.00

EUR

EUR

EUR

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

BCK103055702

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

19.30

Initieel
Stop
Loss
Niveau
19.88
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Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente (in
%)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

15.00

Initieel
Stop
Loss
Niveau
15.45

15.12

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

20.00

20.60

10.12

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam

EUR

EUR

7.95

8.35

0.67

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.85

8.24

0.77

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

8.20

8.61

0.62

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.65

8.03

0.67

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.60

7.98

0.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.55

7.93

0.77

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.50

7.88

0.82

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

4.00

4.20

7.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.00

6.30

5.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

3.00

3.15

3.52

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

3.95

4.15

0.67

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.75

7.09

0.47

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.55

7.93

0.67

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

7.40

7.77

0.82

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.65

6.98

0.87

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.60

6.93

0.92

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.55

6.88

0.97

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.50

6.82

1.02

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

6.40

6.72

1.12

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

196.00

1.64

2

10:1

1

3,000,000

Unibail

EUR

EUR

180.00

1.24

2

10:1

1

3,000,000

Unilever

EUR

EUR

29.80

205.8
0
189.0
0
31.29

2.12

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

Uitgifteprijs
(in aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente (in
%)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

BCK103042301

Unilever

EUR

EUR

29.40

Initieel
Stop
Loss
Niveau
30.87

2.22

2

1:1

1

3,000,000

BCK103013244

Unilever

EUR

EUR

26.40

27.72

3.82

2

1:1

1

3,000,000

BCK103040025

Wolters
Kluwer
Zalando

EUR

EUR

22.20

23.31

1.72

2

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

16.00

16.80

6.32

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Frankfurter
Wertpapierbörse
(XETRA)

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel
Financierings
Niveau

BCK103007788

Royal
Dutch
Shell
Royal
Dutch
Shell
SBM
Offshore
SBM
Offshore
SBM
Offshore
SBM
Offshore
SBM
Offshore
SBM
Offshore
SBM
Offshore
SBM
Offshore
SBM
Offshore
TNT
EXPRESS
TNT
EXPRESS
TOMTOM
TOMTOM
TOMTOM
TOMTOM
TOMTOM
TOMTOM
TOMTOM
TOMTOM
Unibail

EUR

EUR

EUR

BCK103031241
BCK103044475

Effectencode

BCK103007786
BCK103042904
BCK103042900
BCK103051932
BCK103041774
BCK103041772
BCK103041770
BCK103041768
BCK103009278
BCK103005237
BCK103009171
BCK103026114
BCK103056997
BCK103072458
BCK103072452
BCK103058254
BCK103058252
BCK103058250
BCK103058248
BCK103058244
BCK103042375

BCK103024705

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Multiplier
(Ratio)

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenreke-
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ning") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
C.18

C.19

C.20

Element
D.2

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico
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D.3

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten het Actuele Stop Loss-Niveau, de zogeheten Stop LossGebeurtenis, bereikt of onderschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht en
loopt het Effect onmiddellijk af. De Effectenhouder ontvangt een bedrag in de
Aflossingsvaluta dat door de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld.
Ook wanneer zich geen Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde boven het Actuele Financieringsniveau ligt, lijden de Effectenhouders verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan
de aankoopprijs van de Turbo Long.
De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten
van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend
zijn voor de marktprijs van de Turbo's Long onveranderd blijven, zullen deze
dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Long verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
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Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.

17

TURBO LONG Equity EUR

Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een aandeel als de Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met
aandelen als Onderliggende Waarde:
Specifieke risico's in verband met de resultaten van aandelen
De resultaten van een aandeel dat als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de
prestaties van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Maar zelfs ongeacht
de financiële positie, kasstromen, liquiditeit en bedrijfsresultaten van de onderneming die de aandelen uitgeeft, kan de koers van een aandeel afhankelijk zijn
van schommelingen of negatieve wijzigingen in de waarde. Met name kan de
ontwikkeling van de aandelenkoers door de algemene economische situatie en
het marktsentiment worden beïnvloed.
Soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
De marktprijs van Effecten met een aandeel dat als Onderliggende Waarde, of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van het aandeel. De resultaten van een aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren als het dividend- of uitkeringsbeleid, financiële vooruitzichten, marktpositie, bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuur en risicosituatie van de onderneming die het aandeel uitgeeft, shortsellingactiviteiten en
geringe marktliquiditeit en politieke invloeden. Daarom kan een belegging in
Effecten met een aandeel als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval,
een Mandcomponent, soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
met zich meebrengen.
De resultaten van het aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten
de invloedssfeer van de Uitgevende Instelling liggen, zoals het risico dat de
desbetreffende onderneming insolvent wordt, insolventieprocedures die worden ingeleid met betrekking tot de activa van de onderneming of soortgelijke
procedures die krachtens de voor de onderneming geldende wetten worden
gestart, of soortgelijke gebeurtenissen die ter zake van de onderneming plaatsvinden, hetgeen tot een volledig verlies voor de Effectenhouder kan leiden, of
het risico dat de aandelenkoers uiterst volatiel is. Ook het dividend- of uitkeringsbeleid van de instelling die het aandeel uitgeeft, haar financiële vooruitzichten, marktpositie, kapitalisatiemaatregelen, aandeelhoudersstructuur en
risicosituatie kunnen de aandelenkoers beïnvloeden.
Daarnaast zijn de resultaten van de aandelen voornamelijk afhankelijk van de
ontwikkeling van de kapitaalmarkten, die op haar beurt afhankelijk is van de
situatie wereldwijd en het specifieke economische en politieke klimaat. Aandelen in ondernemingen met een geringe of gemiddelde marktkapitalisatie kunnen aan nog hogere risico's (bv. met betrekking tot volatiliteit of insolventie)
worden blootgesteld dan aandelen in grotere ondernemingen. Voorts kunnen
aandelen in ondernemingen met een geringe marktkapitalisatie uiterst illiquide
zijn wegens kleinere handelsvolumes. Aandelen in ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een grote rechtsonzekerheid of daar hun relevante activiteiten verrichten, worden aan aanvullende risico's blootgesteld, zoals het risico op overheidsmaatregelen of nationalisatie. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk
of volledig verlies van de waarde van het aandeel. Wanneer deze risico's zich
voordoen, kan dat ertoe leiden dat Effectenhouders ter zake van zulke aandelen het belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
Beleggers in de Effecten hebben geen aandeelhoudersrechten
De Effecten vormen geen belang in een aandeel als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, een Mandcomponent, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, stemrechten of rechten op dividenden, rente of andere uitkeringen, indien van toepassing, of andere rechten met betrekking tot het aandeel.
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Valutarisico's
In geval van beleggingen van de onderneming, waarvan de aandelen als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
worden gebruikt en die in andere valuta's luiden dan de valuta waarin de
waarde van de aandelen wordt berekend, kunnen bepaalde aanvullende correlatierisico's gelden. Deze correlatierisico's zijn gekoppeld aan de mate van afhankelijkheid van de desbetreffende vreemde valuta van valutaschommelingen
ten opzichte van de valuta waarin de waarde van de aandelen wordt berekend.
Eventuele hedgingtransacties van de onderneming kunnen deze risico's niet
uitsluiten.
Geen onderschrijving door de uitgevende instelling
Effecten met een aandeel dat als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier
gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de instelling die het
onderliggende aandeel uitgeeft, en deze uitgevende instelling geeft geen enkele
uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten van het aandeel. Voorts aanvaardt de instelling die het aandeel dat als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
wordt gebruikt, uitgeeft, geen wettelijke verplichtingen om het belang van de
instelling die de Effecten uitgeeft of van de Effectenhouders in aanmerking te
nemen. Geen van de instellingen die de onderliggende aandelen uitgeven, zijn
verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen aan de vaststelling van het juiste
tijdstip en de prijzen voor of de hoeveelheden van de Effecten.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;
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belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materi20
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eel is voor de aanbieding.
E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de Onderliggende Waarde

BCK103005254

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEGON

www.aegon.com

BCK103005252

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEGON

www.aegon.com

BCK103005250

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEGON

www.aegon.com

BCK103041519

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103041507

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103040521

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103011219

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011215

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011213

3 Bank dagen na
de Valuta Datum.

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011211

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103011209

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103011207

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103010886

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103005655

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103005260

3 Bank dagen na
de Valuta Datum.

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007726

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007720

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007718

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103028993

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103032592

3 Bank dagen na
de Valuta Datum.

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103032590

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103012445

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103012443

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende Waarde

BCK103005195

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DELTA LLOYD NV

www.deltalloyd.nl

BCK103033942

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103033936

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103032192

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103032188

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028245

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103048162

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103048160

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103038270

3 Bank dagen na
de Valuta Datum.

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103051244

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103029316

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103029314

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103011347

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende Waarde

BCK103011341

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103011331

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103007770

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103044441

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103044439

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103048170

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103048168

3 Bank dagen na
de Valuta Datum.

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103048166

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103041760

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051250

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051248

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051246

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103045365

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103045363

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051902

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051900

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103047366

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103047364

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103053270

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103049519

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051286

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103039971

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103039977

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103039975

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103011359

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103011357

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103011355

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103011353

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103011351

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103006592

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103006590

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103006588

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103020583

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103011733

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103014550

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103005282

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103005280

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103007748

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103007746

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103007742

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103007740

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103007738

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103007736

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103050015

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103048128

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103050361

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103039353

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103023509

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103032576

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103027493

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103009085

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103009083

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103027634

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103038246

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103040736

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103040734

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103083061

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103081655

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083017

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083015

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083011

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083025

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103083023

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103081820

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
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Verwezen wordt
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Verwezen wordt naar
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Verwezen wordt
naar C.20
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informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103011223

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103006301

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103011233

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103009125

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DSM

www.dsm.com

BCK103009123

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DSM

www.dsm.com

BCK103064262

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103053276

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103047214

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103045367

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103048176

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103054187

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103054185

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103027672

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103031185

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103029071

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103034423

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103029479

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103005290

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103009137

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103054664

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103033429

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103013128

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103013126

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende Waarde

BCK103013124

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103013120

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103013116

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103013114

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103009151

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103009149

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103055704

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

NN Group

www.nngroup.com

BCK103055702

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

NN Group

www.nngroup.com

BCK103053120

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103053278

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103038278

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103027680

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende Waarde

BCK103031199

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103006340

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103006338

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103053590

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103030336

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD HOLDING

www.randstad.com

BCK103032377

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RELX

www.relx.com

BCK103005526

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RELX

www.relx.com

BCK103037830

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RELX

www.relx.com

BCK103029288

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RELX

www.relx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar C.20

BCK103007790

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103007788

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103007786

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103042904

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103042900

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103051932

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041774

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041772

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041770

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041768

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103009278

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103005237

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103009171

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TNT EXPRESS

www.tnt.com

Zie de Website voor informatie over de Onderliggende Waarde
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt naar
C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103026114

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TNT EXPRESS

www.tnt.com

BCK103056997

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103072458

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103072452

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058254

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058252

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058250

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058248

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058244

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103042375

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103031241

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103044475

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unilever

www.unilever.com

BCK103042301

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unilever

www.unilever.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar C.20

BCK103013244

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unilever

www.unilever.com

BCK103040025

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103024705

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Zalando

www.zalando.com

Zie de Website voor informatie over de Onderliggende Waarde
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo’s Long beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus
die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële

1
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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Overzicht materiële negatieve wijzigingen.
Overzicht significante wijzigingen
B.13

Recente
gebeurtenissen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.
Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.
Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
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In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en niet-
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achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde stijgt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's Long kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
participeren in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's Long ook disproportioneel (met
hefboomwerking) in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment na de Start van de
pubieke aanbieding het Actuele Stop Loss-Niveau bereikt of onderschrijdt
(de zogeheten Stop Loss-Gebeurtenis) zoals uiteengezet in de toepas-selijke
Productvoorwaarden. In dit geval loopt het Optierecht af en krijgt de
Effectenhouder een aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta uitgekeerd dat door
de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld, het zogeheten Stop
Loss-Aflossingsbedrag.
Bij uitoefening van de Turbo's Long door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan)
ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in
de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of
de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's Long, het Actuele Financieringsniveau overschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten
van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend
6
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zijn voor de marktprijs van de Turbo's Long onveranderd blijven, zullen deze
dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Long verminderen.
De Turbo's Long genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Effectencode

Onderliggende
waarde

BCK103038335
BCK103039403
BCK103039401
BCK103039399
BCK103042171
BCK103042177
BCK103042175
BCK103042173
BCK103042169
BCK103042167
BCK103042165
BCK103042163
BCK103037720
BCK103037726
BCK103037724
BCK103037722
BCK103037718
BCK103037716
BCK103037714
BCK103037712
BCK103029223
BCK103029221
BCK103029219
BCK103029217

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

Effectencode

Onderliggende
waarde

BCK103029215
BCK103029213
BCK103029211
BCK103029209
BCK103034475
BCK103034473
BCK103034471
BCK103034469
BCK103034467
BCK103028719
BCK103028717
BCK103031036
BCK103031034
BCK103031032
BCK103031030
BCK103031028
BCK103031026
BCK103031024
BCK103031022
BCK103013509
BCK103031327
BCK103010976
BCK103014802
BCK103011528

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

Valuta van
de Onderliggende
waarde
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel Financierings Niveau

Initieel
Stop Loss
Niveau

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

400.00
401.00
402.00
403.00
388.00
385.00
386.00
387.00
389.00
390.00
391.00
392.00
396.00
393.00
394.00
395.00
397.00
398.00
399.00
400.00
376.00
377.00
378.00
379.00

405.00
406.00
407.00
408.00
393.00
390.00
391.00
392.00
394.00
395.00
396.00
397.00
401.00
398.00
399.00
400.00
402.00
403.00
404.00
405.00
381.00
382.00
383.00
384.00

1.86
1.21
1.11
1.01
1.23
1.53
1.43
1.33
1.13
1.03
0.93
0.83
1.69
1.99
1.89
1.79
1.59
1.49
1.39
1.29
1.53
1.43
1.33
1.23

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

Valuta van
de Onderliggende
waarde
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel Financierings Niveau

Initieel
Stop Loss
Niveau

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

380.00
381.00
382.00
383.00
357.00
362.00
363.00
364.00
365.00
366.00
367.00
375.00
374.00
373.00
372.00
371.00
370.00
369.00
368.00
342.00
384.00
336.00
332.00
338.00

385.00
386.00
387.00
388.00
362.00
367.00
368.00
369.00
370.00
371.00
372.00
380.00
379.00
378.00
377.00
376.00
375.00
374.00
373.00
347.00
389.00
341.00
337.00
343.00

1.13
1.03
0.93
0.83
1.79
1.29
1.19
1.09
0.99
0.89
0.79
0.86
0.96
1.06
1.16
1.26
1.36
1.46
1.56
5.46
1.12
5.83
5.86
5.81

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

Minimum
uitoefen
aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Minimum
uitoefen
aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Uitgifte
aantal
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Uitgifte
aantal
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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Effectencode

Onderliggende
waarde

BCK103011526
BCK103014522
BCK103009594
BCK103006396
BCK103006394
BCK103006390
BCK103006386
BCK103006384
BCK103005364
BCK103015774
BCK103007633
BCK103007631
BCK103007629
BCK103007627
BCK103005368
BCK103005366
BCK103005362
BCK103005346
BCK103005344
BCK103005342
BCK103005340
BCK103005360
BCK103005358
BCK103005354

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

Effectencode

Onderliggende
waarde

BCK103005378
BCK103005376
BCK103005374
BCK103005372
BCK103005352
BCK103005350
BCK103005348
BCK103005338
BCK103005336
BCK103005334
BCK103005332
BCK103005330
BCK103005328
BCK103005326
BCK103005370
BCK103031930
BCK103023501
BCK103031936
BCK103030069
BCK103021878
BCK103029593
BCK103029587
BCK103033111
BCK103033109

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

Effectencode

Onderliggende
waarde

BCK103033099
BCK103034499
BCK103029561
BCK103013531
BCK103011004
BCK103013480
BCK103014838

DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

C.16

C.17

Valuta van
de Onderliggende
waarde
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel Financierings Niveau

Initieel
Stop Loss
Niveau

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

348.00
338.00
361.00
230.00
250.00
295.00
350.00
360.00
245.00
358.00
205.00
275.00
310.00
330.00
235.00
240.00
255.00
315.00
320.00
325.00
335.00
265.00
270.00
285.00

353.00
343.00
366.00
235.00
255.00
300.00
355.00
365.00
250.00
363.00
210.00
280.00
315.00
335.00
240.00
245.00
260.00
320.00
325.00
330.00
340.00
270.00
275.00
290.00

4.81
6.24
4.16
17.25
15.25
10.75
5.25
4.25
16.14
4.73
20.66
13.66
10.16
8.16
17.14
16.64
15.14
9.14
8.64
8.14
7.14
14.14
13.64
12.14

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

Valuta van
de Onderliggende
waarde
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel Financierings Niveau

Initieel
Stop Loss
Niveau

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

200.00
210.00
215.00
220.00
290.00
300.00
305.00
344.00
346.00
348.00
352.00
354.00
356.00
358.00
225.00
8840.00
8870.00
8800.00
8910.00
8970.00
8640.00
8670.00
8500.00
8510.00

205.00
215.00
220.00
225.00
295.00
305.00
310.00
349.00
351.00
353.00
357.00
359.00
361.00
363.00
230.00
9040.00
9070.00
9000.00
9110.00
9170.00
8840.00
8870.00
8700.00
8710.00

20.64
19.64
19.14
18.64
11.64
10.64
10.14
6.24
6.04
5.84
5.44
5.24
5.04
4.84
18.14
4.67
3.83
5.07
3.97
3.01
3.81
3.51
3.29
3.19

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

Valuta van
de Onderliggende
waarde
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel Financierings Niveau

Initieel
Stop Loss
Niveau

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

8550.00
8210.00
8630.00
7850.00
7750.00
8050.00
7650.00

8750.00
8410.00
8830.00
8050.00
7950.00
8250.00
7850.00

2.79
3.03
3.65
13.83
13.27
11.31
13.77

2
2
2
2
2
2
2

100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Minimum
uitoefen
aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Minimum
uitoefen
aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Minimum
uitoefen
aantal
1
1
1
1
1
1
1

Uitgifte
aantal
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Uitgifte
aantal
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Uitgifte
aantal
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenreke8
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ning") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
C.18

C.19

C.20

Element
D.2

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico
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D.3

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten het Actuele Stop Loss-Niveau, de zogeheten Stop LossGebeurtenis, bereikt of onderschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht en
loopt het Effect onmiddellijk af. De Effectenhouder ontvangt een bedrag in de
Aflossingsvaluta dat door de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld.
Ook wanneer zich geen Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde boven het Actuele Financieringsniveau ligt, lijden de Effectenhouders verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan
de aankoopprijs van de Turbo Long.
De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor de marktprijs van de Turbo's Long onveranderd blijven, zullen
deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Long verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
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Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
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Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een index als Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te
zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met indexen als
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, een Mandcomponent:
Soortgelijke risico's als een directe belegging in de indexcomponenten
De marktprijs van de Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van de index. De resultaten van de index hangen af van de
resultaten van de componenten van de betrokken index. Daarom kan een belegging in Effecten met een index die als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, soortgelijke risico's als
een directe belegging in de indexcomponenten met zich meebrengen.
Afhankelijk van de waarde van de indexcomponenten
De waarde van de index wordt berekend op grond van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de prijzen van de indexcomponenten, de samenstelling van de index en andere factoren die de waarde van de indexcomponenten (kunnen) beïnvloeden, hebben tevens een uitwerking op de waarde
van de Effecten die aan de desbetreffende index zijn gekoppeld, en kunnen
derhalve de opbrengst van een belegging in zulke Effecten beïnvloeden.
Schommelingen in de waarde van een indexcomponent kunnen worden gecompenseerd of versterkt door schommelingen in de waarde van andere indexcomponenten. De in het verleden behaalde resultaten van de index bieden geen
garantie voor de toekomstige resultaten ervan. Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is wellicht niet gedurende de gehele looptijd van de Effecten beschikbaar, of kan door de Uitgevende Instelling blijven worden berekend. In zulke of
andere gevallen die in de Voorwaarden van de Effecten worden genoemd, mag
de Uitgevende Instelling in overeenstemming met de Voorwaarden de Effecten
beëindigen.
Het is mogelijk dat de index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, uitsluitend de resultaten van
activa in bepaalde landen of bepaalde bedrijfssectoren weergeeft. In dat geval
krijgen de Effectenhouders te maken met concentratierisico's. In geval van ongunstige ontwikkelingen in een land of met betrekking tot één bedrijfssector
kunnen zulke ontwikkelingen nadelige gevolgen voor de Effectenhouder hebben. Indien verscheidene landen of sectoren in één index zijn vertegenwoordigd,
is het mogelijk dat deze op ongelijke wijze worden gewogen. Dit betekent dat
een ongunstige ontwikkeling in een land of één bedrijfssector met een hoge
weging in de index de waarde van de index op een disproportioneel negatieve
wijze zal beïnvloeden.
Effectenhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat een index niet wordt geselecteerd op basis van de verwachtingen of beoordelingen van de Uitgevende
Instelling of de Berekeningsagent ten aanzien van de toekomstige resultaten van
de geselecteerde index. Derhalve moeten Effectenhouders op grond van hun
eigen kennis en de hun beschikbare informatie beoordelen welke resultaten de
index in de toekomst zal behalen.
Invloed van de indexsponsor op de index
De samenstelling van de betrokken index en de methode om de index te berekenen, worden bepaald door de indexsponsor alleen of in samenwerking met
andere entiteiten. De Uitgevende Instelling heeft geen invloed op de samenstelling van de index of op de methode om deze te berekenen. Een verandering in
de samenstelling van de index kan een nadelige uitwerking hebben op de resultaten ervan. Indien de index, nadat de indexsponsor daarin een verandering
heeft aangebracht, niet langer vergelijkbaar is met de oorspronkelijke index,
heeft de Uitgevende Instelling het recht om de Effecten aan te passen of te
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beëindigen, wanneer dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Een dergelijke aanpassing of beëindiging kan tot verliezen voor de Effectenhouders leiden.
In overeenstemming met de desbetreffende indexregels kan de indexsponsor
gerechtigd zijn om wijzigingen in de samenstelling of berekening van de index
aan te brengen die de resultaten van de Effecten nadelig beïnvloeden, of de
berekening en de publicatie van de index die als Onderliggende Waarde of, in
voorkomend geval, als een Mandcomponent worden gebruikt, permanent te
staken zonder een andere index als opvolger uit te geven.
Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval,
als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de indexsponsor, en
deze indexsponsor geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of
verklaring omtrent de uit het gebruik van de index te verkrijgen resultaten of de
waarde die de index op een bepaald moment heeft. Een dergelijke index wordt
vastgesteld, samengesteld en berekend door zijn respectieve indexsponsor, zonder rekening te houden met het belang van de Uitgevende Instelling of de Effectenhouders. Een dergelijke indexsponsor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de uit te geven Effecten of voor het beheer, de verkoop van of de handel
in de Effecten.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich er voorts bewust van te zijn dat
de Uitgevende Instelling, indien de berekening en/of publicatie van de als de
Onderliggende Waarde gebruikte index permanent wordt gestaakt, krachtens
de Voorwaarden van de Effecten alle Effecten mag beëindigen en aflossen vóór
het geplande einde van de looptijd van de Effecten.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de index
Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een
Mandcomponent wordt gebruikt, kan in overeenstemming met de toepasselijke
indexregels vergoedingen (bv. berekeningsvergoedingen of vergoedingen met
betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van de index) bevatten, die bij de
berekening van de stand van de index in aanmerking worden genomen. Als
gevolg hiervan wordt de stand van de index door deze indexvergoedingen verlaagd en hebben deze vergoedingen een negatieve uitwerking op de index en
op bedragen die in het kader van de Effecten moeten worden betaald.
Dividenden worden niet in aanmerking genomen / prijsindex
Indien de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, als een zogeheten prijsindex wordt berekend, worden eventuele dividenden of andere uitkeringen die uit de indexcomponenten worden betaald, niet in aanmerking genomen bij de berekening van
de stand van de index. Zulke dividenden en andere uitkeringen kunnen een
nadelige uitwerking op de koers van de index hebben, omdat de indexcomponenten na de uitbetaling van dividenden of uitkeringen met korting zullen worden verhandeld. Derhalve participeren Effectenhouders niet in dividenden of
andere uitkeringen die in verband met de indexcomponenten worden uitbetaald
of verricht.
Risico's in verband met de vergelijking van de resultaten van een prijsindex en de resultaten van een herbeleggingsindex
Indien voor de berekening of specificatie van in het kader van de Effecten te
betalen bedragen, de resultaten van een prijsindex worden vergeleken met de
resultaten van een herbeleggingsindex, dienen potentiële beleggers te beseffen
dat wanneer zulke indexen met elkaar worden vergeleken, de prijsindex doorgaans structureel in het nadeel is omdat bij de prijsindexen dividenden of andere
uitkeringen in verband met de indexcomponenten niet in aanmerking worden
genomen.
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De grondslag voor de berekening van de koers van de Onderliggende
Waarde kan gedurende de looptijd van het Effect veranderen
De grondslag voor de berekening van de koers van de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, of van de indexcomponenten kan gedurende de looptijd van de Effecten
variëren en de marktwaarde van de Effecten nadelig beïnvloeden.
Risico van aan land of sector gerelateerde indexen
Indien een index die als de Onderliggende Waarde, of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, slechts de resultaten van enkele landen of
sectoren weergeeft, wordt deze index disproportioneel negatief beïnvloed in
geval van een ongunstige ontwikkeling in een dergelijk land of een dergelijke
sector.
Wisselkoersrisico van de index
De indexcomponenten kunnen in verschillende valuta's worden vermeld en
derhalve aan verschillende valuta-invloeden worden blootgesteld (dit geldt met
name voor aan land of sector gerelateerde indexen). Het is ook mogelijk dat de
indexcomponenten eerst vanuit een bepaalde valuta worden omgerekend naar
de valuta die voor de berekening van de index relevant is, waarna zij vervolgens
opnieuw worden omgerekend om een in het kader van de Effecten te betalen
bedrag te berekenen of te specificeren. In zulke gevallen dragen Effectenhouders diverse valutarisico's, die voor Effectenhouders wellicht niet eenvoudig te
herkennen zijn.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de stand van de index
Indien er in de samenstelling van de index, zoals vermeld in de desbetreffende
beschrijving van de index, wijzigingen optreden, kan dat vergoedingen met zich
meebrengen waardoor de stand van de index die als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, wordt verlaagd. Dit kan een nadelige uitwerking op de resultaten van de index en op de
in het kader van de Effecten te betalen bedragen hebben. Voor indexen die op
bepaalde markten of industriële sectoren betrekking hebben, worden bepaalde
financiële zekerheden gebruikt, hetgeen tot hogere vergoedingen kan leiden en
derhalve tot lagere indexresultaten dan in geval van een directe belegging in
deze markten of sectoren.
Publicatie van de samenstelling van de index wordt niet continu bijgewerkt
Sommige index sponsors publiceren de samenstelling van de relevante index
niet compleet of na het verstrijken van een bepaalde tijd op een website of in
andere media gespecificeerd in de Final Terms. In dit geval zal de samenstelling
van de index niet altijd de actuele samenstelling van de respectievelijke index
weergeven die wordt gebruikt voor het waarderen van de Financiële Instrumenten. De vertraging kan substantieel zijn en kan onder bepaalde omstandigheden
een aantal maanden duren, waardoor de waardering van de Financiële Instrumenten negatief kan worden beïnvloed.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;
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effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.
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Element
E.2b

E.3

Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103038335

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103039403

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103039401

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103039399

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042171

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042177

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042175

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042173

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042169

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042167

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042165

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103042163

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037720

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103037726

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037724

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037722

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037718

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037716

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037714

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037712

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029223

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029221

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029219

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029217

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029215

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029213

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103029211

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029209

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103034475

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103034473

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103034471

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103034469

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103034467

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103028719

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103028717

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031036

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031034

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031032

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031030

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103031028

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031026

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031024

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031022

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103013509

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031327

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103010976

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103014802

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011528

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011526

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103014522

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103009594

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006396

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103006394

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006390

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006386

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103006384

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005364

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103015774

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103007633

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103007631

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103007629

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103007627

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005368

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005366

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005362

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103005346

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005344

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005342

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005340

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005360

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005358

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005354

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005378

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005376

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005374

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005372

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005352

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005350

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103005348

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005338

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005336

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005334

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005332

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005330

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005328

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005326

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103005370

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103031930

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103023501

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103031936

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030069

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103021878

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029593

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029587

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033111

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033109

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033099

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103034499

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029561

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013531

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103011004

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013480

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103014838

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo’s Short beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%

3
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Overzicht materiële negatieve wijzigingen.
Overzicht significante wijzigingen
B.13

Recente
gebeurtenissen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.
Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.
Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
4
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In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en niet5
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achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde daalt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's Short kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
positief participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's Short ook disproportioneel (met
hefboomwerking) in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig na de Start van de pubieke
aanbieding het Actuele Stop Loss-Niveau bereikt of overschrijdt (de
zogeheten Stop Loss-Gebeurtenis) zoals uiteengezet in de toepasselijke
Productvoorwaarden. In dit geval loopt het Optierecht af en krijgt de Effectenhouder een aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta uitgekeerd dat door de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld, het zogeheten Stop LossAflossingsbedrag.
Bij uitoefening van de Turbo's Short door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan)
ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in
de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of
de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's Short, het Actuele Financieringsniveau onderschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten
6
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van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend
zijn voor de marktprijs van de Turbo's Short onveranderd blijven, zullen deze
dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Short verminderen.
De Turbo's Short genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Financieringsniveau/Stop Loss
Niveau valuta

Initeel Financierings Niveau

Initieel
Stop Loss
Niveau

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

BCK103073470

ASML
Holding

EUR

EUR

114.00

108.3

10.02

2

BCK103007862

RELX

EUR

EUR

28.00

26.6

11.32

BCK103020665

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

35.00

33.95

BCK103009177

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

36.00

BCK103009251

SBM
Offshore

EUR

EUR

BCK103006283

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1:1

Minimum
uitoefen
aantal
1

3,000,000

2

1:1.

1

3,000,000

4.12

2

1:1

1

3,000,000

34.92

5.92

2

1:1

1

3,000,000

16.00

15.2

4.32

2

1:1

1

3,000,000

9.00

8.55

2.52

2

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.

C.18

Uitkering van
het rende-

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
7
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C.19

C.20

Element
D.2

D.3

ment van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving

Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
8
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Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten het Actuele Stop Loss-Niveau, de zogeheten Stop LossGebeurtenis, bereikt of overschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht loopt
het Effect onmiddellijk af. De Effectenhouder ontvangt een bedrag in de Aflossingsvaluta dat door de Berekeningsagent naar redelijkheid wordt vastgesteld
Ook wanneer zich geen Stop Loss-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde onder het Actuele Financieringsniveau ligt, lijden de Effectenhouders verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan
de aankoopprijs van de Turbo Short.
De Berekeningsagent zal het Actuele Financieringsniveau en het Actuele Stop
Loss-Niveau regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten
van de Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend
zijn voor de marktprijs van de Turbo's Short onveranderd blijven, zullen deze
dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's Short verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
9
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de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een aandeel als de Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met
aandelen als Onderliggende Waarde:
Specifieke risico's in verband met de resultaten van aandelen
De resultaten van een aandeel dat als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de
prestaties van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Maar zelfs ongeacht
de financiële positie, kasstromen, liquiditeit en bedrijfsresultaten van de onderneming die de aandelen uitgeeft, kan de koers van een aandeel afhankelijk zijn
van schommelingen of negatieve wijzigingen in de waarde. Met name kan de
ontwikkeling van de aandelenkoers door de algemene economische situatie en
het marktsentiment worden beïnvloed.
Soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
De marktprijs van Effecten met een aandeel dat als Onderliggende Waarde, of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van het aandeel. De resultaten van een aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren als het dividend- of uitkeringsbeleid, financiële vooruitzichten, marktpositie, bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuur en risicosituatie van de onderneming die het aandeel uitgeeft, shortsellingactiviteiten en
geringe marktliquiditeit en politieke invloeden. Daarom kan een belegging in
Effecten met een aandeel als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval,
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een Mandcomponent, soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
met zich meebrengen.
De resultaten van het aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten
de invloedssfeer van de Uitgevende Instelling liggen, zoals het risico dat de
desbetreffende onderneming insolvent wordt, insolventieprocedures die worden ingeleid met betrekking tot de activa van de onderneming of soortgelijke
procedures die krachtens de voor de onderneming geldende wetten worden
gestart, of soortgelijke gebeurtenissen die ter zake van de onderneming plaatsvinden, hetgeen tot een volledig verlies voor de Effectenhouder kan leiden, of
het risico dat de aandelenkoers uiterst volatiel is. Ook het dividend- of uitkeringsbeleid van de instelling die het aandeel uitgeeft, haar financiële vooruitzichten, marktpositie, kapitalisatiemaatregelen, aandeelhoudersstructuur en
risicosituatie kunnen de aandelenkoers beïnvloeden.
Daarnaast zijn de resultaten van de aandelen voornamelijk afhankelijk van de
ontwikkeling van de kapitaalmarkten, die op haar beurt afhankelijk is van de
situatie wereldwijd en het specifieke economische en politieke klimaat. Aandelen in ondernemingen met een geringe of gemiddelde marktkapitalisatie kunnen aan nog hogere risico's (bv. met betrekking tot volatiliteit of insolventie)
worden blootgesteld dan aandelen in grotere ondernemingen. Voorts kunnen
aandelen in ondernemingen met een geringe marktkapitalisatie uiterst illiquide
zijn wegens kleinere handelsvolumes. Aandelen in ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een grote rechtsonzekerheid of daar hun relevante activiteiten verrichten, worden aan aanvullende risico's blootgesteld, zoals het risico op overheidsmaatregelen of nationalisatie. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk
of volledig verlies van de waarde van het aandeel. Wanneer deze risico's zich
voordoen, kan dat ertoe leiden dat Effectenhouders ter zake van zulke aandelen het belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
Beleggers in de Effecten hebben geen aandeelhoudersrechten
De Effecten vormen geen belang in een aandeel als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, een Mandcomponent, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, stemrechten of rechten op dividenden, rente of andere uitkeringen, indien van toepassing, of andere rechten met betrekking tot het aandeel.
Valutarisico's
In geval van beleggingen van de onderneming, waarvan de aandelen als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
worden gebruikt en die in andere valuta's luiden dan de valuta waarin de
waarde van de aandelen wordt berekend, kunnen bepaalde aanvullende correlatierisico's gelden. Deze correlatierisico's zijn gekoppeld aan de mate van afhankelijkheid van de desbetreffende vreemde valuta van valutaschommelingen
ten opzichte van de valuta waarin de waarde van de aandelen wordt berekend.
Eventuele hedgingtransacties van de onderneming kunnen deze risico's niet
uitsluiten.
Geen onderschrijving door de uitgevende instelling
Effecten met een aandeel dat als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier
gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de instelling die het
onderliggende aandeel uitgeeft, en deze uitgevende instelling geeft geen enkele
uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten van het aandeel. Voorts aanvaardt de instelling die het aandeel dat als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
wordt gebruikt, uitgeeft, geen wettelijke verplichtingen om het belang van de
instelling die de Effecten uitgeeft of van de Effectenhouders in aanmerking te
nemen. Geen van de instellingen die de onderliggende aandelen uitgeven, zijn
verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen aan de vaststelling van het juiste
tijdstip en de prijzen voor of de hoeveelheden van de Effecten.
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Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
12
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tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten

Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende
Waarde

Verwezen wordt naar C.20

BCK103073470

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103007862

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RELX

www.relx.com

BCK103020665

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103009177

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103009251

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103006283

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TNT EXPRESS

www.tnt.com

Zie de Website voor informatie over de Onderliggende Waarde
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Long beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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Overzicht materiële negatieve wijzigingen.
Overzicht significante wijzigingen
B.13

Recente
gebeurtenissen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.
Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.
Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
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In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en niet5
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achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde stijgt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Long kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
participeren in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Long ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of onderschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Long loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in
de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Long, de Actuele
Uitoefenprijs overschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
6
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de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
De Turbo's XL Long genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103037784
BCK103037794
BCK103037792
BCK103037790
BCK103037788
BCK103037786
BCK103037806
BCK103037804
BCK103037802
BCK103037800
BCK103037798
BCK103037796
BCK103044364
BCK103038893
BCK103038891
BCK103038889
BCK103029657
BCK103028714
BCK103028712
BCK103028950
BCK103028946
BCK103030934
BCK103030932
BCK103029085

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

404.00
399.00
400.00
401.00
402.00
403.00
393.00
394.00
395.00
396.00
397.00
398.00
405.00
390.00
391.00
392.00
388.00
364.00
366.00
360.00
368.00
369.00
370.00
371.00

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103029083
BCK103029081
BCK103029079
BCK103029077
BCK103029430
BCK103029428
BCK103033080
BCK103033068
BCK103033066
BCK103029434
BCK103033074
BCK103033072
BCK103033070
BCK103013007
BCK103029655
BCK103011142
BCK103011138
BCK103011136
BCK103011134
BCK103013011
BCK103013009
BCK103013005
BCK103011156
BCK103011152

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

372.00
373.00
374.00
375.00
386.00
387.00
376.00
382.00
383.00
384.00
379.00
380.00
381.00
338.00
389.00
358.00
362.00
364.00
366.00
334.00
336.00
340.00
344.00
348.00

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
404.00
399.00
400.00
401.00
402.00
403.00
393.00
394.00
395.00
396.00
397.00
398.00
405.00
390.00
391.00
392.00
388.00
364.00
366.00
360.00
368.00
369.00
370.00
371.00

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte aantal

0.89
1.39
1.29
1.19
1.09
0.99
1.99
1.89
1.79
1.69
1.59
1.49
1.19
1.03
0.93
0.83
1.22
1.89
1.69
1.49
0.69
1.46
1.36
1.26

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
372.00
373.00
374.00
375.00
386.00
387.00
376.00
382.00
383.00
384.00
379.00
380.00
381.00
338.00
389.00
358.00
362.00
364.00
366.00
334.00
336.00
340.00
344.00
348.00

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte aantal

1.16
1.06
0.96
0.86
0.92
0.82
1.53
0.93
0.83
1.12
1.23
1.13
1.03
5.76
1.12
3.76
3.36
3.16
2.96
6.16
5.96
5.56
5.16
4.76

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
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Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103011150
BCK103011148
BCK103011146
BCK103011144
BCK103033597
BCK103027836
BCK103023696
BCK103027840
BCK103027838
BCK103029928
BCK103029922
BCK103029916
BCK103029904
BCK103029892
BCK103029890
BCK103029888
BCK103029884
BCK103028574
BCK103021713
BCK103030587
BCK103030825
BCK103030821
BCK103030577
BCK103030811

AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

350.00
352.00
354.00
356.00
8620.00
8880.00
8820.00
8870.00
8875.00
8900.00
8925.00
8950.00
9000.00
9050.00
9060.00
9070.00
9080.00
8775.00
9025.00
8200.00
7675.00
7725.00
8260.00
8110.00

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
350.00
352.00
354.00
356.00
8620.00
8880.00
8820.00
8870.00
8875.00
8900.00
8925.00
8950.00
9000.00
9050.00
9060.00
9070.00
9080.00
8775.00
9025.00
8200.00
7675.00
7725.00
8260.00
8110.00

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte aantal

4.56
4.36
4.16
3.96
3.91
2.42
4.51
2.52
2.47
4.07
3.82
3.57
3.07
2.57
2.47
2.37
2.27
4.61
2.28
4.38
8.38
7.88
3.78
4.03

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1
100:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.

C.18

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
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C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving

Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.

9

TURBO's XL LONG Index EUR

Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of onderschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde de Actuele Uitoefenprijs overschrijdt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Long.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoe10
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fend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een index als Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te
zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met indexen als
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, een Mandcomponent:
Soortgelijke risico's als een directe belegging in de indexcomponenten
De marktprijs van de Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van de index. De resultaten van de index hangen af van de
resultaten van de componenten van de betrokken index. Daarom kan een belegging in Effecten met een index die als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, soortgelijke risico's als
een directe belegging in de indexcomponenten met zich meebrengen.
Afhankelijk van de waarde van de indexcomponenten
De waarde van de index wordt berekend op grond van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de prijzen van de indexcomponenten, de samenstelling van de index en andere factoren die de waarde van de indexcomponenten (kunnen) beïnvloeden, hebben tevens een uitwerking op de waarde
van de Effecten die aan de desbetreffende index zijn gekoppeld, en kunnen
derhalve de opbrengst van een belegging in zulke Effecten beïnvloeden.
Schommelingen in de waarde van een indexcomponent kunnen worden gecompenseerd of versterkt door schommelingen in de waarde van andere indexcomponenten. De in het verleden behaalde resultaten van de index bieden geen
garantie voor de toekomstige resultaten ervan. Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt ge-
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bruikt, is wellicht niet gedurende de gehele looptijd van de Effecten beschikbaar, of kan door de Uitgevende Instelling blijven worden berekend. In zulke of
andere gevallen die in de Voorwaarden van de Effecten worden genoemd, mag
de Uitgevende Instelling in overeenstemming met de Voorwaarden de Effecten
beëindigen.
Het is mogelijk dat de index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, uitsluitend de resultaten van
activa in bepaalde landen of bepaalde bedrijfssectoren weergeeft. In dat geval
krijgen de Effectenhouders te maken met concentratierisico's. In geval van ongunstige ontwikkelingen in een land of met betrekking tot één bedrijfssector
kunnen zulke ontwikkelingen nadelige gevolgen voor de Effectenhouder hebben. Indien verscheidene landen of sectoren in één index zijn vertegenwoordigd,
is het mogelijk dat deze op ongelijke wijze worden gewogen. Dit betekent dat
een ongunstige ontwikkeling in een land of één bedrijfssector met een hoge
weging in de index de waarde van de index op een disproportioneel negatieve
wijze zal beïnvloeden.
Effectenhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat een index niet wordt geselecteerd op basis van de verwachtingen of beoordelingen van de Uitgevende
Instelling of de Berekeningsagent ten aanzien van de toekomstige resultaten van
de geselecteerde index. Derhalve moeten Effectenhouders op grond van hun
eigen kennis en de hun beschikbare informatie beoordelen welke resultaten de
index in de toekomst zal behalen.
Invloed van de indexsponsor op de index
De samenstelling van de betrokken index en de methode om de index te berekenen, worden bepaald door de indexsponsor alleen of in samenwerking met
andere entiteiten. De Uitgevende Instelling heeft geen invloed op de samenstelling van de index of op de methode om deze te berekenen. Een verandering in
de samenstelling van de index kan een nadelige uitwerking hebben op de resultaten ervan. Indien de index, nadat de indexsponsor daarin een verandering
heeft aangebracht, niet langer vergelijkbaar is met de oorspronkelijke index,
heeft de Uitgevende Instelling het recht om de Effecten aan te passen of te
beëindigen, wanneer dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Een dergelijke aanpassing of beëindiging kan tot verliezen voor de Effectenhouders leiden.
In overeenstemming met de desbetreffende indexregels kan de indexsponsor
gerechtigd zijn om wijzigingen in de samenstelling of berekening van de index
aan te brengen die de resultaten van de Effecten nadelig beïnvloeden, of de
berekening en de publicatie van de index die als Onderliggende Waarde of, in
voorkomend geval, als een Mandcomponent worden gebruikt, permanent te
staken zonder een andere index als opvolger uit te geven.
Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval,
als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de indexsponsor, en
deze indexsponsor geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of
verklaring omtrent de uit het gebruik van de index te verkrijgen resultaten of de
waarde die de index op een bepaald moment heeft. Een dergelijke index wordt
vastgesteld, samengesteld en berekend door zijn respectieve indexsponsor, zonder rekening te houden met het belang van de Uitgevende Instelling of de Effectenhouders. Een dergelijke indexsponsor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de uit te geven Effecten of voor het beheer, de verkoop van of de handel
in de Effecten.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich er voorts bewust van te zijn dat
de Uitgevende Instelling, indien de berekening en/of publicatie van de als de
Onderliggende Waarde gebruikte index permanent wordt gestaakt, krachtens
de Voorwaarden van de Effecten alle Effecten mag beëindigen en aflossen vóór
het geplande einde van de looptijd van de Effecten.
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Negatieve uitwerking van vergoedingen op de index
Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een
Mandcomponent wordt gebruikt, kan in overeenstemming met de toepasselijke
indexregels vergoedingen (bv. berekeningsvergoedingen of vergoedingen met
betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van de index) bevatten, die bij de
berekening van de stand van de index in aanmerking worden genomen. Als
gevolg hiervan wordt de stand van de index door deze indexvergoedingen verlaagd en hebben deze vergoedingen een negatieve uitwerking op de index en
op bedragen die in het kader van de Effecten moeten worden betaald.
Dividenden worden niet in aanmerking genomen / prijsindex
Indien de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, als een zogeheten prijsindex wordt berekend, worden eventuele dividenden of andere uitkeringen die uit de indexcomponenten worden betaald, niet in aanmerking genomen bij de berekening van
de stand van de index. Zulke dividenden en andere uitkeringen kunnen een
nadelige uitwerking op de koers van de index hebben, omdat de indexcomponenten na de uitbetaling van dividenden of uitkeringen met korting zullen worden verhandeld. Derhalve participeren Effectenhouders niet in dividenden of
andere uitkeringen die in verband met de indexcomponenten worden uitbetaald
of verricht.
Risico's in verband met de vergelijking van de resultaten van een prijsindex en de resultaten van een herbeleggingsindex
Indien voor de berekening of specificatie van in het kader van de Effecten te
betalen bedragen, de resultaten van een prijsindex worden vergeleken met de
resultaten van een herbeleggingsindex, dienen potentiële beleggers te beseffen
dat wanneer zulke indexen met elkaar worden vergeleken, de prijsindex doorgaans structureel in het nadeel is omdat bij de prijsindexen dividenden of andere
uitkeringen in verband met de indexcomponenten niet in aanmerking worden
genomen.
De grondslag voor de berekening van de koers van de Onderliggende
Waarde kan gedurende de looptijd van het Effect veranderen
De grondslag voor de berekening van de koers van de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, of van de indexcomponenten kan gedurende de looptijd van de Effecten
variëren en de marktwaarde van de Effecten nadelig beïnvloeden.
Risico van aan land of sector gerelateerde indexen
Indien een index die als de Onderliggende Waarde, of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, slechts de resultaten van enkele landen of
sectoren weergeeft, wordt deze index disproportioneel negatief beïnvloed in
geval van een ongunstige ontwikkeling in een dergelijk land of een dergelijke
sector.
Wisselkoersrisico van de index
De indexcomponenten kunnen in verschillende valuta's worden vermeld en
derhalve aan verschillende valuta-invloeden worden blootgesteld (dit geldt met
name voor aan land of sector gerelateerde indexen). Het is ook mogelijk dat de
indexcomponenten eerst vanuit een bepaalde valuta worden omgerekend naar
de valuta die voor de berekening van de index relevant is, waarna zij vervolgens
opnieuw worden omgerekend om een in het kader van de Effecten te betalen
bedrag te berekenen of te specificeren. In zulke gevallen dragen Effectenhouders diverse valutarisico's, die voor Effectenhouders wellicht niet eenvoudig te
herkennen zijn.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de stand van de index
Indien er in de samenstelling van de index, zoals vermeld in de desbetreffende
beschrijving van de index, wijzigingen optreden, kan dat vergoedingen met zich
meebrengen waardoor de stand van de index die als de Onderliggende Waarde
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of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, wordt verlaagd. Dit kan een nadelige uitwerking op de resultaten van de index en op de
in het kader van de Effecten te betalen bedragen hebben. Voor indexen die op
bepaalde markten of industriële sectoren betrekking hebben, worden bepaalde
financiële zekerheden gebruikt, hetgeen tot hogere vergoedingen kan leiden en
derhalve tot lagere indexresultaten dan in geval van een directe belegging in
deze markten of sectoren.
Publicatie van de samenstelling van de index wordt niet continu bijgewerkt
Sommige index sponsors publiceren de samenstelling van de relevante index
niet compleet of na het verstrijken van een bepaalde tijd op een website of in
andere media gespecificeerd in de Final Terms. In dit geval zal de samenstelling
van de index niet altijd de actuele samenstelling van de respectievelijke index
weergeven die wordt gebruikt voor het waarderen van de Financiële Instrumenten. De vertraging kan substantieel zijn en kan onder bepaalde omstandigheden
een aantal maanden duren, waardoor de waardering van de Financiële Instrumenten negatief kan worden beïnvloed.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en
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potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.
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E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103037784

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037794

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037792

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037790

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037788

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037786

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037806

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037804

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037802

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037800

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037798

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103037796

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103044364

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103038893

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103038891

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103038889

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029657

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103028714

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103028712

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103028950

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103028946

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103030934

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103030932

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029085

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029083

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029081

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103029079

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029077

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029430

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029428

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103033080

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103033068

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103033066

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029434

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103033074

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103033072

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103033070

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103013007

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103029655

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103011142

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011138

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011136

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011134

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103013011

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103013009

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103013005

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011156

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011152

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011150

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011148

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011146

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103011144

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103033597

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103027836

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103023696

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103027840

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103027838

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029928

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029922

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029916

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029904

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029892

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029890

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029888

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029884

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103028574

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103021713

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030587

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030825

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030821

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030577

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030811

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030573

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030565

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030990

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030984

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030982

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030974

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103030954

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103030948

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029521

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029513

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029452

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103031303

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103029444

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033084

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103033094

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013077

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013055

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013089

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103013085

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103013081

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Long beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële

1
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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B.13

Overzicht materiële negatieve wijzigingen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.

Overzicht significante wijzigingen

Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.

Recente
gebeurtenissen.

Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhou4
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den bij Alex in Nederland.
In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
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Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde stijgt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Long kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
participeren in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Long ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of onderschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Long loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in
de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Long, de Actuele
Uitoefenprijs overschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefen6
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prijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
De Turbo's XL Long genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Stoploss
niveau
in het geval
van een
turboXL

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële
Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen aantal

Uitgifte
aantal

USD

Financiering
niveau in
het geval
van een
turboXL
15,300.0

15,300.0

13.49

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

13,400.0

13,400.0

27.97

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

13,600.0

13,600.0

26.44

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

14,600.0

14,600.0

18.82

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

14,900.0

14,900.0

16.54

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

15,000.0

15,000.0

15.77

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

12,600.0

12,600.0

33.92

3

100:1

1

3,000,000

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta
van de
Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

BCK103020708

Dow Jones Industrial
AverageSM
Dow Jones Industrial
AverageSM
Dow Jones Industrial
AverageSM
Dow Jones Industrial
AverageSM
Dow Jones Industrial
AverageSM
Dow Jones Industrial
AverageSM
Dow Jones Industrial
AverageSM

USD

BCK103020736
BCK103020734
BCK103020722
BCK103020716
BCK103020714
BCK103017962

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
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C.18

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.

C.19

Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

C.20

Element
D.2

D.3

Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving

Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtin8
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gen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of onderschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde de Actuele Uitoefenprijs overschrijdt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Long.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Valutaconversie"
als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan be9
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wust te zijn dat de aan de Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder
worden vastgesteld op basis van een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid en dat ook de waarde van de Onderliggende Waarde wordt bepaald in een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid. Potentiële beleggers dienen zich er daarom van bewust te zijn dat beleggingen in deze Effecten risico's met zich mee
kunnen brengen door fluctuerende wisselkoersen en dat het verliesrisico niet
alleen afhangt van de resultaten van de Onderliggende Waarde, maar ook van
ongunstige ontwikkelingen in de waarde van de vreemde valuta, munteenheid
of berekeningseenheid.
Dergelijke ontwikkelingen kunnen de blootstelling van de Effectenhouders aan
verliezen nog verder vergroten doordat een ongunstige ontwikkeling van de
desbetreffende wisselkoers de waarde van de aangekochte Effecten tijdens hun
looptijd of, in voorkomend geval, een eventueel Aflossingsbedrag dienovereenkomstig kan verminderen. Wisselkoersen worden bepaald door factoren van
vraag en aanbod op de internationale valutamarkten, die op hun beurt worden
beïnvloed door macro-economische factoren, speculatie en maatregelen van
overheden en centrale banken (bijvoorbeeld monetaire controles of beperkingen).
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten

10

TURBO's XL LONG Index USD

terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een index als Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te
zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met indexen als
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, een Mandcomponent:
Soortgelijke risico's als een directe belegging in de indexcomponenten
De marktprijs van de Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van de index. De resultaten van de index hangen af van de
resultaten van de componenten van de betrokken index. Daarom kan een belegging in Effecten met een index die als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, soortgelijke risico's als
een directe belegging in de indexcomponenten met zich meebrengen.
Afhankelijk van de waarde van de indexcomponenten
De waarde van de index wordt berekend op grond van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de prijzen van de indexcomponenten, de samenstelling van de index en andere factoren die de waarde van de indexcomponenten (kunnen) beïnvloeden, hebben tevens een uitwerking op de waarde
van de Effecten die aan de desbetreffende index zijn gekoppeld, en kunnen
derhalve de opbrengst van een belegging in zulke Effecten beïnvloeden.
Schommelingen in de waarde van een indexcomponent kunnen worden gecompenseerd of versterkt door schommelingen in de waarde van andere indexcomponenten. De in het verleden behaalde resultaten van de index bieden geen
garantie voor de toekomstige resultaten ervan. Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is wellicht niet gedurende de gehele looptijd van de Effecten beschikbaar, of kan door de Uitgevende Instelling blijven worden berekend. In zulke of
andere gevallen die in de Voorwaarden van de Effecten worden genoemd, mag
de Uitgevende Instelling in overeenstemming met de Voorwaarden de Effecten
beëindigen.
Het is mogelijk dat de index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, uitsluitend de resultaten van
activa in bepaalde landen of bepaalde bedrijfssectoren weergeeft. In dat geval
krijgen de Effectenhouders te maken met concentratierisico's. In geval van ongunstige ontwikkelingen in een land of met betrekking tot één bedrijfssector
kunnen zulke ontwikkelingen nadelige gevolgen voor de Effectenhouder hebben. Indien verscheidene landen of sectoren in één index zijn vertegenwoordigd,
is het mogelijk dat deze op ongelijke wijze worden gewogen. Dit betekent dat
een ongunstige ontwikkeling in een land of één bedrijfssector met een hoge
weging in de index de waarde van de index op een disproportioneel negatieve
wijze zal beïnvloeden.
Effectenhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat een index niet wordt geselecteerd op basis van de verwachtingen of beoordelingen van de Uitgevende
Instelling of de Berekeningsagent ten aanzien van de toekomstige resultaten van
de geselecteerde index. Derhalve moeten Effectenhouders op grond van hun
eigen kennis en de hun beschikbare informatie beoordelen welke resultaten de
index in de toekomst zal behalen.
Invloed van de indexsponsor op de index
De samenstelling van de betrokken index en de methode om de index te berekenen, worden bepaald door de indexsponsor alleen of in samenwerking met
andere entiteiten. De Uitgevende Instelling heeft geen invloed op de samenstelling van de index of op de methode om deze te berekenen. Een verandering in
de samenstelling van de index kan een nadelige uitwerking hebben op de resultaten ervan. Indien de index, nadat de indexsponsor daarin een verandering

11

TURBO's XL LONG Index USD

heeft aangebracht, niet langer vergelijkbaar is met de oorspronkelijke index,
heeft de Uitgevende Instelling het recht om de Effecten aan te passen of te
beëindigen, wanneer dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Een dergelijke aanpassing of beëindiging kan tot verliezen voor de Effectenhouders leiden.
In overeenstemming met de desbetreffende indexregels kan de indexsponsor
gerechtigd zijn om wijzigingen in de samenstelling of berekening van de index
aan te brengen die de resultaten van de Effecten nadelig beïnvloeden, of de
berekening en de publicatie van de index die als Onderliggende Waarde of, in
voorkomend geval, als een Mandcomponent worden gebruikt, permanent te
staken zonder een andere index als opvolger uit te geven.
Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval,
als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de indexsponsor, en
deze indexsponsor geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of
verklaring omtrent de uit het gebruik van de index te verkrijgen resultaten of de
waarde die de index op een bepaald moment heeft. Een dergelijke index wordt
vastgesteld, samengesteld en berekend door zijn respectieve indexsponsor, zonder rekening te houden met het belang van de Uitgevende Instelling of de Effectenhouders. Een dergelijke indexsponsor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de uit te geven Effecten of voor het beheer, de verkoop van of de handel
in de Effecten.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich er voorts bewust van te zijn dat
de Uitgevende Instelling, indien de berekening en/of publicatie van de als de
Onderliggende Waarde gebruikte index permanent wordt gestaakt, krachtens
de Voorwaarden van de Effecten alle Effecten mag beëindigen en aflossen vóór
het geplande einde van de looptijd van de Effecten.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de index
Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een
Mandcomponent wordt gebruikt, kan in overeenstemming met de toepasselijke
indexregels vergoedingen (bv. berekeningsvergoedingen of vergoedingen met
betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van de index) bevatten, die bij de
berekening van de stand van de index in aanmerking worden genomen. Als
gevolg hiervan wordt de stand van de index door deze indexvergoedingen verlaagd en hebben deze vergoedingen een negatieve uitwerking op de index en
op bedragen die in het kader van de Effecten moeten worden betaald.
Dividenden worden niet in aanmerking genomen / prijsindex
Indien de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, als een zogeheten prijsindex wordt berekend, worden eventuele dividenden of andere uitkeringen die uit de indexcomponenten worden betaald, niet in aanmerking genomen bij de berekening van
de stand van de index. Zulke dividenden en andere uitkeringen kunnen een
nadelige uitwerking op de koers van de index hebben, omdat de indexcomponenten na de uitbetaling van dividenden of uitkeringen met korting zullen worden verhandeld. Derhalve participeren Effectenhouders niet in dividenden of
andere uitkeringen die in verband met de indexcomponenten worden uitbetaald
of verricht.
Risico's in verband met de vergelijking van de resultaten van een prijsindex en de resultaten van een herbeleggingsindex
Indien voor de berekening of specificatie van in het kader van de Effecten te
betalen bedragen, de resultaten van een prijsindex worden vergeleken met de
resultaten van een herbeleggingsindex, dienen potentiële beleggers te beseffen
dat wanneer zulke indexen met elkaar worden vergeleken, de prijsindex doorgaans structureel in het nadeel is omdat bij de prijsindexen dividenden of andere
uitkeringen in verband met de indexcomponenten niet in aanmerking worden
genomen.
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De grondslag voor de berekening van de koers van de Onderliggende
Waarde kan gedurende de looptijd van het Effect veranderen
De grondslag voor de berekening van de koers van de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, of van de indexcomponenten kan gedurende de looptijd van de Effecten
variëren en de marktwaarde van de Effecten nadelig beïnvloeden.
Risico van aan land of sector gerelateerde indexen
Indien een index die als de Onderliggende Waarde, of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, slechts de resultaten van enkele landen of
sectoren weergeeft, wordt deze index disproportioneel negatief beïnvloed in
geval van een ongunstige ontwikkeling in een dergelijk land of een dergelijke
sector.
Wisselkoersrisico van de index
De indexcomponenten kunnen in verschillende valuta's worden vermeld en
derhalve aan verschillende valuta-invloeden worden blootgesteld (dit geldt met
name voor aan land of sector gerelateerde indexen). Het is ook mogelijk dat de
indexcomponenten eerst vanuit een bepaalde valuta worden omgerekend naar
de valuta die voor de berekening van de index relevant is, waarna zij vervolgens
opnieuw worden omgerekend om een in het kader van de Effecten te betalen
bedrag te berekenen of te specificeren. In zulke gevallen dragen Effectenhouders diverse valutarisico's, die voor Effectenhouders wellicht niet eenvoudig te
herkennen zijn.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de stand van de index
Indien er in de samenstelling van de index, zoals vermeld in de desbetreffende
beschrijving van de index, wijzigingen optreden, kan dat vergoedingen met zich
meebrengen waardoor de stand van de index die als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, wordt verlaagd. Dit kan een nadelige uitwerking op de resultaten van de index en op de
in het kader van de Effecten te betalen bedragen hebben. Voor indexen die op
bepaalde markten of industriële sectoren betrekking hebben, worden bepaalde
financiële zekerheden gebruikt, hetgeen tot hogere vergoedingen kan leiden en
derhalve tot lagere indexresultaten dan in geval van een directe belegging in
deze markten of sectoren.
Publicatie van de samenstelling van de index wordt niet continu bijgewerkt
Sommige index sponsors publiceren de samenstelling van de relevante index
niet compleet of na het verstrijken van een bepaalde tijd op een website of in
andere media gespecificeerd in de Final Terms. In dit geval zal de samenstelling
van de index niet altijd de actuele samenstelling van de respectievelijke index
weergeven die wordt gebruikt voor het waarderen van de Financiële Instrumenten. De vertraging kan substantieel zijn en kan onder bepaalde omstandigheden
een aantal maanden duren, waardoor de waardering van de Financiële Instrumenten negatief kan worden beïnvloed.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;
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effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.
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Element
E.2b

E.3

Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende Waarde

BCK103020708

3 Bank dagen na de
Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones
AverageSM

Industrial

www.djindexes.com

BCK103020736

3 Bank dagen na de
Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones
AverageSM

Industrial

www.djindexes.com

BCK103020734

3 Bank dagen na de
Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones
AverageSM

Industrial

www.djindexes.com

BCK103020722

3 Bank dagen na de
Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones
AverageSM

Industrial

www.djindexes.com

BCK103020716

3 Bank dagen na de
Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones
AverageSM

Industrial

www.djindexes.com

BCK103020714

3 Bank dagen na de
Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones
AverageSM

Industrial

www.djindexes.com

BCK103017962

3 Bank dagen na de
Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones
AverageSM

Industrial

www.djindexes.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Long beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%

3

TURBO's XL LONG Equity EUR

Overzicht materiële negatieve wijzigingen.
Overzicht significante wijzigingen
B.13

Recente
gebeurtenissen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.
Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.
Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
4
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In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en niet5
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achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde stijgt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Long kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
participeren in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Long ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of onderschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Long loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in
de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Long, de Actuele
Uitoefenprijs overschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
6
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de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
De Turbo's XL Long genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

23.80

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
23.80

2.52

3

1:1

1

3,000,000

EUR

24.60

24.60

2.72

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

24.20

24.20

2.52

3

1:1

1

3,000,000

AGEAS

EUR

EUR

29.00

29.00

4.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038991

Akzo Nobel

EUR

EUR

53.50

53.50

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038987

Akzo Nobel

EUR

EUR

52.50

52.50

2.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032814

Akzo Nobel

EUR

EUR

48.60

48.60

1.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103031413

Akzo Nobel

EUR

EUR

49.80

49.80

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103042645

Altice N.V.

EUR

EUR

54.50

54.50

7.69

3

1:1

1

3,000,000

BCK103042639

Altice N.V.

EUR

EUR

53.00

53.00

9.19

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025397

ASML
Holding

EUR

EUR

66.50

66.50

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025395

ASML
Holding

EUR

EUR

66.00

66.00

7.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028602

ASML
Holding

EUR

EUR

64.50

64.50

6.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030790

ASML
Holding

EUR

EUR

63.50

63.50

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032822

ASML
Holding

EUR

EUR

69.00

69.00

4.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025548

ASML
Holding

EUR

EUR

65.00

65.00

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025184

ASML
Holding

EUR

EUR

68.00

68.00

6.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025182

ASML
Holding

EUR

EUR

67.50

67.50

7.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103026219

ASML
Holding

EUR

EUR

67.00

67.00

7.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030182

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

9.45

9.45

0.67

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030180

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

9.40

9.40

0.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028342

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

12.50

12.50

0.62

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Brussels
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103081589

Aalberts

EUR

EUR

BCK103079575

Aalberts

EUR

BCK103079601

Aalberts

BCK103076381
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Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

12.40

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
12.40

0.72

3

1:1

1

3,000,000

EUR

12.20

12.20

0.92

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

11.90

11.90

1.22

3

1:1

1

3,000,000

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

8.50

8.50

2.42

0

1:1

1

3,000,000

BCK103038773

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

13.70

13.70

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034137

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

13.30

13.30

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034123

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

12.60

12.60

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051490

Heineken

EUR

EUR

64.50

64.50

2.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046095

Heineken

EUR

EUR

60.00

60.00

2.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048528

Heineken

EUR

EUR

63.00

63.00

1.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103040037

ING

EUR

EUR

10.10

10.10

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038841

ING

EUR

EUR

10.00

10.00

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038839

ING

EUR

EUR

9.95

9.95

0.37

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038837

ING

EUR

EUR

9.90

9.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038833

ING

EUR

EUR

9.80

9.80

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038831

ING

EUR

EUR

9.75

9.75

0.57

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028640

ING

EUR

EUR

9.45

9.45

0.97

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051146

ING

EUR

EUR

11.70

11.70

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051144

ING

EUR

EUR

11.60

11.60

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049303

ING

EUR

EUR

11.50

11.50

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049301

ING

EUR

EUR

11.40

11.40

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045256

ING

EUR

EUR

11.00

11.00

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045254

ING

EUR

EUR

10.90

10.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103047266

ING

EUR

EUR

11.20

11.20

0.42

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103028340

FUGRO NVCVA

EUR

EUR

BCK103028336

FUGRO NVCVA

EUR

BCK103028330

FUGRO NVCVA

BCK103028061
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Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

11.10

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
11.10

0.52

3

1:1

1

3,000,000

EUR

10.50

10.50

0.32

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

10.40

10.40

0.42

3

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

10.30

10.30

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046099

ING

EUR

EUR

10.20

10.20

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046157

ING

EUR

EUR

10.70

10.70

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032719

ING

EUR

EUR

9.35

9.35

0.77

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032717

ING

EUR

EUR

9.30

9.30

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032711

ING

EUR

EUR

9.15

9.15

0.97

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045461

ING

EUR

EUR

11.90

11.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045459

ING

EUR

EUR

11.80

11.80

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028644

ING

EUR

EUR

9.55

9.55

0.87

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028642

ING

EUR

EUR

9.50

9.50

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028638

ING

EUR

EUR

9.40

9.40

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048494

Ahold

EUR

EUR

15.80

15.80

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048490

Ahold

EUR

EUR

15.60

15.60

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038981

Ahold

EUR

EUR

13.70

13.70

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038189

Ahold

EUR

EUR

14.60

14.60

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103044763

Ahold

EUR

EUR

14.40

14.40

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103027987

Ahold

EUR

EUR

12.90

12.90

0.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032794

Ahold

EUR

EUR

11.60

11.60

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103030766

Ahold

EUR

EUR

9.95

9.95

1.77

3

1:1

1

3,000,000

BCK103052687

Ahold

EUR

EUR

15.90

15.90

0.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049261

Ahold

EUR

EUR

16.00

16.00

0.52

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103047264

ING

EUR

EUR

BCK103046105

ING

EUR

BCK103046103

ING

BCK103046101
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Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

14.30

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
14.30

0.32

3

1:1

1

3,000,000

EUR

3.30

3.30

0.12

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

3.20

3.20

0.22

3

1:1

1

3,000,000

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.10

3.10

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103079947

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.55

3.55

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103079943

BAM
GROEP

EUR

EUR

3.45

3.45

0.27

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032842

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

37.80

37.80

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032840

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

37.60

37.60

1.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032836

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

37.20

37.20

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103028612

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

35.20

35.20

2.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103026801

BOSKALIS
WES

EUR

EUR

35.60

35.60

3.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032665

DSM

EUR

EUR

38.60

38.60

5.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103032657

DSM

EUR

EUR

37.80

37.80

6.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062427

KPN

EUR

EUR

3.00

3.00

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046984

KPN

EUR

EUR

2.75

2.75

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103045262

KPN

EUR

EUR

2.80

2.80

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103047272

KPN

EUR

EUR

2.90

2.90

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103047964

KPN

EUR

EUR

2.45

2.45

0.07

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048536

KPN

EUR

EUR

2.65

2.65

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103031548

KPN

EUR

EUR

2.40

2.40

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025435

KPN

EUR

EUR

2.10

2.10

0.22

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103039339

Ahold

EUR

EUR

BCK103079681

BAM
GROEP

EUR

BCK103079677

BAM
GROEP

BCK103079673
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Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1.80

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
1.80

0.32

3

1:1

1

3,000,000

EUR

2.15

2.15

0.07

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

2.35

2.35

0.07

3

1:1

1

3,000,000

KPN

EUR

EUR

2.25

2.25

0.07

3

1:1

1

3,000,000

BCK103031143

KPN

EUR

EUR

2.20

2.20

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049371

KPN

EUR

EUR

2.95

2.95

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103054727

KPN

EUR

EUR

2.70

2.70

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046301

KPN

EUR

EUR

2.60

2.60

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046299

KPN

EUR

EUR

2.55

2.55

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034528

Philips

EUR

EUR

19.90

19.90

1.62

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103032763

KPN

EUR

EUR

BCK103032898

KPN

EUR

BCK103029575

KPN

BCK103031145
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Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

19.60

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
19.60

1.92

3

1:1

1

3,000,000

EUR

19.50

19.50

2.02

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

19.40

19.40

2.12

3

1:1

1

3,000,000

Philips

EUR

EUR

20.00

20.00

2.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103026873

Philips

EUR

EUR

20.40

20.40

2.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103033256

Philips

EUR

EUR

19.00

19.00

2.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103066381

NN Group

EUR

EUR

24.40

24.40

1.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103066373

NN Group

EUR

EUR

23.60

23.60

2.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103055692

NN Group

EUR

EUR

24.80

24.80

1.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103055690

NN Group

EUR

EUR

24.60

24.60

1.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103055668

NN Group

EUR

EUR

22.40

22.40

3.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103049375

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

46.80

46.80

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051504

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

48.00

48.00

2.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103051502

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

47.80

47.80

2.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046315

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

41.60

41.60

1.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103046177

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

40.80

40.80

1.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048562

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

44.40

44.40

1.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103048558

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

44.00

44.00

1.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103040093

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

37.60

37.60

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038221

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

39.20

39.20

1.02

3

1:1

1

3,000,000

BCK103026877

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

26.40

26.40

6.52

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034663

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

31.40

31.40

1.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103034661

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

31.20

31.20

1.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103031163

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

32.60

32.60

0.92

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103034522

Philips

EUR

EUR

BCK103032775

Philips

EUR

BCK103032773

Philips

BCK103032511
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Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

46.40

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
46.40

1.22

3

1:1

1

3,000,000

EUR

42.80

42.80

1.02

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

19.60

19.60

0.52

3

1:1

1

3,000,000

SBM
Offshore

EUR

EUR

8.40

8.40

0.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103038552

SBM
Offshore

EUR

EUR

8.55

8.55

0.37

3

1:1

1

3,000,000

BCK103041665

SBM
Offshore

EUR

EUR

8.10

8.10

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103042835

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.70

7.70

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103039570

SBM
Offshore

EUR

EUR

7.50

7.50

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103021856

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

4.80

4.80

0.12

3

1:1

1

3,000,000

BCK103039351

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

5.15

5.15

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058896

TNT
EXPRESS

EUR

EUR

5.85

5.85

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062206

TOMTOM

EUR

EUR

6.65

6.65

0.57

3

1:1

1

3,000,000

BCK103060360

TOMTOM

EUR

EUR

6.50

6.50

0.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103065699

TOMTOM

EUR

EUR

7.15

7.15

0.17

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067853

TOMTOM

EUR

EUR

7.90

7.90

0.32

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067851

TOMTOM

EUR

EUR

7.85

7.85

0.37

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067843

TOMTOM

EUR

EUR

7.65

7.65

0.57

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067839

TOMTOM

EUR

EUR

7.55

7.55

0.67

3

1:1

1

3,000,000

BCK103067835

TOMTOM

EUR

EUR

7.45

7.45

0.77

3

1:1

1

3,000,000

BCK103056731

TOMTOM

EUR

EUR

6.45

6.45

0.67

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058228

TOMTOM

EUR

EUR

6.95

6.95

0.51

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058226

TOMTOM

EUR

EUR

6.90

6.90

0.56

3

1:1

1

3,000,000

BCK103058224

TOMTOM

EUR

EUR

6.85

6.85

0.61

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103047274

RANDSTAD
HOLDING

EUR

EUR

BCK103054268

RANDSTAD
HOLDING

EUR

BCK103039550

RELX

BCK103042970
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Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

212.00

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
212.00

0.67

3

10:1

1

3,000,000

EUR

210.00

210.00

0.52

3

10:1

1

3,000,000

EUR

EUR

181.00

181.00

0.46

3

10:1

1

3,000,000

Unibail

EUR

EUR

188.00

188.00

0.44

3

10:1

1

3,000,000

BCK103033034

Unibail

EUR

EUR

185.00

185.00

0.74

3

10:1

1

3,000,000

BCK103044906

Unilever

EUR

EUR

33.00

33.00

1.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103041671

Unilever

EUR

EUR

32.20

32.20

0.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103039596

Unilever

EUR

EUR

32.80

32.80

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103054096

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

25.60

25.60

0.92

3

1:1

1

3,000,000

BCK103041137

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

23.80

23.80

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103039602

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

25.40

25.40

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103037165

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

22.80

22.80

0.62

3

1:1

1

3,000,000

BCK103023839

Wolters
Kluwer

EUR

EUR

22.00

22.00

0.62

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103038227

Unibail

EUR

EUR

BCK103044783

Unibail

EUR

BCK103034604

Unibail

BCK103033040

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
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geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
C.18

C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
15

TURBO's XL LONG Equity EUR

van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of onderschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde de Actuele Uitoefenprijs overschrijdt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Long.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleg16
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gers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een aandeel als de Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met
aandelen als Onderliggende Waarde:
Specifieke risico's in verband met de resultaten van aandelen
De resultaten van een aandeel dat als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de
prestaties van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Maar zelfs ongeacht
de financiële positie, kasstromen, liquiditeit en bedrijfsresultaten van de onderneming die de aandelen uitgeeft, kan de koers van een aandeel afhankelijk zijn
van schommelingen of negatieve wijzigingen in de waarde. Met name kan de
ontwikkeling van de aandelenkoers door de algemene economische situatie en
het marktsentiment worden beïnvloed.
Soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
De marktprijs van Effecten met een aandeel dat als Onderliggende Waarde, of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van het aandeel. De resultaten van een aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren als het dividend- of uitkeringsbeleid, financiële vooruitzichten, marktpositie, bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuur en risico17
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situatie van de onderneming die het aandeel uitgeeft, shortsellingactiviteiten en
geringe marktliquiditeit en politieke invloeden. Daarom kan een belegging in
Effecten met een aandeel als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval,
een Mandcomponent, soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
met zich meebrengen.
De resultaten van het aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten
de invloedssfeer van de Uitgevende Instelling liggen, zoals het risico dat de
desbetreffende onderneming insolvent wordt, insolventieprocedures die worden ingeleid met betrekking tot de activa van de onderneming of soortgelijke
procedures die krachtens de voor de onderneming geldende wetten worden
gestart, of soortgelijke gebeurtenissen die ter zake van de onderneming plaatsvinden, hetgeen tot een volledig verlies voor de Effectenhouder kan leiden, of
het risico dat de aandelenkoers uiterst volatiel is. Ook het dividend- of uitkeringsbeleid van de instelling die het aandeel uitgeeft, haar financiële vooruitzichten, marktpositie, kapitalisatiemaatregelen, aandeelhoudersstructuur en
risicosituatie kunnen de aandelenkoers beïnvloeden.
Daarnaast zijn de resultaten van de aandelen voornamelijk afhankelijk van de
ontwikkeling van de kapitaalmarkten, die op haar beurt afhankelijk is van de
situatie wereldwijd en het specifieke economische en politieke klimaat. Aandelen in ondernemingen met een geringe of gemiddelde marktkapitalisatie kunnen aan nog hogere risico's (bv. met betrekking tot volatiliteit of insolventie)
worden blootgesteld dan aandelen in grotere ondernemingen. Voorts kunnen
aandelen in ondernemingen met een geringe marktkapitalisatie uiterst illiquide
zijn wegens kleinere handelsvolumes. Aandelen in ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een grote rechtsonzekerheid of daar hun relevante activiteiten verrichten, worden aan aanvullende risico's blootgesteld, zoals het risico op overheidsmaatregelen of nationalisatie. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk
of volledig verlies van de waarde van het aandeel. Wanneer deze risico's zich
voordoen, kan dat ertoe leiden dat Effectenhouders ter zake van zulke aandelen het belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
Beleggers in de Effecten hebben geen aandeelhoudersrechten
De Effecten vormen geen belang in een aandeel als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, een Mandcomponent, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, stemrechten of rechten op dividenden, rente of andere uitkeringen, indien van toepassing, of andere rechten met betrekking tot het aandeel.
Valutarisico's
In geval van beleggingen van de onderneming, waarvan de aandelen als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
worden gebruikt en die in andere valuta's luiden dan de valuta waarin de
waarde van de aandelen wordt berekend, kunnen bepaalde aanvullende correlatierisico's gelden. Deze correlatierisico's zijn gekoppeld aan de mate van afhankelijkheid van de desbetreffende vreemde valuta van valutaschommelingen
ten opzichte van de valuta waarin de waarde van de aandelen wordt berekend.
Eventuele hedgingtransacties van de onderneming kunnen deze risico's niet
uitsluiten.
Geen onderschrijving door de uitgevende instelling
Effecten met een aandeel dat als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier
gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de instelling die het
onderliggende aandeel uitgeeft, en deze uitgevende instelling geeft geen enkele
uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten van het aandeel. Voorts aanvaardt de instelling die het aandeel dat als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
wordt gebruikt, uitgeeft, geen wettelijke verplichtingen om het belang van de
instelling die de Effecten uitgeeft of van de Effectenhouders in aanmerking te
nemen. Geen van de instellingen die de onderliggende aandelen uitgeven, zijn
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verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen aan de vaststelling van het juiste
tijdstip en de prijzen voor of de hoeveelheden van de Effecten.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
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Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de Onderliggende Waarde

BCK103081589

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Aalberts

www.aalberts.com

BCK103079575

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Aalberts

www.aalberts.com

BCK103079601

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Aalberts

www.aalberts.com

BCK103076381

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AGEAS

www.ageas.com

BCK103038991

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103038987

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103032814

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103031413

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Akzo Nobel

www.akzonobel.com

BCK103042645

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103042639

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Altice N.V.

http://www.altice.net/

BCK103025397

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103025395

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103028602

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103030790

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103032822

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103025548

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103025184

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103025182

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103026219

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ASML Holding

www.asml.com

BCK103030182

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103030180

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028342

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028340

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028336

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende Waarde

BCK103028330

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103028061

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103038773

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103034137

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103034123

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103051490

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103046095

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103048528

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Heineken

www.heineken.com

BCK103040037

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103038841

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103038839

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103038837

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103038833

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103038831

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103028640

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051146

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103051144

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103049303

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103049301

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103045256

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103045254

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103047266

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103047264

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103046105

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103046103

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103046101

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103046099

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103046157

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103032719

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103032717

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103032711

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103045461

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103045459

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103028644

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103028642

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103028638

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103048494

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103048490

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103038981

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
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BCK103038189

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103044763

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103027987

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103032794

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103030766

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103052687

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103049261

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103039339

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103079681

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079677

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079673

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079947

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu

BCK103079943

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BAM GROEP

www.bam.eu
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BCK103032842

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103032840

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103032836

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103028612

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103026801

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

BOSKALIS WES

www.boskalis.com

BCK103032665

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DSM

www.dsm.com

BCK103032657

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DSM

www.dsm.com

BCK103062427

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103046984

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103045262

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103047272

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com
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BCK103047964

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103048536

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103031548

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103025435

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103032763

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103032898

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103029575

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103031145

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103031143

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103049371

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com
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BCK103054727

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103046301

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103046299

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

KPN

www.kpn.com

BCK103034528

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103034522

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103032775

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103032773

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103032511

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103026873

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103033256

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103066381

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

NN Group

www.nngroup.com

BCK103066373

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

NN Group

www.nngroup.com

BCK103055692

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

NN Group

www.nngroup.com

BCK103055690

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

NN Group

www.nngroup.com
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BCK103055668

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

NN Group

www.nngroup.com

BCK103049375

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103051504

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103051502

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103046315

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103046177

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103048562

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103048558

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103040093

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103038221

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103026877

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103034663

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103034661

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com
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BCK103031163

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103047274

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103054268

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RANDSTAD
HOLDING

www.randstad.com

BCK103039550

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

RELX

www.relx.com

BCK103042970

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103038552

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103041665

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103042835

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103039570

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

SBM Offshore

www.sbmoffshore.com

BCK103021856

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TNT EXPRESS

www.tnt.com

BCK103039351

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TNT EXPRESS

www.tnt.com

BCK103058896

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TNT EXPRESS

www.tnt.com

Zie de Website voor informatie over de Onderliggende Waarde
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BCK103062206

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103060360

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103065699

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067853

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067851

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067843

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067839

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103067835

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103056731

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058228

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058226

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103058224

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com

BCK103038227

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unibail

www.unibailrodamco.com
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BCK103044783

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103034604

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103033040

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103033034

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unibail

www.unibailrodamco.com

BCK103044906

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unilever

www.unilever.com

BCK103041671

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unilever

www.unilever.com

BCK103039596

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Unilever

www.unilever.com

BCK103054096

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103041137

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103039602

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103037165

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.com

BCK103023839

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.com

Zie de Website voor informatie over de Onderliggende Waarde
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Long beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële

1
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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Overzicht materiële negatieve wijzigingen.
Overzicht significante wijzigingen
B.13

Recente
gebeurtenissen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.
Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.
Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
4
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In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en niet5
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achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde stijgt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Long kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
participeren in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Long ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of onderschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Long loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel de Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd in
de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Long, de Actuele
Uitoefenprijs overschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
6
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de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
De Turbo's XL Long genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Financiering
niveau in
het geval
van een
turboXL
55.00

Stoploss
niveau
in het geval
van een
turboXL
55.00

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

USD

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss
USD

0.94

3

Alibaba

USD

USD

54.00

54.00

1.02

BCK103015210

Alibaba

USD

USD

53.50

53.50

BCK103015206

Alibaba

USD

USD

52.50

BCK103015198

Alibaba

USD

USD

BCK103015196

Alibaba

USD

BCK103037920

Alphabet
Inc. C

BCK103012975

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

10:1

Minimum
uitoefen
aantal
1

BCK103015216

Alibaba

3,000,000

3

10:1

1

3,000,000

1.06

3

10:1

1

3,000,000

52.50

1.14

3

10:1

1

3,000,000

50.50

50.50

1.29

3

10:1

1

3,000,000

USD

50.00

50.00

1.33

3

10:1

1

3,000,000

USD

USD

440.00

440.00

6.25

3

10:1

1

3,000,000

Alphabet
Inc. C

USD

USD

480.00

480.00

6.24

3

10:1

1

3,000,000

BCK103073310

Alphabet
Inc. C

USD

USD

498.00

498.00

3.88

3

10:1

1

3,000,000

BCK103066413

Alphabet
Inc. C

USD

USD

505.00

505.00

4.62

3

10:1

1

3,000,000

BCK103033007

Alphabet
Inc. C

USD

USD

466.00

466.00

3.55

3

10:1

1

3,000,000

BCK103026943

Alphabet
Inc. C

USD

USD

478.00

478.00

3.85

3

10:1

1

3,000,000

BCK103065844

Amazon.com

USD

USD

418.00

418.00

1.27

3

10:1

1

3,000,000

BCK103065012

Amazon.com

USD

USD

414.00

414.00

2.89

3

10:1

1

3,000,000

BCK103065000

Amazon.com

USD

USD

402.00

402.00

4.00

3

10:1

1

3,000,000

BCK103054774

Amazon.com

USD

USD

332.00

332.00

1.78

3

10:1

1

3,000,000

BCK103014600

Amazon.com

USD

USD

270.00

270.00

3.23

3

10:1

1

3,000,000

BCK103020871

Apple

USD

USD

86.50

86.50

0.96

3

10:1

1

3,000,000

BCK103020869

Apple

USD

USD

85.50

85.50

1.04

3

10:1

1

3,000,000

BCK103014596

Apple

USD

USD

83.00

83.00

0.96

3

10:1

1

3,000,000

New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.

BCK103015212
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Financiering
niveau in
het geval
van een
turboXL
82.00

Stoploss
niveau
in het geval
van een
turboXL
82.00

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

USD

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss
USD

1.03

3

Apple

USD

USD

91.00

91.00

0.57

BCK103010554

Apple

USD

USD

90.00

90.00

BCK103010550

Apple

USD

USD

88.00

BCK103010544

Apple

USD

USD

BCK103010542

Apple

USD

BCK103020691

Apple

BCK103019247

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

10:1

Minimum
uitoefen
aantal
1

BCK103014594

Apple

3,000,000

3

10:1

1

3,000,000

0.64

3

10:1

1

3,000,000

88.00

0.79

3

10:1

1

3,000,000

85.00

85.00

1.01

3

10:1

1

3,000,000

USD

84.00

84.00

1.09

3

10:1

1

3,000,000

USD

USD

87.50

87.50

1.16

3

10:1

1

3,000,000

Apple

USD

USD

89.50

89.50

1.00

3

10:1

1

3,000,000

BCK103019245

Apple

USD

USD

88.50

88.50

1.08

3

10:1

1

3,000,000

BCK103017672

Apple

USD

USD

90.50

90.50

0.94

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012769

Apple

USD

USD

90.50

90.50

0.40

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012767

Apple

USD

USD

89.50

89.50

0.47

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012765

Apple

USD

USD

88.50

88.50

0.55

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012757

Apple

USD

USD

84.50

84.50

0.84

3

10:1

1

3,000,000

BCK103010910

Apple

USD

USD

83.50

83.50

0.92

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012855

Apple

USD

USD

81.00

81.00

1.07

3

10:1

1

3,000,000

BCK103012973

Apple

USD

USD

80.50

80.50

1.06

3

10:1

1

3,000,000

BCK103062871

Bank of
America

USD

USD

14.40

14.40

1.04

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062869

Bank of
America

USD

USD

14.30

14.30

1.13

3

1:1

1

3,000,000

BCK103062863

Bank of
America

USD

USD

14.00

14.00

1.41

3

1:1

1

3,000,000

BCK103025795

Cisco

USD

USD

21.40

21.40

1.51

3

1:1

1

3,000,000

BCK103020414

Cisco

USD

USD

22.00

22.00

2.42

3

1:1

1

3,000,000

BCK103014602

Facebook

USD

USD

62.00

62.00

7.97

3

1:1

1

3,000,000

BCK103035389

Facebook

USD

USD

69.50

69.50

4.40

3

1:1

1

3,000,000

Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
New York
Stock
Exchange
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets, Inc
Nasdaq
Stock
Markets, Inc

BCK103010556
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Financiering
niveau in
het geval
van een
turboXL
37.40

Stoploss
niveau
in het geval
van een
turboXL
37.40

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

USD

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss
USD

3.36

3

Microsoft

USD

USD

36.20

36.20

6.79

BCK103019600

Microsoft

USD

USD

37.00

37.00

BCK103019516

Microsoft

USD

USD

38.60

BCK103057653

Netflix

USD

USD

BCK103030603

Netflix

USD

BCK103074454

Netflix

BCK103061314

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

1:1

Minimum
uitoefen
aantal
1

BCK103056953

Microsoft

3,000,000

3

1:1

1

3,000,000

6.18

3

1:1

1

3,000,000

38.60

4.96

3

1:1

1

3,000,000

535.00

535.00

2.52

3

10:1

1

3,000,000

USD

314.00

314.00

2.64

3

10:1

1

3,000,000

USD

USD

570.00

570.00

1.79

3

10:1

1

3,000,000

Netflix

USD

USD

450.00

450.00

2.36

3

10:1

1

3,000,000

BCK103056967

Tesla
Motors

USD

USD

185.00

185.00

0.54

3

10:1

1

3,000,000

BCK103062935

Tesla
Motors

USD

USD

190.00

190.00

1.23

3

10:1

1

3,000,000

BCK103043241

Tesla
Motors

USD

USD

179.00

179.00

1.53

3

10:1

1

3,000,000

BCK103058782

Tesla
Motors

USD

USD

167.00

167.00

1.68

3

10:1

1

3,000,000

BCK103044060

Tesla
Motors

USD

USD

178.00

178.00

1.27

3

10:1

1

3,000,000

BCK103044056

Tesla
Motors

USD

USD

176.00

176.00

1.45

3

10:1

1

3,000,000

BCK103044054

Tesla
Motors

USD

USD

175.00

175.00

1.53

3

10:1

1

3,000,000

Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.

BCK103020833

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
9
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Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
C.18

C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
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Effecten.

Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Long waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of onderschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde de Actuele Uitoefenprijs overschrijdt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Long door de Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Long.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Long onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse
aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Long verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
11
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Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Valutaconversie"
als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de aan de Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder
worden vastgesteld op basis van een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid en dat ook de waarde van de Onderliggende Waarde wordt bepaald in een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid. Potentiële beleggers dienen zich er daarom van bewust te zijn dat beleggingen in deze Effecten risico's met zich mee
kunnen brengen door fluctuerende wisselkoersen en dat het verliesrisico niet
alleen afhangt van de resultaten van de Onderliggende Waarde, maar ook van
ongunstige ontwikkelingen in de waarde van de vreemde valuta, munteenheid
of berekeningseenheid.
Dergelijke ontwikkelingen kunnen de blootstelling van de Effectenhouders aan
verliezen nog verder vergroten doordat een ongunstige ontwikkeling van de
desbetreffende wisselkoers de waarde van de aangekochte Effecten tijdens hun
looptijd of, in voorkomend geval, een eventueel Aflossingsbedrag dienovereenkomstig kan verminderen. Wisselkoersen worden bepaald door factoren van
vraag en aanbod op de internationale valutamarkten, die op hun beurt worden
beïnvloed door macro-economische factoren, speculatie en maatregelen van
overheden en centrale banken (bijvoorbeeld monetaire controles of beperkingen).
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
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van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een aandeel als de Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met
aandelen als Onderliggende Waarde:
Specifieke risico's in verband met de resultaten van aandelen
De resultaten van een aandeel dat als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de
prestaties van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Maar zelfs ongeacht
de financiële positie, kasstromen, liquiditeit en bedrijfsresultaten van de onderneming die de aandelen uitgeeft, kan de koers van een aandeel afhankelijk zijn
van schommelingen of negatieve wijzigingen in de waarde. Met name kan de
ontwikkeling van de aandelenkoers door de algemene economische situatie en
het marktsentiment worden beïnvloed.
Soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
De marktprijs van Effecten met een aandeel dat als Onderliggende Waarde, of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van het aandeel. De resultaten van een aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren als het dividend- of uitkeringsbeleid, financiële vooruitzichten, marktpositie, bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuur en risicosituatie van de onderneming die het aandeel uitgeeft, shortsellingactiviteiten en
geringe marktliquiditeit en politieke invloeden. Daarom kan een belegging in
Effecten met een aandeel als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval,
een Mandcomponent, soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
met zich meebrengen.
De resultaten van het aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten
de invloedssfeer van de Uitgevende Instelling liggen, zoals het risico dat de
desbetreffende onderneming insolvent wordt, insolventieprocedures die worden ingeleid met betrekking tot de activa van de onderneming of soortgelijke
procedures die krachtens de voor de onderneming geldende wetten worden
gestart, of soortgelijke gebeurtenissen die ter zake van de onderneming plaatsvinden, hetgeen tot een volledig verlies voor de Effectenhouder kan leiden, of
het risico dat de aandelenkoers uiterst volatiel is. Ook het dividend- of uitkeringsbeleid van de instelling die het aandeel uitgeeft, haar financiële vooruitzichten, marktpositie, kapitalisatiemaatregelen, aandeelhoudersstructuur en
risicosituatie kunnen de aandelenkoers beïnvloeden.
Daarnaast zijn de resultaten van de aandelen voornamelijk afhankelijk van de
ontwikkeling van de kapitaalmarkten, die op haar beurt afhankelijk is van de
situatie wereldwijd en het specifieke economische en politieke klimaat. Aandelen in ondernemingen met een geringe of gemiddelde marktkapitalisatie kunnen aan nog hogere risico's (bv. met betrekking tot volatiliteit of insolventie)
worden blootgesteld dan aandelen in grotere ondernemingen. Voorts kunnen
aandelen in ondernemingen met een geringe marktkapitalisatie uiterst illiquide
zijn wegens kleinere handelsvolumes. Aandelen in ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een grote rechtsonzekerheid of daar hun relevante activiteiten verrichten, worden aan aanvullende risico's blootgesteld, zoals het risico op overheidsmaatregelen of nationalisatie. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk
of volledig verlies van de waarde van het aandeel. Wanneer deze risico's zich
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voordoen, kan dat ertoe leiden dat Effectenhouders ter zake van zulke aandelen het belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
Beleggers in de Effecten hebben geen aandeelhoudersrechten
De Effecten vormen geen belang in een aandeel als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, een Mandcomponent, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, stemrechten of rechten op dividenden, rente of andere uitkeringen, indien van toepassing, of andere rechten met betrekking tot het aandeel.
Valutarisico's
In geval van beleggingen van de onderneming, waarvan de aandelen als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
worden gebruikt en die in andere valuta's luiden dan de valuta waarin de
waarde van de aandelen wordt berekend, kunnen bepaalde aanvullende correlatierisico's gelden. Deze correlatierisico's zijn gekoppeld aan de mate van afhankelijkheid van de desbetreffende vreemde valuta van valutaschommelingen
ten opzichte van de valuta waarin de waarde van de aandelen wordt berekend.
Eventuele hedgingtransacties van de onderneming kunnen deze risico's niet
uitsluiten.
Geen onderschrijving door de uitgevende instelling
Effecten met een aandeel dat als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier
gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de instelling die het
onderliggende aandeel uitgeeft, en deze uitgevende instelling geeft geen enkele
uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten van het aandeel. Voorts aanvaardt de instelling die het aandeel dat als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
wordt gebruikt, uitgeeft, geen wettelijke verplichtingen om het belang van de
instelling die de Effecten uitgeeft of van de Effectenhouders in aanmerking te
nemen. Geen van de instellingen die de onderliggende aandelen uitgeven, zijn
verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen aan de vaststelling van het juiste
tijdstip en de prijzen voor of de hoeveelheden van de Effecten.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;
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invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.

Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.
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E.3

Voorwaarden
van de aanbieding.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103015216

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015212

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015210

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015206

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015198

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103015196

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103037920

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103012975

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103073310

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103066413

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alphabet Inc. C

www.google.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103033007

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103026943

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alphabet Inc. C

www.google.com

BCK103065844

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103065012

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103065000

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103054774

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103014600

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Amazon.com

www.amazon.com

BCK103020871

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103020869

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103014596

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103014594

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103010556

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103010554

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103010550

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103010544

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103010542

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103020691

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103019247

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103019245

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103017672

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103012769

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103012767

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103012765

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103012757

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103010910

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar C.20

BCK103012855

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103012973

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103062871

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Bank of America

www.bankofamerica.com

BCK103062869

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Bank of America

www.bankofamerica.com

BCK103062863

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Bank of America

www.bankofamerica.com

BCK103025795

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Cisco

www.cisco.com

BCK103020414

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Cisco

www.cisco.com

BCK103014602

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Facebook

www.facebook.com

BCK103035389

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Facebook

www.facebook.com

BCK103056953

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Microsoft

www.microsoft.com

BCK103020833

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Microsoft

www.microsoft.com

BCK103019600

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Microsoft

www.microsoft.com

BCK103019516

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Microsoft

www.microsoft.com

Zie de Website voor informatie over de Onderliggende
Waarde
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de Onderliggende Waarde

BCK103057653

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Netflix

www.netflix.com

BCK103030603

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Netflix

www.netflix.com

BCK103074454

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Netflix

www.netflix.com

BCK103061314

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Netflix

www.netflix.com

BCK103056967

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103062935

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103043241

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103058782

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103044060

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103044056

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com

BCK103044054

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Short beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

B.2

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.
Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.
BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.
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B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.

B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten

1e
1e Boekjaar
Boekkwar- kwar2014
jaar
taal
taal
2013**
2015* 2014*
6.424
7.490
28.497 27.686
38.439 36.074
137.93
125.951
6
2
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Overige baten
Resultaat uit financiële instrumenten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

2.865

2.859

11.102

503

-

351

7

(23)

11

(168)

32

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.733
56.586
27.675
57.124

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

(187)

(1.078)

141.385

11.049

176.71
0
51.556
29.107
53.715
134.37
8

24.348

42.332
(10.966
(5.555)
)
12.674

(2.393)

Bijzondere waardevermindering
(10.047
van goodwill
)
Netto-resultaat
9.862
5.129
31.467 18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129
31.554 19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%
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Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

B.13

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%

Overzicht materiële negatieve wijzigingen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.

Overzicht significante wijzigingen

Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.

Recente
gebeurtenissen.

Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
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Instelling.

De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhouden bij Alex in Nederland.
In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.

B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
5
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beperkingen
van deze
rechten.

het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.

C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde daalt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Short kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
positief participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Short ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of overschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Short loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de Effectenhouder dan wel de
Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voor6
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gedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd
in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Short, de Actuele
Uitoefenprijs onderschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
De Turbo's XL Short genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

BCK103066953
BCK103059036
BCK103059030
BCK103049901
BCK103062201
BCK103064219
BCK103064812
BCK103056525
BCK103047804
BCK103051636
BCK103051630
BCK103066969
BCK103061219
BCK103056527

AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
AEX
DAX®
DAX®
DAX®

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

C.16

C.17

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL
618.00
519.00
529.00
530.00
522.00
526.00
524.00
524.00
524.00
526.00
520.00
14600.00
13550.00
12600.00

Stoploss
niveau
in het geval
van een
turboXL
618.00
519.00
529.00
530.00
522.00
526.00
524.00
524.00
524.00
526.00
520.00
14600.00
13550.00
12600.00

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente (in
%)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

12.54
1.66
2.66
4.64
2.42
3.04
2.40
2.62
4.66
4.74
4.70
29.82
11.99
5.47

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
10:1
100:1
100:1
100:1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijk7

TURBO's XL SHORT Index EUR

tijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
C.18

C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
8
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risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of overschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde onder de Actuele Uitoefenprijs ligt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de
Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Short.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.

9
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Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een index als Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te
zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met indexen als
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, een Mandcomponent:
Soortgelijke risico's als een directe belegging in de indexcomponenten
De marktprijs van de Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van de index. De resultaten van de index hangen af van de
resultaten van de componenten van de betrokken index. Daarom kan een belegging in Effecten met een index die als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, soortgelijke risico's als
een directe belegging in de indexcomponenten met zich meebrengen.
Afhankelijk van de waarde van de indexcomponenten
De waarde van de index wordt berekend op grond van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de prijzen van de indexcomponenten, de samenstelling van de index en andere factoren die de waarde van de indexcom10
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ponenten (kunnen) beïnvloeden, hebben tevens een uitwerking op de waarde
van de Effecten die aan de desbetreffende index zijn gekoppeld, en kunnen
derhalve de opbrengst van een belegging in zulke Effecten beïnvloeden.
Schommelingen in de waarde van een indexcomponent kunnen worden gecompenseerd of versterkt door schommelingen in de waarde van andere indexcomponenten. De in het verleden behaalde resultaten van de index bieden geen
garantie voor de toekomstige resultaten ervan. Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is wellicht niet gedurende de gehele looptijd van de Effecten beschikbaar, of kan door de Uitgevende Instelling blijven worden berekend. In zulke of
andere gevallen die in de Voorwaarden van de Effecten worden genoemd, mag
de Uitgevende Instelling in overeenstemming met de Voorwaarden de Effecten
beëindigen.
Het is mogelijk dat de index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, uitsluitend de resultaten van
activa in bepaalde landen of bepaalde bedrijfssectoren weergeeft. In dat geval
krijgen de Effectenhouders te maken met concentratierisico's. In geval van ongunstige ontwikkelingen in een land of met betrekking tot één bedrijfssector
kunnen zulke ontwikkelingen nadelige gevolgen voor de Effectenhouder hebben. Indien verscheidene landen of sectoren in één index zijn vertegenwoordigd,
is het mogelijk dat deze op ongelijke wijze worden gewogen. Dit betekent dat
een ongunstige ontwikkeling in een land of één bedrijfssector met een hoge
weging in de index de waarde van de index op een disproportioneel negatieve
wijze zal beïnvloeden.
Effectenhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat een index niet wordt geselecteerd op basis van de verwachtingen of beoordelingen van de Uitgevende
Instelling of de Berekeningsagent ten aanzien van de toekomstige resultaten van
de geselecteerde index. Derhalve moeten Effectenhouders op grond van hun
eigen kennis en de hun beschikbare informatie beoordelen welke resultaten de
index in de toekomst zal behalen.
Invloed van de indexsponsor op de index
De samenstelling van de betrokken index en de methode om de index te berekenen, worden bepaald door de indexsponsor alleen of in samenwerking met
andere entiteiten. De Uitgevende Instelling heeft geen invloed op de samenstelling van de index of op de methode om deze te berekenen. Een verandering in
de samenstelling van de index kan een nadelige uitwerking hebben op de resultaten ervan. Indien de index, nadat de indexsponsor daarin een verandering
heeft aangebracht, niet langer vergelijkbaar is met de oorspronkelijke index,
heeft de Uitgevende Instelling het recht om de Effecten aan te passen of te
beëindigen, wanneer dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Een dergelijke aanpassing of beëindiging kan tot verliezen voor de Effectenhouders leiden.
In overeenstemming met de desbetreffende indexregels kan de indexsponsor
gerechtigd zijn om wijzigingen in de samenstelling of berekening van de index
aan te brengen die de resultaten van de Effecten nadelig beïnvloeden, of de
berekening en de publicatie van de index die als Onderliggende Waarde of, in
voorkomend geval, als een Mandcomponent worden gebruikt, permanent te
staken zonder een andere index als opvolger uit te geven.
Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval,
als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de indexsponsor, en
deze indexsponsor geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of
verklaring omtrent de uit het gebruik van de index te verkrijgen resultaten of de
waarde die de index op een bepaald moment heeft. Een dergelijke index wordt
vastgesteld, samengesteld en berekend door zijn respectieve indexsponsor, zonder rekening te houden met het belang van de Uitgevende Instelling of de Effectenhouders. Een dergelijke indexsponsor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
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voor de uit te geven Effecten of voor het beheer, de verkoop van of de handel
in de Effecten.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich er voorts bewust van te zijn dat
de Uitgevende Instelling, indien de berekening en/of publicatie van de als de
Onderliggende Waarde gebruikte index permanent wordt gestaakt, krachtens
de Voorwaarden van de Effecten alle Effecten mag beëindigen en aflossen vóór
het geplande einde van de looptijd van de Effecten.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de index
Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een
Mandcomponent wordt gebruikt, kan in overeenstemming met de toepasselijke
indexregels vergoedingen (bv. berekeningsvergoedingen of vergoedingen met
betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van de index) bevatten, die bij de
berekening van de stand van de index in aanmerking worden genomen. Als
gevolg hiervan wordt de stand van de index door deze indexvergoedingen verlaagd en hebben deze vergoedingen een negatieve uitwerking op de index en
op bedragen die in het kader van de Effecten moeten worden betaald.
Dividenden worden niet in aanmerking genomen / prijsindex
Indien de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, als een zogeheten prijsindex wordt berekend, worden eventuele dividenden of andere uitkeringen die uit de indexcomponenten worden betaald, niet in aanmerking genomen bij de berekening van
de stand van de index. Zulke dividenden en andere uitkeringen kunnen een
nadelige uitwerking op de koers van de index hebben, omdat de indexcomponenten na de uitbetaling van dividenden of uitkeringen met korting zullen worden verhandeld. Derhalve participeren Effectenhouders niet in dividenden of
andere uitkeringen die in verband met de indexcomponenten worden uitbetaald
of verricht.
Risico's in verband met de vergelijking van de resultaten van een prijsindex en de resultaten van een herbeleggingsindex
Indien voor de berekening of specificatie van in het kader van de Effecten te
betalen bedragen, de resultaten van een prijsindex worden vergeleken met de
resultaten van een herbeleggingsindex, dienen potentiële beleggers te beseffen
dat wanneer zulke indexen met elkaar worden vergeleken, de prijsindex doorgaans structureel in het nadeel is omdat bij de prijsindexen dividenden of andere
uitkeringen in verband met de indexcomponenten niet in aanmerking worden
genomen.
De grondslag voor de berekening van de koers van de Onderliggende
Waarde kan gedurende de looptijd van het Effect veranderen
De grondslag voor de berekening van de koers van de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, of van de indexcomponenten kan gedurende de looptijd van de Effecten
variëren en de marktwaarde van de Effecten nadelig beïnvloeden.
Risico van aan land of sector gerelateerde indexen
Indien een index die als de Onderliggende Waarde, of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, slechts de resultaten van enkele landen of
sectoren weergeeft, wordt deze index disproportioneel negatief beïnvloed in
geval van een ongunstige ontwikkeling in een dergelijk land of een dergelijke
sector.
Wisselkoersrisico van de index
De indexcomponenten kunnen in verschillende valuta's worden vermeld en
derhalve aan verschillende valuta-invloeden worden blootgesteld (dit geldt met
name voor aan land of sector gerelateerde indexen). Het is ook mogelijk dat de
indexcomponenten eerst vanuit een bepaalde valuta worden omgerekend naar
de valuta die voor de berekening van de index relevant is, waarna zij vervolgens
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opnieuw worden omgerekend om een in het kader van de Effecten te betalen
bedrag te berekenen of te specificeren. In zulke gevallen dragen Effectenhouders diverse valutarisico's, die voor Effectenhouders wellicht niet eenvoudig te
herkennen zijn.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de stand van de index
Indien er in de samenstelling van de index, zoals vermeld in de desbetreffende
beschrijving van de index, wijzigingen optreden, kan dat vergoedingen met zich
meebrengen waardoor de stand van de index die als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, wordt verlaagd. Dit kan een nadelige uitwerking op de resultaten van de index en op de
in het kader van de Effecten te betalen bedragen hebben. Voor indexen die op
bepaalde markten of industriële sectoren betrekking hebben, worden bepaalde
financiële zekerheden gebruikt, hetgeen tot hogere vergoedingen kan leiden en
derhalve tot lagere indexresultaten dan in geval van een directe belegging in
deze markten of sectoren.
Publicatie van de samenstelling van de index wordt niet continu bijgewerkt
Sommige index sponsors publiceren de samenstelling van de relevante index
niet compleet of na het verstrijken van een bepaalde tijd op een website of in
andere media gespecificeerd in de Final Terms. In dit geval zal de samenstelling
van de index niet altijd de actuele samenstelling van de respectievelijke index
weergeven die wordt gebruikt voor het waarderen van de Financiële Instrumenten. De vertraging kan substantieel zijn en kan onder bepaalde omstandigheden
een aantal maanden duren, waardoor de waardering van de Financiële Instrumenten negatief kan worden beïnvloed.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
13
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zijn aan inhouding van FATCA-belasting;


de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
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gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.
E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende
Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103066953

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103059036

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103059030

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103049901

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103062201

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103064219

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103064812

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103056525

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103047804

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103051636

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103051630

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEX

indices.nyx.com

BCK103066969

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com

BCK103061219

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende
Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103056527

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

DAX®

www.deutscheboerse.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Short beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2

TURBO's XL SHORT Index USD

menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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B.13

Overzicht materiële negatieve wijzigingen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.

Overzicht significante wijzigingen

Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.

Recente
gebeurtenissen.

Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhou4
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den bij Alex in Nederland.
In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
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Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde daalt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Short kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
positief participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Short ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of overschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Short loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de Effectenhouder dan wel de
Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd
in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Short, de Actuele
Uitoefenprijs onderschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.

6

TURBO's XL SHORT Index USD

De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
De Turbo's XL Short genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

20,400.0

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
20,400.0

21.21

3

100:1

1

3,000,000

USD

20,800.0

20,800.0

28.45

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,800.0

19,800.0

20.83

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,600.0

19,600.0

19.31

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,500.0

19,500.0

18.55

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,300.0

19,300.0

17.02

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

19,100.0

19,100.0

15.50

3

100:1

1

3,000,000

USD

USD

21,400.0

21,400.0

32.75

3

100:1

1

3,000,000

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggendewaarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103037892

Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM
Dow Jones
Industrial
AverageSM

USD

USD

USD

BCK103020796
BCK103020786
BCK103020782
BCK103020780
BCK103020776
BCK103020772
BCK103020865

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effec7
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tenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
C.18

C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving

Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
8
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risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of overschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde onder de Actuele Uitoefenprijs ligt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de
Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Short.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
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Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Valutaconversie"
als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de aan de Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder
worden vastgesteld op basis van een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid en dat ook de waarde van de Onderliggende Waarde wordt bepaald in een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid. Potentiële beleggers dienen zich er daarom van bewust te zijn dat beleggingen in deze Effecten risico's met zich mee
kunnen brengen door fluctuerende wisselkoersen en dat het verliesrisico niet
alleen afhangt van de resultaten van de Onderliggende Waarde, maar ook van
ongunstige ontwikkelingen in de waarde van de vreemde valuta, munteenheid
of berekeningseenheid.
Dergelijke ontwikkelingen kunnen de blootstelling van de Effectenhouders aan
verliezen nog verder vergroten doordat een ongunstige ontwikkeling van de
desbetreffende wisselkoers de waarde van de aangekochte Effecten tijdens hun
looptijd of, in voorkomend geval, een eventueel Aflossingsbedrag dienovereenkomstig kan verminderen. Wisselkoersen worden bepaald door factoren van
vraag en aanbod op de internationale valutamarkten, die op hun beurt worden
beïnvloed door macro-economische factoren, speculatie en maatregelen van
overheden en centrale banken (bijvoorbeeld monetaire controles of beperkingen).
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
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tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een index als Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te
zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met indexen als
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, een Mandcomponent:
Soortgelijke risico's als een directe belegging in de indexcomponenten
De marktprijs van de Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van de index. De resultaten van de index hangen af van de
resultaten van de componenten van de betrokken index. Daarom kan een belegging in Effecten met een index die als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, soortgelijke risico's als
een directe belegging in de indexcomponenten met zich meebrengen.
Afhankelijk van de waarde van de indexcomponenten
De waarde van de index wordt berekend op grond van de waarde van de componenten ervan. Wijzigingen in de prijzen van de indexcomponenten, de samenstelling van de index en andere factoren die de waarde van de indexcomponenten (kunnen) beïnvloeden, hebben tevens een uitwerking op de waarde
van de Effecten die aan de desbetreffende index zijn gekoppeld, en kunnen
derhalve de opbrengst van een belegging in zulke Effecten beïnvloeden.
Schommelingen in de waarde van een indexcomponent kunnen worden gecompenseerd of versterkt door schommelingen in de waarde van andere indexcomponenten. De in het verleden behaalde resultaten van de index bieden geen
garantie voor de toekomstige resultaten ervan. Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is wellicht niet gedurende de gehele looptijd van de Effecten beschikbaar, of kan door de Uitgevende Instelling blijven worden berekend. In zulke of
andere gevallen die in de Voorwaarden van de Effecten worden genoemd, mag
de Uitgevende Instelling in overeenstemming met de Voorwaarden de Effecten
beëindigen.
Het is mogelijk dat de index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, uitsluitend de resultaten van
activa in bepaalde landen of bepaalde bedrijfssectoren weergeeft. In dat geval
krijgen de Effectenhouders te maken met concentratierisico's. In geval van ongunstige ontwikkelingen in een land of met betrekking tot één bedrijfssector
kunnen zulke ontwikkelingen nadelige gevolgen voor de Effectenhouder hebben. Indien verscheidene landen of sectoren in één index zijn vertegenwoordigd,
is het mogelijk dat deze op ongelijke wijze worden gewogen. Dit betekent dat
een ongunstige ontwikkeling in een land of één bedrijfssector met een hoge
weging in de index de waarde van de index op een disproportioneel negatieve
wijze zal beïnvloeden.
Effectenhouders dienen zich ervan bewust te zijn dat een index niet wordt geselecteerd op basis van de verwachtingen of beoordelingen van de Uitgevende
Instelling of de Berekeningsagent ten aanzien van de toekomstige resultaten van
de geselecteerde index. Derhalve moeten Effectenhouders op grond van hun
eigen kennis en de hun beschikbare informatie beoordelen welke resultaten de
index in de toekomst zal behalen.
Invloed van de indexsponsor op de index
De samenstelling van de betrokken index en de methode om de index te berekenen, worden bepaald door de indexsponsor alleen of in samenwerking met
andere entiteiten. De Uitgevende Instelling heeft geen invloed op de samenstel-
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ling van de index of op de methode om deze te berekenen. Een verandering in
de samenstelling van de index kan een nadelige uitwerking hebben op de resultaten ervan. Indien de index, nadat de indexsponsor daarin een verandering
heeft aangebracht, niet langer vergelijkbaar is met de oorspronkelijke index,
heeft de Uitgevende Instelling het recht om de Effecten aan te passen of te
beëindigen, wanneer dat in de Definitieve Voorwaarden is bepaald. Een dergelijke aanpassing of beëindiging kan tot verliezen voor de Effectenhouders leiden.
In overeenstemming met de desbetreffende indexregels kan de indexsponsor
gerechtigd zijn om wijzigingen in de samenstelling of berekening van de index
aan te brengen die de resultaten van de Effecten nadelig beïnvloeden, of de
berekening en de publicatie van de index die als Onderliggende Waarde of, in
voorkomend geval, als een Mandcomponent worden gebruikt, permanent te
staken zonder een andere index als opvolger uit te geven.
Effecten met een index die als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval,
als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de indexsponsor, en
deze indexsponsor geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of
verklaring omtrent de uit het gebruik van de index te verkrijgen resultaten of de
waarde die de index op een bepaald moment heeft. Een dergelijke index wordt
vastgesteld, samengesteld en berekend door zijn respectieve indexsponsor, zonder rekening te houden met het belang van de Uitgevende Instelling of de Effectenhouders. Een dergelijke indexsponsor is niet verantwoordelijk of aansprakelijk
voor de uit te geven Effecten of voor het beheer, de verkoop van of de handel
in de Effecten.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich er voorts bewust van te zijn dat
de Uitgevende Instelling, indien de berekening en/of publicatie van de als de
Onderliggende Waarde gebruikte index permanent wordt gestaakt, krachtens
de Voorwaarden van de Effecten alle Effecten mag beëindigen en aflossen vóór
het geplande einde van de looptijd van de Effecten.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de index
Een index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een
Mandcomponent wordt gebruikt, kan in overeenstemming met de toepasselijke
indexregels vergoedingen (bv. berekeningsvergoedingen of vergoedingen met
betrekking tot wijzigingen in de samenstelling van de index) bevatten, die bij de
berekening van de stand van de index in aanmerking worden genomen. Als
gevolg hiervan wordt de stand van de index door deze indexvergoedingen verlaagd en hebben deze vergoedingen een negatieve uitwerking op de index en
op bedragen die in het kader van de Effecten moeten worden betaald.
Dividenden worden niet in aanmerking genomen / prijsindex
Indien de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, als een zogeheten prijsindex wordt berekend, worden eventuele dividenden of andere uitkeringen die uit de indexcomponenten worden betaald, niet in aanmerking genomen bij de berekening van
de stand van de index. Zulke dividenden en andere uitkeringen kunnen een
nadelige uitwerking op de koers van de index hebben, omdat de indexcomponenten na de uitbetaling van dividenden of uitkeringen met korting zullen worden verhandeld. Derhalve participeren Effectenhouders niet in dividenden of
andere uitkeringen die in verband met de indexcomponenten worden uitbetaald
of verricht.
Risico's in verband met de vergelijking van de resultaten van een prijsindex en de resultaten van een herbeleggingsindex
Indien voor de berekening of specificatie van in het kader van de Effecten te
betalen bedragen, de resultaten van een prijsindex worden vergeleken met de
resultaten van een herbeleggingsindex, dienen potentiële beleggers te beseffen
dat wanneer zulke indexen met elkaar worden vergeleken, de prijsindex doorgaans structureel in het nadeel is omdat bij de prijsindexen dividenden of andere
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uitkeringen in verband met de indexcomponenten niet in aanmerking worden
genomen.
De grondslag voor de berekening van de koers van de Onderliggende
Waarde kan gedurende de looptijd van het Effect veranderen
De grondslag voor de berekening van de koers van de index die als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, of van de indexcomponenten kan gedurende de looptijd van de Effecten
variëren en de marktwaarde van de Effecten nadelig beïnvloeden.
Risico van aan land of sector gerelateerde indexen
Indien een index die als de Onderliggende Waarde, of, in voorkomend geval, als
een Mandcomponent wordt gebruikt, slechts de resultaten van enkele landen of
sectoren weergeeft, wordt deze index disproportioneel negatief beïnvloed in
geval van een ongunstige ontwikkeling in een dergelijk land of een dergelijke
sector.
Wisselkoersrisico van de index
De indexcomponenten kunnen in verschillende valuta's worden vermeld en
derhalve aan verschillende valuta-invloeden worden blootgesteld (dit geldt met
name voor aan land of sector gerelateerde indexen). Het is ook mogelijk dat de
indexcomponenten eerst vanuit een bepaalde valuta worden omgerekend naar
de valuta die voor de berekening van de index relevant is, waarna zij vervolgens
opnieuw worden omgerekend om een in het kader van de Effecten te betalen
bedrag te berekenen of te specificeren. In zulke gevallen dragen Effectenhouders diverse valutarisico's, die voor Effectenhouders wellicht niet eenvoudig te
herkennen zijn.
Negatieve uitwerking van vergoedingen op de stand van de index
Indien er in de samenstelling van de index, zoals vermeld in de desbetreffende
beschrijving van de index, wijzigingen optreden, kan dat vergoedingen met zich
meebrengen waardoor de stand van de index die als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, wordt verlaagd. Dit kan een nadelige uitwerking op de resultaten van de index en op de
in het kader van de Effecten te betalen bedragen hebben. Voor indexen die op
bepaalde markten of industriële sectoren betrekking hebben, worden bepaalde
financiële zekerheden gebruikt, hetgeen tot hogere vergoedingen kan leiden en
derhalve tot lagere indexresultaten dan in geval van een directe belegging in
deze markten of sectoren.
Publicatie van de samenstelling van de index wordt niet continu bijgewerkt
Sommige index sponsors publiceren de samenstelling van de relevante index
niet compleet of na het verstrijken van een bepaalde tijd op een website of in
andere media gespecificeerd in de Final Terms. In dit geval zal de samenstelling
van de index niet altijd de actuele samenstelling van de respectievelijke index
weergeven die wordt gebruikt voor het waarderen van de Financiële Instrumenten. De vertraging kan substantieel zijn en kan onder bepaalde omstandigheden
een aantal maanden duren, waardoor de waardering van de Financiële Instrumenten negatief kan worden beïnvloed.

Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;
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negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Beleggers
kunnen de
waarde van

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
14

TURBO's XL SHORT Index USD

hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Element
E.2b

E.3

Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt
naar C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende Waarde

BCK103037892

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020796

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020786

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020782

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020780

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020776

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020772

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com

BCK103020865

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Dow Jones Industrial AverageSM

www.djindexes.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Short beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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B.13

Overzicht materiële negatieve wijzigingen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.

Overzicht significante wijzigingen

Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.

Recente
gebeurtenissen.

Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhou4
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den bij Alex in Nederland.
In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
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Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde daalt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Short kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
positief participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Short ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of overschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Short loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de Effectenhouder dan wel de
Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd
in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Short, de Actuele
Uitoefenprijs onderschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.
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De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
De Turbo's XL Short genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

7.40

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
7.40

0.22

3

1:1

1

3,000,000

EUR

22.20

22.20

0.92

3

1:1

1

3,000,000

EUR

EUR

24.00

24.00

0.82

3

1:1

1

3,000,000

ING

EUR

EUR

16.60

16.60

1.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103064832

Ahold

EUR

EUR

21.00

21.00

1.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103081883

Ahold

EUR

EUR

19.90

19.90

1.22

3

1:1

1

3,000,000

BCK103068967

Philips

EUR

EUR

28.00

28.00

1.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103066494

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

29.40

29.40

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103020243

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

31.20

31.20

0.72

3

1:1

1

3,000,000

BCK103018888

Royal Dutch
Shell

EUR

EUR

31.00

31.00

0.82

3

1:1

1

3,000,000

BCK103073340

TOMTOM

EUR

EUR

11.20

11.20

0.92

3

1:1

1

3,000,000

Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam
Euronext
Amsterdam

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103057772

AEGON

EUR

EUR

BCK103077668

FUGRO NVCVA

EUR

BCK103071928

FUGRO NVCVA

BCK103081935

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
7
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Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
C.18

C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die speci-

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving

Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
8
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fiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of overschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde onder de Actuele Uitoefenprijs ligt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de
Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Short.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
9
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dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een aandeel als de Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met
aandelen als Onderliggende Waarde:
Specifieke risico's in verband met de resultaten van aandelen
De resultaten van een aandeel dat als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de
prestaties van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Maar zelfs ongeacht
de financiële positie, kasstromen, liquiditeit en bedrijfsresultaten van de onderneming die de aandelen uitgeeft, kan de koers van een aandeel afhankelijk zijn
van schommelingen of negatieve wijzigingen in de waarde. Met name kan de
ontwikkeling van de aandelenkoers door de algemene economische situatie en
10
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het marktsentiment worden beïnvloed.
Soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
De marktprijs van Effecten met een aandeel dat als Onderliggende Waarde, of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van het aandeel. De resultaten van een aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren als het dividend- of uitkeringsbeleid, financiële vooruitzichten, marktpositie, bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuur en risicosituatie van de onderneming die het aandeel uitgeeft, shortsellingactiviteiten en
geringe marktliquiditeit en politieke invloeden. Daarom kan een belegging in
Effecten met een aandeel als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval,
een Mandcomponent, soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
met zich meebrengen.
De resultaten van het aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten
de invloedssfeer van de Uitgevende Instelling liggen, zoals het risico dat de
desbetreffende onderneming insolvent wordt, insolventieprocedures die worden ingeleid met betrekking tot de activa van de onderneming of soortgelijke
procedures die krachtens de voor de onderneming geldende wetten worden
gestart, of soortgelijke gebeurtenissen die ter zake van de onderneming plaatsvinden, hetgeen tot een volledig verlies voor de Effectenhouder kan leiden, of
het risico dat de aandelenkoers uiterst volatiel is. Ook het dividend- of uitkeringsbeleid van de instelling die het aandeel uitgeeft, haar financiële vooruitzichten, marktpositie, kapitalisatiemaatregelen, aandeelhoudersstructuur en
risicosituatie kunnen de aandelenkoers beïnvloeden.
Daarnaast zijn de resultaten van de aandelen voornamelijk afhankelijk van de
ontwikkeling van de kapitaalmarkten, die op haar beurt afhankelijk is van de
situatie wereldwijd en het specifieke economische en politieke klimaat. Aandelen in ondernemingen met een geringe of gemiddelde marktkapitalisatie kunnen aan nog hogere risico's (bv. met betrekking tot volatiliteit of insolventie)
worden blootgesteld dan aandelen in grotere ondernemingen. Voorts kunnen
aandelen in ondernemingen met een geringe marktkapitalisatie uiterst illiquide
zijn wegens kleinere handelsvolumes. Aandelen in ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een grote rechtsonzekerheid of daar hun relevante activiteiten verrichten, worden aan aanvullende risico's blootgesteld, zoals het risico op overheidsmaatregelen of nationalisatie. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk
of volledig verlies van de waarde van het aandeel. Wanneer deze risico's zich
voordoen, kan dat ertoe leiden dat Effectenhouders ter zake van zulke aandelen het belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
Beleggers in de Effecten hebben geen aandeelhoudersrechten
De Effecten vormen geen belang in een aandeel als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, een Mandcomponent, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, stemrechten of rechten op dividenden, rente of andere uitkeringen, indien van toepassing, of andere rechten met betrekking tot het aandeel.
Valutarisico's
In geval van beleggingen van de onderneming, waarvan de aandelen als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
worden gebruikt en die in andere valuta's luiden dan de valuta waarin de
waarde van de aandelen wordt berekend, kunnen bepaalde aanvullende correlatierisico's gelden. Deze correlatierisico's zijn gekoppeld aan de mate van afhankelijkheid van de desbetreffende vreemde valuta van valutaschommelingen
ten opzichte van de valuta waarin de waarde van de aandelen wordt berekend.
Eventuele hedgingtransacties van de onderneming kunnen deze risico's niet
uitsluiten.
Geen onderschrijving door de uitgevende instelling
Effecten met een aandeel dat als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier

11

TURBO's XL SHORT Equity EUR

gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de instelling die het
onderliggende aandeel uitgeeft, en deze uitgevende instelling geeft geen enkele
uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten van het aandeel. Voorts aanvaardt de instelling die het aandeel dat als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
wordt gebruikt, uitgeeft, geen wettelijke verplichtingen om het belang van de
instelling die de Effecten uitgeeft of van de Effectenhouders in aanmerking te
nemen. Geen van de instellingen die de onderliggende aandelen uitgeven, zijn
verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen aan de vaststelling van het juiste
tijdstip en de prijzen voor of de hoeveelheden van de Effecten.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;



de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
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Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.

E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten
Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt
naar C.20
Zie de Website voor
informatie over de
Onderliggende
Waarde

BCK103057772

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

AEGON

www.aegon.com

BCK103077668

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103071928

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

FUGRO NV-CVA

www.fugro.com

BCK103081935

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

ING

www.ing.com

BCK103064832

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103081883

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Ahold

www.ahold.com

BCK103068967

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Philips

www.philips.com

BCK103066494

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103020243

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103018888

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Royal Dutch Shell

www.shell.com

BCK103073340

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

TOMTOM

www.tomtom.com
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BIJLAGE BIJ DE FINAL TERMS: PRODUCT SPECIFIEKE SAMENVATTING
Deze samenvatting ziet op Turbo's XL Short beschreven in de final terms (de “Final Terms”) waar deze
samenvatting op ziet. Deze samenvatting bevat die informatie uit de samenvatting van het Basis Prospectus die relevant is voor de Financiële Instrumenten samen met de relevante informatie uit de Final Terms.
Woorden en begrippen die zijn gedefinieerd in de Final Terms en in de Basis Prospectus hebben dezelfde
betekenis in deze samenvatting.
Samenvattingen bestaan uit informatievereisten die "Elementen" worden genoemd. Deze Elementen
worden opgesomd in de Afdelingen A – E (A.1 – E.7).
De onderhavige Samenvatting (de "Samenvatting") bevat alle Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor dit type effecten en Uitgevende Instelling. Omdat sommige Elementen niet
besproken hoeven te worden, kan de nummering van de Elementen verspringen.
Verder kan het zijn dat voor een Element dat vanwege het type effecten en Uitgevende Instelling in een
samenvatting moet worden opgenomen, geen relevante informatie kan worden verstrekt. In dit geval
dient een korte omschrijving van het Element in de samenvatting te worden opgenomen met de vermelding "niet van toepassing".
Element
A.1

Waarschuwing.

Afdeling A – Inleiding en waarschuwingen
Deze Samenvatting dient gelezen te worden als inleiding op het Basisprospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te beleggen dient gebaseerd te zijn op bestudering van het gehele Basisprospectus door de
belegger.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat indien een vordering
met betrekking tot de informatie in het Basisprospectus bij een rechter wordt
ingediend, de belegger als eiser op grond van de nationale wetgeving van de
Lidstaat gehouden kan 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 de andere delen van het Basisprospectus wordt
gelezen of indien de Samenvatting, wanneer zij in samenhang met de andere
delen van het Basisprospectus wordt gelezen niet de kerngegevens bevat die
nodig zijn om beleggers te ondersteunen wanneer zij overwegen in dergelijke
effecten te beleggen.

A.2

Element
B.1

Toestemming
voor gebruik
van het Basisprospectus.
Juridische en
handelsnaam
van de Uitgevende Instelling.

Niet van toepassing; er is geen sprake van doorverkoop of definitieve plaatsing
van de Effecten via financiële tussenpersonen.
Afdeling B – Uitgevende Instelling
De juridische naam van de Uitgevende Instelling is BinckBank N.V. (de "Uitgevende Instelling" of "BinckBank"). De Uitgevende Instelling opereert onder
de handelsnamen Binck, BinckBank, BinckBank N.V., Effectenbank Binck,
Binck Fundcoach, Alex, Alex Beleggersbank, Alex Vermogensbank, Alex Bottom-Line en VEB Bottom-Line.

B.2

Vestigingsplaats, rechtsvorm, wetgeving en land
van oprichting.

BinckBank is een naamloze vennootschap die naar Nederlands recht is opgericht bij notariële akte van 23 februari 1981 en onder het Nederlands recht
valt. BinckBank is statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

B.4b

Trends.

Reikwijdte van het toezicht
Bij de invoering van de verplichtingen op grond van CRD IV is de prudentiële
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consolidatiebasis beoordeeld in overleg met De Nederlandsche Bank. De prudentiële consolidatiebasis omvat uitsluitend de instellingen (kredietinstellingen
en beleggingsmaatschappijen) en financiële instellingen die tot de groep behoren. Bij de herbeoordeling van de prudentiële consolidatiebasis heeft BinckBank geconcludeerd dat haar dochteronderneming Able Holding B.V. niet tot
de prudentiële consolidatiebasis behoort en daarom voor de solvabiliteitsvoorschriften als niet-bancaire dochteronderneming moet worden opgenomen. Dit
heeft geleid tot een aanpassing van het kapitaalvereiste, met name waar het
gaat om het operationele risico. De volledige toepassing van de CRD IVvereisten heeft geleid tot een beperkte aanpassing van het kapitaalvereiste
voor een aantal posten.
Kapitaalratio
De kapitaalratio aan het eind van het vierde kwartaal van 2014 was 37,1%
(2013: 36,2%). Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de
kapitaalratio 37,2%.
B.5

Organisatiestructuur.

BinckBank heeft een aantal Nederlandse dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen. BinckBank heeft vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. BinckBank wordt gereguleerd door zowel De Nederlandsche Bank N.V. ("DNB") als de AFM. De buitenlandse vestigingen zijn onderworpen aan het toezicht van de lokale toezichthouders.

B.9

Winstprognose
of winstraming.
Voorbehoud in
de accountantsverklaring.

Niet van toepassing; er wordt geen winstprognose of winstraming opgesteld.

Geselecteerde
historische
financiële
kerngegevens.

BinckBank heeft de volgende geselecteerde geconsolideerde financiële gegevens ontleend aan haar (i) kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2015
met het niet-gecontroleerde tussentijdse financiële verslag over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2015 en de niet-gecontroleerde vergelijkende cijfers over de driemaandelijkse periode eindigend op 31 maart 2014
(ii) jaarverslag over 2014 met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening
over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 en de gecontroleerde vergelijkende cijfers over het boekjaar eindigend op 31 december 2013.

B.10

B.12

Niet van toepassing; de accountantsverklaringen bij de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekeningen voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014
en 2013 zijn afgegeven zonder voorbehoud.

De gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van BinckBank is opgesteld in
overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals
goedgekeurd door de Europese Unie (IFRS) en voldoet aan Titel 9 van Boek 2
van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Het niet-gecontroleerde tussentijdse
geconsolideerde financiële verslag is opgesteld op basis van dezelfde waarderingsgrondslagen als de geconsolideerde jaarrekening. De verkorte geconsolideerde cijfers over de periode eindigend op 31 maart 2015 bevatten niet alle
informatie die voor de volledige jaarrekening is vereist en moeten derhalve
gelezen worden in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over
2014. De bedragen luiden in euro's (EUR).
Winst-en-verliesrekening
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Netto-rentebaten
Netto-provisiebaten
Overige baten
Resultaat uit financiële instru-

1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015* 2014*
6.424
7.490
38.439 36.074
2.865

2.859

Boek- Boekjaar
jaar
2013**
2014
28.497
125.95
1
11.102
351

27.686
137.936
11.049
7
2
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menten
Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa
Totale inkomsten uit operationele activiteiten
Personeelskosten
Afschrijving en amortisatie
Overige operationele lasten
Totale operationele lasten
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
Belastingen
Aandeel in de winst (het verlies)
van geassocieerde deelnemingen
en joint ventures

503

-

(23)

11

(168)

48.208
14.401
6.722
14.002
35.125

46.434
14.140
7.038
16.456
37.634

165.73
3
56.586
27.675
57.124
141.38
5

13.083

8.800

(3.034)

(2.593)

24.348
(5.555)

42.332
(10.966)

(187)

(1.078)

12.674

(2.393)

32
176.710
51.556
29.107
53.715
134.378

Bijzondere waardevermindering
van goodwill
- (10.047)
Netto-resultaat
9.862
5.129 31.467
18.926
Resultaat toe te schrijven aan
aandeelhouders minderheidsbe89
87
322
langen
Netto-resultaat toe te schrijven aan aandeelhouders
9.951
5.129 31.554
19.248
BinckBank
* niet gecontroleerd
** Als gevolg van de beëindiging van het verkoopproces van de BPO- en software- en licentieactiviteiten onder de naam “Able” kunnen de activa en passiva van Able volgens de vereisten van IFRS 5 niet langer worden aangemerkt als
aangehouden voor verkoop. De posten die ultimo 2013 zijn opgenomen als
aangehouden voor verkoop zijn daarom weer teruggeplaatst in de oorspronkelijke categorieën van de balans en de winst-en-verliesrekening.
Balans en kapitaaltoereikendheid
X EUR 1.000
Gecontroleerd, tenzij anders
aangegeven
Balanstotaal
Eigen vermogen
Totaal aanwezig vermogen (Tier
1) **
Kapitaalratio**
* niet gecontroleerd
** op basis van Basel III

1e
kwartaal
2015*

1e
kwartaal
2014*

Boekjaar
2013

4.007.6 3.232.3 3.311.66 3.209.4
45
47
4
04
450.50 438.04 440.24 431.63
2
3
7
1
233.05 200.00 225.89 200.69
3
0
8
3
37,2% 39,6% 37,1% 36,2%

Kosten/baten-verhouding
1e
1e
kwar- kwartaal
taal
2015
2014
Kosten/baten-verhouding
73%
81%
Kosten/baten-verhouding exclusief IFRS-afschrijving
62%
69%
Niet gecontroleerd

Boekjaar
2014

Boekjaar
2014

Boekjaar
2013

85%

76%

72%

64%
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B.13

Overzicht materiële negatieve wijzigingen.

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging in de vooruitzichten van
BinckBank voorgedaan sinds 31 december 2014, het einde van de laatste financiële periode waarvoor een gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening is
gepubliceerd.

Overzicht significante wijzigingen

Er heeft zich geen significante wijziging in de financiële of handelspositie van
de BinckBank groep voorgedaan sinds 31 maart 2015, het einde van de laatste
financiële periode waarvoor een tussentijds financieel verslag is gepubliceerd.

Recente
gebeurtenissen.

Kapitaalpositie
Aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 had BinckBank een solide kapitaalratio van 37,2%. BinckBank maakte in haar verslag over het vierde kwartaal van 2014 bekend dat zij haar besluit om haar kapitaaloverschot voor Tier I
aan aandeelhouders uit te keren, zou opschorten. De reden hiervoor was dat
BinckBank het op basis van een beoordeling van de vooruitzichten voor haar
activiteiten niet verstandig achtte om tot uitkering over te gaan. Dit standpunt
is in het eerste kwartaal van 2015 niet veranderd . Begin 2016 zal BinckBank
opnieuw bezien of een besluit om haar kapitaaloverschot geheel of gedeeltelijk uit te keren, passend is. De voorwaarden voor een besluit om tot uitkering
over te gaan zijn onder meer positieve vooruitzichten voor de activiteiten,
geen significante wijzigingen in de aard, schaal en het risicoprofiel van de
bedrijfsactiviteiten, goede resultaten van Alex Vermogensbeheer en een bevredigende vooruitgang bij de verwezenlijking van de langetermijndoelstellingen van de onderneming voor 2018.
Alex Vermogensbeheer
In januari 2015 is er negatieve publiciteit geweest rondom het product Alex
Vermogensbeheer. Niettemin heeft Alex Vermogensbeheer in het eerste kwartaal van 2015 goede rendementen voor haar klanten weten te behalen. Klanten van Alex Vermogensbeheer hebben dan ook ten volle geprofiteerd van de
sterke opleving van de aandelenmarkten. De goede resultaten hebben ook
geleid tot een verdere vermindering van de netto-opnames van klanten, van
EUR 126 miljoen in januari tot EUR 55 miljoen in maart. De totale nettouitstroom in het eerste kwartaal van 2015 was EUR 241 miljoen. Tegelijkertijd
was er in het eerste kwartaal van 2015 een nieuwe kapitaalinstroom van in
totaal EUR 41 miljoen en werden er 323 nieuwe vermogensbeheerrekeningen
geopend zonder dat grootschalige marketingcampagnes waren gevoerd. Het
totale beheerde vermogen per 31 maart 2015 bedroeg EUR 1,971 miljard.
BinckBank heeft de afgelopen maanden een aantal klachten ontvangen van
klanten die stellen verlies te hebben geleden op hun beleggingen via het product Alex Vermogensbeheer. De Vermogensmonitor heeft aangekondigd bereid te zijn om namens klanten procedures tegen BinckBank te voeren over
Alex Vermogensbeheer. De dreiging van juridische procedures van klanten van
Alex Vermogensbeheer is dus nog steeds reëel.

B.14
B.15

Afhankelijkheid
van andere
entiteiten
Belangrijkste
activiteiten van
de Uitgevende
Instelling.

Niet van toepassing; BinckBank is niet afhankelijk van andere entiteiten binnen
de groep.
De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units: Retail en
Professional Services.
De business unit Retail bestaat uit de online brokeragediensten en Alex Vermogensbeheer. Online brokerage richt zich op dienstverlening aan particuliere
beleggers in Nederland, België, Frankrijk, Italië en Spanje. Alex ondersteunt
haar klanten bij het beheer van hun vermogen door middel van online vermogensbeheerdiensten en online spaarrekeningen. In Nederland worden de diensten aangeboden onder de labels Alex en Binck; in België, Frankrijk en Italië
alleen onder het label Binck. De diensten van het Spaanse bijkantoor worden
aangeboden onder het label Alex. Alex Spanje richt zich voornamelijk op Nederlanders die zich in Spanje hebben gevestigd en die een rekening aanhou4
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den bij Alex in Nederland.
In 2003 is BinckBank, naast de dienstverlening aan particuliere beleggers,
gestart met het verlenen van diensten aan professionele partijen. Professional
Services biedt als partner van professionele partijen oplossingen op het gebied
van beursbeleggingen, fondsbeleggingen en sparen. Professional Services is
binnen verschillende marktsegmenten actief en verleent diensten aan vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en pensioeninstellingen.
B.16

Controlerende
personen.

In de onderstaande tabel is de naam van iedere persoon vermeld die – op 18
juni 2015 en voor zover BinckBank bekend is op basis van het openbare register substantiële deelnemingen van de AFM – een direct of indirect belang in
het aandelenkapitaal van BinckBank of een stemrecht van 3 procent of meer
bezit.
Naam
Boron Investments N.V.
Navitas B.V.
Invesco Limited
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds
Stichting
FB Oranjewoud
N.V.
J. Kluft
Aquiline Capital Partners GP LLC
UBS Group AG
Old Mutual plc

Element
C.1

Type en categorie Effecten, effectenidentificatienummer.

% van het
aandelenkapitaal
9,88
5,175,06
5,04
4,99
4,99
4,73
4,03
3,01

% van de
stemrechten
9,88
5,17
5,06
5,04
4,99
4,99
4,73
3,54
3,01

Soort
belang
Indirect
Direct
Indirect
Direct
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect
Indirect

Afdeling C – Effecten
De Effecten worden aangemerkt als effecten in de zin van Afdeling 1:1 van de
DFSA.
De Effecten worden als gedematerialiseerde girale effecten beschouwd zoals
bedoeld in de Zwitserse Federal Intermediated Securities Act ("FISA").
Effectenidentificatienummer(s) van de Effecten: zie de tabel met de
naam Product Informatie aan het eind van de Final Terms

C.2

Valuta van de
Effecten.

Voor elke Serie Effecten EUR (de "Aflossingsvaluta")

C.5

Beperkingen
op de vrije
overdraagbaarheid
Aan de Effecten verbonden rechten,
inclusief
rangorde en
beperkingen
van deze
rechten.

Effectenhouders kunnen alleen Effecten kopen of verkopen door orders te
plaatsen bij BinckBank en transacties in de Effecten vinden alleen plaats tussen
de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder.

C.8

Recht dat van toepassing is op de Effecten
Op elke Serie van de Effecten is Nederlands recht van toepassing.
Aan de Effecten verbonden rechten
De Effecten geven de houders daarvan bij uitoefening recht op uitbetaling van
het Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta.
Beperking van aan de Effecten verbonden rechten
Volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Voorwaarden mag de Uitgevende Instelling de Effecten beëindigen en bepaalde wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen.
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Status van de Effecten
Alle Series van de Effecten vormen rechtstreekse, ongedekte en nietachtergestelde verplichtingen van de Uitgevende Instelling en zijn pari passu
gerangschikt, zowel onderling als ten opzichte van alle andere huidige en toekomstige ongedekte en niet-achtergestelde verplichtingen van de Uitgevende
Instelling, met uitzondering van verplichtingen die preferent zijn krachtens
dwingendrechtelijke bepalingen.
C.11

Toelating tot
de handel op
een gereglementeerde
markt of
andere gelijkwaardige
markten.

De Uitgevende Instelling is niet voornemens een aanvraag in te dienen om de
Effecten toe te laten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere gelijkwaardige markt.
De Effecten worden verhandelbaar op de elektronische handelssystemen CATSOS en/of CATS-LS (gezamenlijk "CATS") van Boerse Stuttgart cats GmbH (of
haar opvolger voor CATS). CATS is een bilateraal handelssysteem en is alleen
een platform voor het afsluiten van bilaterale transacties.
Effectenhouders kunnen Effecten kopen of verkopen door orders te plaatsen bij
BinckBank. Deze orders worden door BinckBank ingediend bij UBS AG als market maker (de "Market Maker"). De Market Maker streeft ernaar om onder
normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor de Effecten
af te geven namens de Uitgevende Instelling. Indien de Effectenhouder een
biedprijs dan wel een laatprijs accepteert via BinckBank, zal de Market Maker
met toestemming van de Uitgevende Instelling de desbetreffende koop- of verkooporder van de Effectenhouder matchen en de uitvoering van een transactie
in het Effect tussen de Uitgevende Instelling en de Effectenhouder via CATS
bevestigen.

C.15

Invloed van
de onderliggende waarde op de
waarde van
de Effecten.

De waarde van de Effecten gedurende hun looptijd is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. Wanneer de Koers van de Onderliggende
Waarde daalt, zal (afgezien van eventuele specifieke kenmerken van de Effecten) waarschijnlijk ook de waarde van de Effecten stijgen.
Met name het eventuele Aflossingsbedrag dat de Effectenhouder ontvangt bij
uitoefening van de Effecten is afhankelijk van de resultaten van de Onderliggende Waarde. In detail:
Met Turbo's XL Short kan de belegger disproportioneel (met hefboomwerking)
positief participeren in de negatieve ontwikkeling van de Onderliggende Waarde.
Omgekeerd participeert de belegger in Turbo's XL Short ook disproportioneel
(met hefboomwerking) in de positieve ontwikkeling van de Onderliggende
Waarde. De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de koers van de Onderliggende Waarde op enig moment (i) hetzij
tijdens de Looptijd van de Effecten of een andere vooraf bepaalde periode die
daarvoor is vastgesteld (ii) hetzij op de Waarderingsdatum of een andere vooraf
bepaalde datum die daarvoor is vastgesteld de Actuele Knock Out Barrier
bereikt of overschrijdt (de zogeheten Knock Out-Gebeurtenis) zoals
uiteen-gezet in de toepasselijke Productvoorwaarden. Het Optierecht vervalt in
dit ge-val en elke Turbo XL Short loopt onmiddellijk af en wordt waardeloos.
Bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de Effectenhouder dan wel de
Uitgevende Instelling (en tenzij zich een Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan) ontvangen de Effectenhouders op de Aflossingsdatum een Aflossingsbedrag in de Aflossingsvaluta dat gelijk is aan het bedrag waarmee de Referentieprijs of de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde, zoals vastgelegd
in de desbetreffende Productvoorwaarden van de Turbo's XL Short, de Actuele
Uitoefenprijs onderschrijdt, vermenigvuldigd met de Hefboomfactor of de Multiplier, zoals vastgelegd in de toepasselijke Productvoorwaarden.

6

TURBO's XL SHORT Equity USD

De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
De Turbo's XL Short genereren tijdens hun looptijd geen regelmatige inkomsten
(bv. dividend of rente).

Uitgifteprijs (in
aflossingsvaluta)

Iitiële Financieringsrente
(in %)

Multiplier
(Ratio)

Minimum
uitoefen
aantal

Uitgifte
aantal

Relevante
beurs

103.00

Stoploss
niveau
in het
geval van
een
turboXL
103.00

0.28

3

10:1

1

3,000,000

USD

137.00

137.00

0.90

3

10:1

1

3,000,000

USD

304.00

304.00

2.67

3

10:1

1

3,000,000

New
York
Stock
Exchange
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.
Nasdaq
Stock
Markets,
Inc.

Effectencode

Onderliggende
waarde

Valuta van
de Onderliggende
waarde

Valuta van
Financieringsniveau /
Valuta van
Stoploss

Financiering
niveau in het
geval van een
turboXL

BCK103052782

Alibaba

USD

USD

BCK103060934

Apple

USD

BCK103020570

Tesla
Motors

USD

C.16

C.17

Expiratie- of
aflossingsdatum, de uitoefendatum
of laatste
waarderingsdatum
Afwikkelingsprocedure
voor de Effecten.

Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

BinckBank houdt bij UBS Switzerland AG als afwikkelings- en bewaarbank (de
"Afwikkelingsbank") de volgende rekeningen aan:
(i) een effectenrekening of effectenrekeningen (de "Cliënteneffectenrekening") op naam van BinckBank, op welke Cliënteneffectenrekening de Effecten in girale vorm voor rekening van de Effectenhouders worden aangehouden en
(ii) een geldrekening of geldrekeningen (de "Cliëntengeldrekening") op naam
van BinckBank voor de afwikkeling van kasstromen in verband met de Effecten op de Cliënteneffectenrekening.
De Afwikkelingsbank zal alle transacties in de Effecten afwikkelen door middel
van de bijbehorende boekingen op de Cliënteneffectenrekening en de Afwikkelingsbank zal gelijktijdig de bijbehorende debiteringen of crediteringen van de
Cliëntengeldrekening uitvoeren.
Bij afwikkeling van een transactie in de Effecten door middel van een boeking
op de Cliënteneffectenrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende boeking op de effectenrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
Bij debitering of creditering van de Cliëntengeldrekening door de Afwikkelingsbank zal BinckBank gelijktijdig de bijbehorende debitering of creditering van de
geldrekening van de betrokken Effectenhouder bij BinckBank uitvoeren.
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C.18

C.19

C.20

Element
D.2

D.3

Uitkering van
het rendement van de
Effecten.
Uitoefenprijs
of laatste
referentieprijs
van de Onderliggende
Waarde.
Type Onderliggende
Waarde en
plaats waar
de informatie
over de Onderliggende
Waarde te
vinden is.
Kerngegevens
over de voornaamste
risico's die
specifiek zijn
voor en inherent zijn aan
de Uitgevende Instelling.

Kerngegevens
over de risico's die specifiek zijn voor
en inherent
zijn aan de
Effecten.

Bij uitoefening van de Effecten krijgen de Effectenhouders op de desbetreffende
Aflossingsdatum het Aflossingsbedrag uitbetaald. Een Effectenhouder heeft
geen recht op levering van een fysieke Onderliggende Waarde.
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Type Onderliggende Waarde:
Zie voor elke Serie de tabel met de naam Product Informatie aan het eind van de
Final Terms

Afdeling D – Risico's
Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
De Uitgevende Instelling signaleert de volgende risico's die specifiek zijn voor de
Uitgevende Instelling:


algemeen insolventierisico



kredietrisico's



bedrijfsrisico's



tegenpartijrisico bij hedging



reputatierisico's



liquiditeitsrisico



juridische en compliancerisico's



renterisico



operationele risico's



valutarisico



ICT-risico's



personeelsrisico en



ICT-veiligheidsrisico's



veranderingen in wet- en regelgeving

Aan de aankoop van Effecten zijn bepaalde risico's verbonden. De Uitgevende
Instelling wijst er nadrukkelijk op dat de beschrijving van de risico's die
aan een belegging in de Effecten zijn verbonden alleen de voornaamste
risico's omvat waarmee de Uitgevende Instelling bekend was op de datum van het Basisprospectus.
Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich ervan bewust te zijn dat de Effecten een risicovolle belegging zijn die tot een volledig verlies van hun
belegging in de Effecten kan leiden. Iedere belegger in de Effecten draagt het
risico dat de financiële situatie van de Uitgevende Instelling verslechtert en dat
de Uitgevende Instelling vervolgens mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen uit hoofde van de Effecten kan voldoen. Potentiële beleggers moeten daarom bereid en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van het
belegde vermogen te dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop
van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of
8
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ze de aan de Effecten verbonden verliesrisico's kunnen dragen.
Risico's aan het einde van de looptijd die samenhangen met het aflossingsprofiel van de Effecten
De belegger draagt het risico dat de Turbo's XL Short waardeloos aflopen als de
koers van de Onderliggende Waarde op enig moment gedurende de Looptijd van de Effecten de Actuele Knock Out Barrier, de zogeheten Knock
Out-Gebeurtenis, bereikt of overschrijdt. In dit geval vervalt het Optierecht
en loopt het Effect onmiddellijk af en wordt het waardeloos. De Effectenhouder
ontvangt geen uitkering; het aflossingsbedrag is gelijk aan nul.
Ook wanneer zich geen Knock Out-Gebeurtenis heeft voorgedaan en de Afwikkelingsprijs van de Onderliggende Waarde onder de Actuele Uitoefenprijs ligt,
lijden de Effectenhouders – bij uitoefening van de Turbo's XL Short door de
Effectenhouder dan wel door de Uitgevende Instelling – verlies als het Aflossingsbedrag lager is dan de aankoopprijs van de Turbo XL Short.
De Berekeningsagent zal de Actuele Knock Out Barrier en de Actuele Uitoefenprijs regelmatig aanpassen om de financieringskosten en andere kosten van de
Uitgevende Instelling te dekken. Als alle andere factoren die bepalend zijn voor
de marktprijs van de Turbo's XL Short onveranderd blijven, zullen deze dagelijkse aanpassingen de waarde van de Turbo's XL Short verminderen.
Bijzondere risico's in verband met specifieke kenmerken van de Effectenstructuur
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Multiplier" als van
toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te
zijn dat toepassing van de Multiplier en van andere verhoudingsfactoren binnen
de vaststelling van het Optierecht ertoe leidt dat de Effecten in economische zin
overeenkomen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde, maar
niettemin niet volledig vergelijkbaar zijn met een dergelijke directe belegging,
met name omdat de Effectenhouders niet in de verhouding 1:1, maar met het
percentage van de Multiplier in de relevante resultaten van de Onderliggende
Waarde participeren.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Drempels, barrières of niveaus" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat het eventuele Aflossingsbedrag voor de Effecten afhankelijk is van de vraag of de koers van de Onderliggende Waarde op
een bepaald tijdstip of, in voorkomend geval, binnen een bepaalde in de Voorwaarden van de Effecten vastgestelde periode gelijk aan en/of lager dan wel
hoger is dan een bepaalde in de desbetreffende Definitieve Voorwaarden vastgelegde drempel, barrière, niveau of rating.
De houder van een Effect ontvangt een vooraf in de Voorwaarden van de Effecten als Aflossingsbedrag vastgelegd bedrag alleen indien de drempel of de barrière die of het niveau dat van toepassing is niet bereikt en/of onderschreden
dan wel overschreden is op het tijdstip of in de periode zoals bepaald in de
Voorwaarden van de Effecten. In andere gevallen participeert de Effectenhouder
in de resultaten van de Onderliggende Waarde Mandcomponenten en draagt hij
daarmee het risico dat het belegde vermogen volledig verloren gaat.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Valutaconversie"
als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de aan de Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder
9
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worden vastgesteld op basis van een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid en dat ook de waarde van de Onderliggende Waarde wordt bepaald in een andere valuta dan de Aflossingsvaluta,
munteenheid of berekeningseenheid. Potentiële beleggers dienen zich er daarom van bewust te zijn dat beleggingen in deze Effecten risico's met zich mee
kunnen brengen door fluctuerende wisselkoersen en dat het verliesrisico niet
alleen afhangt van de resultaten van de Onderliggende Waarde, maar ook van
ongunstige ontwikkelingen in de waarde van de vreemde valuta, munteenheid
of berekeningseenheid.
Dergelijke ontwikkelingen kunnen de blootstelling van de Effectenhouders aan
verliezen nog verder vergroten doordat een ongunstige ontwikkeling van de
desbetreffende wisselkoers de waarde van de aangekochte Effecten tijdens hun
looptijd of, in voorkomend geval, een eventueel Aflossingsbedrag dienovereenkomstig kan verminderen. Wisselkoersen worden bepaald door factoren van
vraag en aanbod op de internationale valutamarkten, die op hun beurt worden
beïnvloed door macro-economische factoren, speculatie en maatregelen van
overheden en centrale banken (bijvoorbeeld monetaire controles of beperkingen).
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk "Geen vooraf bepaalde looptijd" als van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de Effecten – in tegenstelling tot effecten met
een vaste looptijd – geen vooraf vastgestelde expiratiedatum en dus geen bepaalde looptijd hebben. Als van het Optierecht gebruik wordt gemaakt, moeten
de aan deze Effecten verbonden rechten van de Effectenhouder dan ook op een
bepaalde Uitoefendatum door de betrokken Effectenhouder worden uitgeoefend in overeenstemming met de uitoefenprocedure zoals beschreven in de
Voorwaarden van de Effecten. Ingeval de vereiste Kennisgeving van Uitoefening
op de desbetreffende Uitoefendatum niet ontvangen is, kunnen de Effecten pas
worden uitgeoefend op de volgende in de Voorwaarden van de Effecten vermelde uitoefendatum.
Aangezien in de definitie van "Effecten" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden het productkenmerk " Buitengewoon
beëindigingsrecht van de Effectenhouder" als niet van toepassing is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat Effectenhouders geen beëindigingsrecht hebben en dat de Effecten tijdens hun looptijd
daarom niet door de Effectenhouders beëindigd kunnen worden. Realisatie van
de economische waarde van de Effecten (of delen daarvan) is vóór de vervaldatum van de Effecten alleen mogelijk door de Effecten te verkopen, tenzij de
Effecten door de Uitgevende Instelling vervroegd afgelost of beëindigd worden
in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten of, als dat is bepaald
in de Definitieve Voorwaarden, in geval van uitoefening van het Effectenrecht
door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden van de Effecten.
De Effecten kunnen alleen worden verkocht als de Market Maker bereid is de
Effecten tegen een bepaalde prijs aan te kopen. De Market Maker streeft ernaar
om onder normale marktomstandigheden regelmatig bied- en laatprijzen voor
de Effecten af te geven namens de Uitgevende Instelling. De Market Maker doet
echter geen bindende toezegging om liquiditeiten te verstrekken door middel
van bied- en laatprijzen voor de Effecten en aanvaardt geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opgeven van dergelijke prijzen of met betrekking tot
het niveau of de vaststelling van dergelijke prijzen. Potentiële beleggers mogen er daarom niet op vertrouwen dat ze de Effecten op een bepaald
tijdstip of tegen een bepaalde prijs kunnen verkopen. De uitgifte van de
Effecten leidt niet tot een verplichting van de Uitgevende Instelling tegenover de
Effectenhouders om daarvoor een vergoeding te verstrekken of om de Effecten
terug te kopen.
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Aangezien in de definitie van "Onderliggende Waarde" in het onderdeel "Productvoorwaarden" van de Definitieve Voorwaarden een aandeel als de Onderliggende Waarde is gespecificeerd, dienen potentiële beleggers zich bewust te zijn van de volgende risico's die specifiek verband houden met
aandelen als Onderliggende Waarde:
Specifieke risico's in verband met de resultaten van aandelen
De resultaten van een aandeel dat als Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, zijn afhankelijk van de
prestaties van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Maar zelfs ongeacht
de financiële positie, kasstromen, liquiditeit en bedrijfsresultaten van de onderneming die de aandelen uitgeeft, kan de koers van een aandeel afhankelijk zijn
van schommelingen of negatieve wijzigingen in de waarde. Met name kan de
ontwikkeling van de aandelenkoers door de algemene economische situatie en
het marktsentiment worden beïnvloed.
Soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
De marktprijs van Effecten met een aandeel dat als Onderliggende Waarde, of,
in voorkomend geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, is afhankelijk
van de resultaten van het aandeel. De resultaten van een aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren als het dividend- of uitkeringsbeleid, financiële vooruitzichten, marktpositie, bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuur en risicosituatie van de onderneming die het aandeel uitgeeft, shortsellingactiviteiten en
geringe marktliquiditeit en politieke invloeden. Daarom kan een belegging in
Effecten met een aandeel als Onderliggende waarde of, in voorkomend geval,
een Mandcomponent, soortgelijke risico's als een directe belegging in aandelen
met zich meebrengen.
De resultaten van het aandeel kunnen afhankelijk zijn van factoren die buiten
de invloedssfeer van de Uitgevende Instelling liggen, zoals het risico dat de
desbetreffende onderneming insolvent wordt, insolventieprocedures die worden ingeleid met betrekking tot de activa van de onderneming of soortgelijke
procedures die krachtens de voor de onderneming geldende wetten worden
gestart, of soortgelijke gebeurtenissen die ter zake van de onderneming plaatsvinden, hetgeen tot een volledig verlies voor de Effectenhouder kan leiden, of
het risico dat de aandelenkoers uiterst volatiel is. Ook het dividend- of uitkeringsbeleid van de instelling die het aandeel uitgeeft, haar financiële vooruitzichten, marktpositie, kapitalisatiemaatregelen, aandeelhoudersstructuur en
risicosituatie kunnen de aandelenkoers beïnvloeden.
Daarnaast zijn de resultaten van de aandelen voornamelijk afhankelijk van de
ontwikkeling van de kapitaalmarkten, die op haar beurt afhankelijk is van de
situatie wereldwijd en het specifieke economische en politieke klimaat. Aandelen in ondernemingen met een geringe of gemiddelde marktkapitalisatie kunnen aan nog hogere risico's (bv. met betrekking tot volatiliteit of insolventie)
worden blootgesteld dan aandelen in grotere ondernemingen. Voorts kunnen
aandelen in ondernemingen met een geringe marktkapitalisatie uiterst illiquide
zijn wegens kleinere handelsvolumes. Aandelen in ondernemingen die gevestigd zijn in landen met een grote rechtsonzekerheid of daar hun relevante activiteiten verrichten, worden aan aanvullende risico's blootgesteld, zoals het risico op overheidsmaatregelen of nationalisatie. Dit kan leiden tot een gedeeltelijk
of volledig verlies van de waarde van het aandeel. Wanneer deze risico's zich
voordoen, kan dat ertoe leiden dat Effectenhouders ter zake van zulke aandelen het belegde vermogen geheel of gedeeltelijk verliezen.
Beleggers in de Effecten hebben geen aandeelhoudersrechten
De Effecten vormen geen belang in een aandeel als de Onderliggende Waarde
of, in voorkomend geval, een Mandcomponent, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, stemrechten of rechten op dividenden, rente of andere uitkeringen, indien van toepassing, of andere rechten met betrekking tot het aandeel.
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Valutarisico's
In geval van beleggingen van de onderneming, waarvan de aandelen als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
worden gebruikt en die in andere valuta's luiden dan de valuta waarin de
waarde van de aandelen wordt berekend, kunnen bepaalde aanvullende correlatierisico's gelden. Deze correlatierisico's zijn gekoppeld aan de mate van afhankelijkheid van de desbetreffende vreemde valuta van valutaschommelingen
ten opzichte van de valuta waarin de waarde van de aandelen wordt berekend.
Eventuele hedgingtransacties van de onderneming kunnen deze risico's niet
uitsluiten.
Geen onderschrijving door de uitgevende instelling
Effecten met een aandeel dat als de Onderliggende Waarde of, in voorkomend
geval, als een Mandcomponent wordt gebruikt, worden op geen enkele manier
gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door de instelling die het
onderliggende aandeel uitgeeft, en deze uitgevende instelling geeft geen enkele
uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten van het aandeel. Voorts aanvaardt de instelling die het aandeel dat als de
Onderliggende Waarde of, in voorkomend geval, als een Mandcomponent
wordt gebruikt, uitgeeft, geen wettelijke verplichtingen om het belang van de
instelling die de Effecten uitgeeft of van de Effectenhouders in aanmerking te
nemen. Geen van de instellingen die de onderliggende aandelen uitgeven, zijn
verantwoordelijk voor of hebben deelgenomen aan de vaststelling van het juiste
tijdstip en de prijzen voor of de hoeveelheden van de Effecten.
Algemene risico's in verband met de Effecten
De Uitgevende Instelling signaleert algemene risico's in verband met de volgende aspecten van de Effecten:


Beëindiging en Vervroegde Aflossing ter keuze van de Uitgevende Instelling;



negatieve gevolgen van aanpassingen van het Optierecht;



beslissingen van de Berekeningsagent;



effect van bijkomende kosten;



transacties ter beperking of compensatie van risico's;



handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit;



vorm en bewaring van de Effecten;



prijsvorming ten aanzien van de Effecten;



vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers;



geleende middelen;



invloed van hedgingtransacties op de Effecten;



belasting met betrekking tot de Effecten;



de mogelijkheid dat betalingen in verband met de Effecten onderworpen
zijn aan inhouding van FATCA-belasting;
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de voorgestelde Belasting op Financiële Transacties;



belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten;



de Europese Spaarrichtlijn; en



potentiële belangenconflicten.

Risico's in verband met de Onderliggende Waarde
De Effecten zijn afhankelijk van de waarde van de Onderliggende Waarde en de
risico's die verbonden zijn aan deze Onderliggende Waarde. De waarde van de
Onderliggende Waarde is afhankelijk van een aantal factoren die met elkaar
kunnen samenhangen. Tot deze factoren kunnen economische, financiële en
politieke gebeurtenissen behoren waarop de Uitgevende Instelling geen invloed
heeft. De in het verleden behaalde resultaten van een Onderliggende Waarde
mogen niet worden beschouwd als een indicatie voor de toekomstige resultaten
gedurende de looptijd van de Effecten en de Uitgevende Instelling geeft geen
expliciete of impliciete garantie of verklaring omtrent de toekomstige resultaten
van de Onderliggende Waarde.
Potentiële beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de desbetreffende
Onderliggende Waarde door de Uitgevende Instelling niet ten behoeve van de
Effectenhouders worden aangehouden en dat de Effectenhouders geen eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stemrechten, rechten op
dividend of andere uitkeringen en andere rechten) verwerven met betrekking
tot de Onderliggende Waarde.
D.6

Element
E.2b

E.3

Beleggers
kunnen de
waarde van
hun gehele
belegging of
een deel
daarvan verliezen.
Redenen voor
de aanbieding en bestemming van
de opbrengsten.
Voorwaarden
van de aanbieding.

Iedere belegger in de Effecten draagt het risico dat de financiële situatie van de
Uitgevende Instelling verslechtert. Potentiële beleggers moeten daarom bereid
en in staat zijn een gedeeltelijk of zelfs een volledig verlies van hun gehele
belegging te dragen.

Afdeling E – Aanbieding
Niet van toepassing. De redenen voor de aanbieding en bestemming van de
opbrengsten zijn het maken van winst.

De Effecten kunnen gedurende de normale openingsuren van de banken bij de
Uitgevende Instelling worden aangekocht. De Effecten worden doorlopend
aangeboden.Er geldt geen inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs per Effect is
verschuldigd op de Initiële Betaaldatum, of in geval van op of na de Initiële
Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede werkdag na de aankoopdatum.
Alleen klanten van BinckBank (i) die een beleggingsrekening aanhouden bij
BinckBank en (ii) die inwoner zijn van een relevante Lidstaat kunnen de Effecten
aankopen.
Bij ontvangst van de Uitgifteprijs per Effect op de Initiële Betaaldatum, of in
geval van op of na de Initiële Betaaldatum aangekochte Effecten op de tweede
werkdag na de aankoopdatum, wordt het gewenste aantal Effecten
gecrediteerd op de effectenrekening van de belegger bij BinckBank door middel
van een boeking op deze effectenrekening.
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E.4

Materiële
belangen

Voor zover de Uitgevende Instelling bekend is, heeft geen enkele persoon die
betrokken is bij de uitgifte van elke Serie van de Effecten een belang dat materieel is voor de aanbieding.

E.7

Geraamde
kosten die
door de Uitgevende
Instelling aan
de belegger
in rekening
worden gebracht.

Niet van toepassing; er worden door de Uitgevende Instelling geen kosten aan
de belegger in rekening gebracht
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Bijlage bij de Product Specifieke samenvatting die ziet op verschillende financiële instrumenten

Verwezen wordt
naar C.1
Effectencode

Verwezen wordt
naar C.16
Aflossingsdatum

Verwezen wordt
naar C.16
Valuta datum

Verwezen wordt naar
C.20
Onderligende Waarde

Verwezen wordt naar
C.20
Zie de Website voor
informatie over de Onderliggende Waarde

BCK103052782

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Alibaba

www.alibaba.com

BCK103060934

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Apple

www.apple.com

BCK103020570

3 Bank dagen na
de Valuta Datum

Uitoefendatum

Tesla Motors

www.teslamotors.com

15

