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1 Zie de beschrijving op pagina 7.
2 Het gemiddelde eindrendement wordt berekend op basis van de maandelijkse rendementen van de index die worden geregistreerd tijdens de 3 laatste jaren 
   van de gestructureerde note (37 observaties). Raadpleeg de 'Voornaamste financiële kenmerken' op pagina 20.
3 Instapkosten van 2,50%.
4 Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
5 Behoudens faillissement of risico van faillissement van de Emittent.
6 Het gemiddelde eindrendement van de index dat op de eindvervaldag wordt vastgesteld, zou lager kunnen zijn dan het eindrendement van de index berekend 
   op basis van de slotkoers van de index op de eindvervaldag.
7 Stabiel vooruitzicht. Ratings per 11/01/2018. De ratingbureaus kunnen deze ratings op elk ogenblik wijzigen. Meer informatie vindt u op volgende websites: 
  https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en https://www.
  fitchratings.com/site/definitions. 

•	Gestructureerde note met een duur van 9 jaar.

•	De index Euronext® Climate Orientation 
Priority 50 Equally Weighted is een 
zogenaamde 'excess return'-index met 
'synthetische dividenden'. Dat betekent dat 
de prestatie van de Index wordt berekend 
op basis van de evolutie van de 
aandelenkoers, rekening houdend met de 
door de aandelen uitgekeerde 
nettodividenden en na aftrek van een 
forfaitair dividend van 5%. Als de 
uitgekeerde nettodividenden minder 
bedragen dan 5%, zal de prestatie van de 
index minder bedragen dan de 
ontwikkeling van de aandelenkoers. Door 
gebruik te maken van de techniek van 
synthetische dividenden kan de 
variabiliteit door potentiële 
dividendveranderingen van jaar tot jaar 
worden verminderd.

•	Elk jaar (vanaf 5 april 2019) kan de 
Emittent beslissen om zijn recht tot 
'Switch' uit te oefenen op een vooraf 
bepaalde datum (zie 'Voornaamste 
financiële kenmerken'). Als hij beslist om 
zijn recht tot 'Switch' uit te oefenen, zullen 
de coupon van 4% van dit jaar en de 
eventuele eerdere coupons worden 
uitbetaald op de overeenkomstige 
betalingsdatum (zie 'Voornaamste 

financiële kenmerken'). Vervolgens zullen 
de resterende coupons jaarlijks worden 
uitbetaald op de voorziene 
betalingsdatums5 (in totaal worden er 9 
coupons betaald). De kans dat de Emittent 
dit recht uitoefent is zeer klein. Als hij 
beslist om zijn recht tot 'Switch' op het 
product uit te oefenen, doet hij dat 
waarschijnlijk aan het einde van de 
looptijd en indien de index sterk gestegen 
is.

•	Als de Emittent zijn recht tot 'Switch' op de 
eindvervaldag niet heeft uitgeoefend, 
geldt het volgende:
•	als het gemiddelde eindrendement2-6 

van de index positief is, hebt u recht op 
de terugbetaling van 100% van uw 
beginkapitaal (zonder kosten3 en 
belastingen) EN op een eenmalige 
brutomeerwaarde4-5 die overeenstemt 
met het gemiddelde eindrendement van 
de index2;

•	als het gemiddelde eindrendement2 van 
de index negatief is of gelijk is aan nul, 
hebt u recht op de terugbetaling van 
100% van uw beginkapitaal5 (zonder 
kosten3 en belastingen). 

•	Emittent: Natixis S.A. (S&P: A7, Moody’s: 
A27, Fitch: A7).

Inleiding

Doelgroep
Deze complexe gestructureerde note is 
voorbehouden voor cliënten van Bank 
Nagelmackers nv (FSMA 025573 A).

Deze cliënten moeten ook over voldoende ervaring 
en kennis beschikken om de kenmerken van het 
product Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation 
Priority 50 Switchable Note te begrijpen.

Aard van de belegging
Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation Priority 
50 Switchable Note is een gestructureerde note 
uitgegeven door Natixis. Door erop in te schrijven, 
leent u geld aan de Emittent. Deze laatste verbindt 
zich ertoe (behalve als Natixis failliet gaat of dreigt 
failliet te gaan of zijn recht tot 'Switch' uitoefent), 

om :
•	 u	op	de	eindvervaldag	100%	van	het	belegde	
kapitaal (exclusief kosten3 en belastingen) terug te 
betalen;
•	 u	te	laten	profiteren	van	een	eventuele	eenmalige	
brutomeerwaarde4 die gekoppeld is aan het 
eventuele positieve gemiddelde eindrendement2 
van de index (zie pagina 14).

Elk jaar (vanaf 5 april 2019) kan de Emittent 
beslissen om zijn recht tot 'Switch' uit te oefenen op 
een vooraf bepaalde datum (zie 'Voornaamste 
financiële kenmerken'). Als hij beslist om zijn recht 
tot 'Switch' uit te oefenen, ontvangt de belegger5:
•	 100%	van	het	belegde	kapitaal3 op de 
eindvervaldag;
•	 een	coupon	van	4%1 per verstreken jaar sinds de 
uitgiftedatum tot de eindvervaldag (in totaal 
worden er 9 coupons uitbetaald).
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De index Euronext® Climate 
Orientation Priority 50 Equal 
Weight Excess Return (EWER)
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Bedoeling van de index

De Euronext® Climate Orientation Priority 50 EWER-index belegt met het oog op een gediversifieerde en mogelijk 
rendabele belegging op lange termijn in een selectie van ondernemingen waarvan Euronext® heeft vastgesteld dat 
ze inspanningen leveren om hun koolstofvoetafdruk beter te beheren en een geringere historische volatiliteit1 
vertonen (in vergelijking met de andere ondernemingen die deel uitmaken van het beginuniversum van de index). 
Euronext is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd is in de oprichting en berekening van indexen.

1   De volatiliteit verwijst naar de omvang van schommelingen van de index in het verleden. De volatiliteit weerspiegelt de mate waarin de koers van een aandeel, 
    een fonds of een Index over een bepaalde periode wijzigt, zowel op- als neerwaarts. Hoe sterker de koers van een financieel actief dus schommelt, hoe hoger     
    de volatiliteit ervan. De historische volatiliteit van een actief kan een indicator zijn van het risiconiveau dat met dit actief gepaard gaat.
2   Informatie over de index kan worden geraadpleegd op de website: https://www.euronext.com/sites/www.euronext.com/files/euronext_climate_ index_
    rules_version_16-01a_nov_2016.pdf.
3   Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.
4    Scope 1 - directe uitstoot, Scope 2 - indirecte uitstoot in verband met energieverbruik, en Scope 3 - uitstoot in verband met de toeleveringsketen en het 
     gebruik van producten en diensten.
5   De vermeden uitstoot is de uitstoot die de onderneming dankzij een project niet uitstoot, zonder evenwel de directe uitstoot in verband met dit project te 
    verlagen. Een onderneming met een vermeden uitstoot is een onderneming die gebruikmaakt van efficiëntere processen en producten dan de benchmark    
    binnen haar activiteitensector.

De selectie die door Euronext®2 wordt uitgevoerd, voldoet aan de klimaatbenadering van de 
SRI-teams3 van Natixis. Ze is gericht op bedrijven die trachten: 
•	hun	blootstelling	aan	de	klimaatrisico's	te	beperken:	de	energietransitie	en	de	strijd	tegen	de	
klimaatverandering leggen een koolstofbeperking op aan ondernemingen en introduceren een risico 
van een onverwachte waardedaling als gevolg van risicofactoren zoals: 

1.  het fysieke risico: fysieke blootstelling aan het klimaatrisico (slechtere arbeidsvoorwaarden, 
leveringsproblemen vanwege een wijziging in de logistieke keten, verlies van 
concurrentievermogen vanwege nieuwe normen, hogere verzekeringskosten, reputatierisico ...) 

2.  het transitierisico: risico dat voor bedrijven dreigt vanwege het ontstaan van een koolstofarme 
economie (technologische ontwikkelingen, nieuwe reglementering ...)

3.  het juridische risico: blootstelling aan een toename van de gerechtelijke procedures die worden 
ingesteld tegen ondernemingen en/of fondsbeheerders omdat ze onvoldoende rekening houden 
met het fysieke risico en het transitierisico,

•	hun	impact	op	het	klimaat	te	beperken	(en	hun	ecologische	voetafdruk	dus	te	meten),	
•	bij	te	dragen	aan	de	financiering	van	producten	en	oplossingen	die	betrokken	zijn	bij	de	
energietransitie: bedrijven uit het beleggingsuniversum worden beoordeeld op hun capaciteit om 
innovatieve producten en diensten aan te bieden waardoor de koolstofvoetafdruk van het product of 
de productieketen van het product kan worden verlaagd.

Elk bedrijf krijgt een door Euronext® ontwikkelde milieuscore op basis van zijn CO2-prestaties, zijn 
milieu-inspanningen en zijn vermogen om producten en diensten aan te bieden die verenigbaar zijn 
met een koolstofarme economie.

Op die manier dragen de bedrijven waaruit de index Euronext® Climate Orientation Priority 50 
EWER is samengesteld, bij aan een grotere verlaging van de koolstofvoetafdruk dan andere bedrijven 
uit het initiële beleggingsuniversum (de index Euronext® Climate Europe).

Het uitgangspunt voor de benadering is de methode die wordt gebruikt voor de berekening van de 
koolstofvoetafdruk van een onderneming. Voor elke onderneming uit een sector die een belangrijke 
rol speelt in de strijd tegen de klimaatverandering, wordt de volledige uitstoot van broeikasgassen 
berekend (scope 1, 2 en 3)4. De klimaatscore houdt eveneens rekening met uitstoot die door de 
onderneming wordt vermeden5 dankzij ecologische innovaties die zij op het niveau van het 
uiteindelijke product, de uiteindelijke dienst of de productieketen heeft ontwikkeld. Tot slot wordt in 
de score ook rekening gehouden met een beoordeling van de strategie die de onderneming ten 
aanzien van toekomstige klimaatproblemen hanteert.
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Beleggingsuniversum
Euronext® Climate Europe Index (Ticker: 'ECNLE index')

(200 aandelen)

2e stap: klimaatfilters
•	Bedrijven	met	een	aanzienlijke	CO2-uitstoot	en	die	in	aanzienlijke	mate	

fossiele energie verbruiken, worden uitgesloten.
•	Klimaatscore2 van de bedrijven die 'best practices' hanteren voor 
de verlaging van hun koolstofvoetafdruk. Sectoren met een grote 

blootstelling aan de klimaatproblematiek worden in de index 
overwogen. Er geldt een maximumlimiet van 15 aandelen per land.

(100 aandelen)

1e stap: filter op grootte en liquiditeit
De kleinste beurskapitalisaties1 (<3 mld. EUR) en 

de minst liquide aandelen (dagelijkse liquiditeit <20 mln. EUR per dag) worden uitgesloten.

(160 aandelen)

De Index Euronext® Climate Orientation Priority 50 Equally Weighted is een 'Excess Return'-index met 
'synthetisch dividend'. Dat betekent dat de prestatie van de Index wordt berekend op basis van de evolutie 
van de aandelenkoers, rekening houdend met de door de aandelen uitgekeerde nettodividenden en na 
aftrek van een forfaitair dividend van 5%. Als de uitgekeerde nettodividenden minder bedragen dan 5%, 
zal de prestatie van de Index minder bedragen dan de evolutie van de aandelenkoers. Door gebruik te 
maken van de techniek van synthetische dividenden kan de variabiliteit door potentiële 
dividendveranderingen van jaar tot jaar worden verminderd. De samenstelling van de index wordt jaarlijks 
herzien en herschikt. Alle informatie over de index Euronext® Climate Orientation Priority 50 Equally 
Weighted kan worden verkregen op de website van Euronext: https://www.euronext.com/nl/products/
indiœs/NL0011923081-XAMS/market-information. 

Beschrijving van het selectieproces

Index Euronext® Climate Orientation Priority 50 EWER 

3e stap: filter op lage volatiliteit
De 50 bedrijven met de laagste historische volatiliteit (berekend over de vorige 126 

dagen) in vergelijking met de andere bedrijven die in 
het initiële universum zijn opgenomen, worden geselecteerd.

(50 aandelen)

Weging
De 50 geselecteerde aandelen worden vervolgens gelijk gewogen om 

het risico te spreiden.

1 De beurskapitalisatie is de waarde van alle aandelen die het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigen, tegen marktprijs. Ze is gelijk aan het aantal 
aandelen in omloop vermenigvuldigd met de koers van het aandeel.

2  De klimaatscore wordt door Euronext berekend op basis van de score die is toegekend door twee experts op het gebied van koolstofarme strategieën van 
bedrijven: Carbon4 en CDP (Carbon Disclosure Project). Meer informatie over de klimaatscore kan worden verkregen op de websites: http://www.carbone4.com/
sites/default/files/CarbonImpactAnalytics.pdf en https://www.cdp.net/Documents/Guidance/2016/Scoring-Introduction-2016.pdf.
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1     De Index EURO STOXX 50® is een 'Price Return'-index. Dit betekent dat de dividenden die eventueel door de samenstellende aandelen worden uitgekeerd, niet in de index zullen 
worden herbelegd en dus geen invloed hebben op het rendement van de index.

2     De volatiliteit verwijst naar de omvang van schommelingen van de index in het verleden. De volatiliteit weerspiegelt de mate waarin de koers van een aandeel, een fonds of een Index 
over een bepaalde periode wijzigt, zowel op- als neerwaarts. Hoe sterker de koers van een financieel actief dus schommelt, hoe hoger de volatiliteit ervan. De historische volatiliteit 
van een actief kan een indicator zijn van het risiconiveau dat met dit actief gepaard gaat.

DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. GEGEVENS OVER IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN/OF SIMULATIES VAN 
IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN VORMEN GEEN 
BETROUWBARE AANWIJZING VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. HETZELFDE GELDT VOOR MARKTGEGEVENS UIT HET VERLEDEN. DE JUISTHEID, 
VOLLEDIGHEID EN RELEVANTIE VAN GEGEVENS DIE AFKOMSTIG ZIJN VAN EXTERNE BRONNEN WORDEN NIET GEGARANDEERD, OOK AL ZIJN DEZE 
GEGEVENS AFKOMSTIG VAN BRONNEN DIE REDELIJKERWIJZE BETROUWBAAR WORDEN GEACHT. DIT HEEFT GEEN IMPACT OP DE VERPLICHTING 
VAN DE EMITTENT OM ZIJN VERPLICHTINGEN JEGENS BELEGGERS NA TE KOMEN, WAARVAN HIJ NIET KAN WORDEN VRIJGESTELD, TENZIJ IN 
GEVAL VAN OVERMACHT. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT DIE BETREKKING HEEFT OP MARKTGEGEVENS, WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN 
GEGEVENS DIE ZIJN WAARGENOMEN OP EEN WELBEPAALD PUNT IN DE TIJD EN DIE AAN VERANDERING ONDERHEVIG ZIJN.

Bron: Bloomberg - Gegevens van 30 december 2008 tot 30 december 2017.

Index Euronext® Climate Orientation 
Priority 50 EWER 

Index EURO STOXX 50® 
(Price Return)

Rendement op jaarbasis over 9 jaar 8,24% 4,07%

Historische volatiliteit2 14,96% 21,55%

Zoom op de prestatie en de volatiliteit van de indexen Euronext® Climate 
Orientation Priority 50 EWER en EURO STOXX 50® (Price Return)1 

Jaarlijks rendement berekend op 30 december van elk jaar tussen 30 december 2008 en 30 december 2017

     Climate Orientation Priority 50 EWER 
      EURO STOXX 50® (Price Return)

Ontwikkeling van de indexen Euronext® Climate Orientation Priority 
50 EWER en EURO STOXX 50® (Price Return)1 over de laatste 9 jaar

Bron: Bloomberg 
Gegevens van 30 december 2008 tot 30 december 2017.
DE WAARDE VAN UW BELEGGING KAN SCHOMMELEN. DE GEGEVENS MET BETREKKING TOT IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN EN/
OF SIMULATIES VAN IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN HEBBEN BETREKKING OP OF VERWIJZEN NAAR PERIODES IN HET VERLEDEN EN 
VORMEN GEEN BETROUWBARE AANWIJZING VOOR TOEKOMSTIGE RESULTATEN. HETZELFDE GELDT VOOR MARKTGEGEVENS UIT HET VERLEDEN.
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4,85%5,40%

Ontwikkeling en samenstelling van de index 
Euronext® Climate Orientation Priority 50 EWER
De index Euronext® Climate Orientation Priority 50 EWER is op 4 juli 2016 geïntroduceerd. De hierna 
vermelde prestaties uit het verleden zijn het resultaat van historische simulaties tussen 19 november 2010 
en 1 juli 2016, om het gedrag van de index te reproduceren indien deze eerder was geïntroduceerd.
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1   Laatste herschikking op 20 november 2017. Alle aandelen van het beleggingsuniversum worden jaarlijks herzien.
2  Industry Classification Benchmark (ICB) is een systeem om bedrijven uit de hele wereld in te delen in vier niveaus: 10 industrieën, 19 supersectoren, 41 sectoren en 114 

subsectoren. De sectorale diversificatie van de Index is die van het tweede niveau, bestaande uit 19 supersectoren. Raadpleeg voor meer informatie http://www.ftserussell.
com/financial-data/industry-classification-benchmark-icb. Bronnen: Natixis, Bloomberg per 11/01/2018. De juistheid, volledigheid en relevantie van gegevens die afkomstig 
zijn van externe bronnen worden niet gegarandeerd, ook al zijn deze gegevens afkomstig van bronnen die redelijkerwijze betrouwbaar worden geacht. Dit heeft geen 
impact op de verplichting van de Emittent om zijn verplichtingen jegens beleggers na te komen, waarvan hij niet kan worden vrijgesteld, tenzij in geval van overmacht. De 
informatie in dit document die betrekking heeft op marktgegevens, wordt verstrekt op basis van gegevens die zijn waargenomen op een welbepaald punt in de tijd en die 
aan verandering onderhevig zijn.

Huidige samenstelling1 van de index 

Naam Sector (ICB)2

3I GROUP PLC FINANCIËLE 
DIENSTEN

ACCOR SA REIZEN EN ONTSPANNING

AKZO NOBEL NV CHEMIE

ALLIANZ GY VERZEKERING

AVIVA PLC VERZEKERING

AXA SA VERZEKERING

BASF SE CHEMIE

BUNZL PLC INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

CARNIVAL PLC REIZEN EN ONTSPANNING

COMPASS GROUP PLC REIZEN EN ONTSPANNING

DEUTSCHE POST AG INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

DEUTSCHE TELEKOM 
AG TELECOMOPERATOREN

DIAGEO PLC VOEDING EN 
DRANKEN

DSV A/S INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

ENI SPA AARDOLIE EN GAS

FERGUSON PLC INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

FERROVIAL SA MATERIALEN EN 
BOUW

GIVAUDAN SA CHEMIE

GLAXOSMITHKLINE 
PLC GEZONDHEIDSZORG

HEINEKEN NV VOEDING EN 
DRANKEN

HSBC HOLDINGS PLC BANK

IBERDROLA SA NUTSDIENSTEN

INDUSTRIA DE 
DISENO TEXTIL SA RETAIL

ING GROEP NV BANK

KLEPIERRE VASTGOED

Naam Sector (ICB)2

KONE OYJ INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

KONINKLIJKE DSM NV CHEMIE

LEGRAND SA INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

LONDON STOCK 
EXCHANGE GROUP 
PLC

FINANCIËLE 
DIENSTEN

L’OREAL SA DUURZAME 
CONSUMPTIEGOEDEREN

NESTLE SA VOEDING EN 
DRANKEN

NOVARTIS AG GEZONDHEIDSZORG

PERNOD RICARD SA VOEDING EN 
DRANKEN

RECKITT BENCKISER 
GROUP PLC

DUURZAME 
CONSUMPTIEGOEDEREN

RELX PLC MEDIA

REPSOL SA AARDOLIE EN GAS

ROCHE HOLDING AG GEZONDHEIDSZORG

SAP SE TECHNOLOGIE

SCHINDLER HOLDING 
AG

INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

SIEMENS AG INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

SKY PLC MEDIA

SWISS RE AG VERZEKERING

SWISSCOM AG TELECOMOPERATOREN

THALES SA INDUSTRIËLE 
GOEDEREN/DIENSTEN

TOTAL SA AARDOLIE EN GAS

UBS GROUP AG BANK

UNIBAIL-RODAMCO SE VASTGOED

UNILEVER NV DUURZAME 
CONSUMPTIEGOEDEREN

VEOLIA 
ENVIRONNEMENT SA NUTSDIENSTEN

ZURICH INSURANCE 
GROUP AG VERZEKERING
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1   Instapkosten van 2,50%.
2   In geval van faillissement, wanbetaling of risico op faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico dat hij de bedragen waarop hij krachtens de formule 
    recht heeft, niet terugkrijgt en kan hij het initieel belegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.
3  Het gemiddelde eindrendement wordt berekend op basis van de maandelijkse prestaties van de index tussen 5 april 2024 en 5 april 2027 (37 observaties) op 

de vijfde dag van elke maand of op de volgende werkdag als de vijfde dag geen werkdag is.
4  Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
5  De terugbetalingsbedragen die in de tabel hierboven worden gepresenteerd gelden alleen als Natixis niet failliet gaat of dreigt te gaan.

Beschrijving van het mechanisme
Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation Priority 
50 Switchable Note heeft een looptijd van negen jaar 
en biedt u de mogelijkheid om ernaar te streven het 
beurspotentieel van de index Euronext® Climate 
Orientation Priority 50 EWER te evenaren. Deze 
index is samengesteld uit 50 aandelen waarvan 
Euronext heeft vastgesteld dat ze actief zijn in de 
energietransitie (zie pagina 9 en 10).

Door in te tekenen op dit product leent de belegger 
geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt de 
volgende formule te betalen:
•		Een	mogelijkheid	tot	'Switch'	vanaf	het	einde	van	

het 1e jaar: elk jaar, vanaf het einde van het 1e jaar, 
kan de Emittent zijn recht tot 'Switch' uitoefenen.

U ontvangt dan2:
•		een	terugbetaling	van	uw	volledige	beginkapitaal	

(zonder kosten1 en belastingen) op de eindvervaldag; 
•		een	coupon	van	4%	per	verstreken	jaar	sinds	de	

uitgiftedatum tot de eindvervaldag.

De kans dat de Emittent dit recht uitoefent is 

 zeer klein. Als hij beslist om zijn recht tot 'Switch' 
op het product uit te oefenen, doet hij dat 
waarschijnlijk aan het einde van de looptijd en 
indien de index sterk gestegen is.

Als het recht tot 'Switch' op de eindvervaldag niet is 
uitgeoefend, dan verleent Natixis (FR) Euronext® Climate 
Orientation Priority 50 Switchable Note u recht op 
(behoudens faillissement of risico op faillissement van 
Natixis):
•		een	terugbetaling	van	uw	volledige	

beginkapitaal (zonder kosten1 en belastingen) 
als het gemiddelde eindrendement3 van de index 
negatief is of gelijk is aan nul;

•		een	terugbetaling	van	uw	volledige	beginkapitaal	
(zonder kosten1 en belastingen) plus het gemiddelde 
eindrendement2 van de index3 als dat positief is.

De rendementen van de index voor de berekening van 
het gemiddelde worden tussen 5 april 2024 en 5 april 
2027 (37 observaties) geobserveerd op de vijfde dag 
van elke maand of op de volgende werkdag als de 
vijfde dag geen werkdag is.

Indien de Emittent beslist om zijn recht tot 'Switch' uit te oefenen tijdens de looptijd van het product, is de 
belegger niet meer blootgesteld aan het gemiddelde eindrendement van de Index.

NB: het gekozen vlakgestreken uitstappunt voor de berekening van de prestatie op de eindvervaldag kan 
lager zijn dan de slotwaarde van de index die op de eindvervaldag wordt vastgesteld.

Gemiddelde van de rendementen van de index die elke 
maand worden geobserveerd tijdens de laatste 3 jaar 
(37 observaties) van de gestructureerde note Natixis 
(FR) Euronext® Climate Orientation Priority 50 
Switchable Note

Terugbetaling op de eindvervaldag5 

Minder dan of gelijk aan 0% 100% van uw beginkapitaal (zonder kosten1 en belastingen)

Meer dan 0%
100% van uw beginkapitaal (zonder kosten1 en belastingen)
+
Gemiddeld eindrendement3 van de index4 
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Fictieve illustraties van de mechanismen
De cijfers in deze voorbeelden worden uitsluitend gebruikt 
ter indicatie, informatie en illustratie om het mechanisme 
van de gestructureerde note te beschrijven. Ze vormen 
geenszins een voorspelling van toekomstige resultaten en 
vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege 
Nagelmackers, noch een  garantie van de effectief 

uitgekeerde meerwaarde.

Als Natixis failliet gaat of dreigt failliet te gaan, is het mogelijk 
dat er aan de belegger een bedrag wordt terugbetaald dat 
lager ligt dan zijn beginkapitaal. De mogelijkheid bestaat 
zelfs dat er niets wordt terugbetaald.

Illustratie van een potentieel 
kapitaalverlies op de 
eindvervaldag

Illustratie van een potentiële 
meerwaarde op de 
eindvervaldag zonder 
activering van de 'Switch'

Illustratie van het 
'Switch'-mechanisme7 op 
05/04/2019

Vastgesteld rendement van de 
index op de eerste jaarlijkse 
observatiedatum

N.v.t. N.v.t. 115%

Vastgesteld rendement van 
de index op de 
eindvervaldag

-46% 13% N.v.t.

Gemiddeld eindrendement1 
van de index -35% 19% N.v.t.

Uitbetaalde coupons2 N.v.t. N.v.t.
 

Coupon van 4%3

Terugbetaling van het 
kapitaal4 100% 119% 100%

Actuarieel jaarlijks rendement 
vóór roerende voorheffing5 
(instapkosten6 inbegrepen)

-0,27% 1,66% 3,64%

Maand 
71

Maand 
72

Maand 
73

Maand 
74 [...] Maand 

104
Maand 

105
Maand 

106
Maand 

107
Maand 

108

Rendement van de Euronext® 
Climate Orientation Priority 
50 EWER-index in 
vergelijking met de eerste 
vaststellingsdatum 
(05/04/2018)

-9% 21% 17% -5% ... 27% 8% -15% -19% 13%

Gemiddelde van de
37 maandelijkse
prestaties van de index

19%

1 Het gemiddelde eindrendement wordt berekend op basis van de maandelijkse prestaties van de index tussen 5 april 2024 en 5 april 2027 (37 observaties) op 
  de vijfde dag van elke maand of op de volgende werkdag als de vijfde dag geen werkdag is.
2 In het geval van onze illustratie van het switchmechanisme wordt de 'Switch' geactiveerd op de 1e jaarlijkse observatiedatum.
3 Coupon van 4% jaarlijks uitbetaald vanaf 23/04/2019 tot de eindvervaldag.
4 Behoudens faillissement of risico op faillissement van Natixis.
5 Brutomeerwaarde onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wetswijziging).
6 Instapkosten van 2,50%.
7 De kans dat de Emittent dit recht tot 'Switch' uitoefent is zeer klein. Als hij beslist om zijn recht tot 'Switch' op het product uit te oefenen, doet hij dat
   waarschijnlijk aan het einde van de looptijd en indien de index sterk gestegen is.

Focus op het mechanisme voor de berekening van het gemiddelde 
eindrendement van de index

U kunt de prestatiescenario's raadplegen in het essentiële-informatiedocument (KID). U vindt het KID op de website van 
RegXchange: https://fe.regxchange.com/landing. De scenario's die in het KID worden gepresenteerd, worden verstrekt 
door Natixis, de ontwikkelaar van het product, en berekend op basis van een verplichte methode volgens de nieuwe 
Europese verordening over PRIIP's ('EU-verordening 1286/2014').

Prestatiescenario's 
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Voornaamste risico's van Natixis 
Euronext® Climate Orientation 
Priority 50 Switchable Note

Juridische documentatie

Voor de 'Notes' Natixis (FR) Euronext® Climate 
Orientation Priority 50 Switchable Note die in dit 
document worden beschreven, wordt een 
drawdown prospectus voor uitgifte en toelating 
(het 'Prospectus') opgesteld, geviseerd door de 
Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) onder het nummer C-021855, op datum 
van 6 februari 2018. De CSSF heeft aan de FSMA 
een goedkeuringsverklaring afgeleverd waarin 
wordt verklaard dat het Prospectus is opgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van de 
Richtlijn 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn), zoals 
gewijzigd (inclusief de wijziging die is aangebracht 
door de Richtlijn 2010/73/EU). Het Prospectus, 
de supplementen bij dit Prospectus en het verkorte 
prospectus in het Frans en het Nederlands, kunnen 
gratis worden verkregen in alle Nagelmackers-
kantoren en op www.nagelmackers.be. Het 
essentiële-informatiedocument (KID - Key 
Information Document) kan worden geraadpleegd 
en gedownload op de website van RegXchange 
https://fe.regxchange.com/landing. Beleggers 
worden verzocht om het Prospectus integraal te 
lezen, in het bijzonder de rubriek 'Risicofactoren'. 
Ze worden eveneens verzocht om het KID te 
raadplegen. Nieuwe supplementen bij het 
Prospectus zullen worden gepubliceerd op de 
website van Natixis (www.equitysolutions.natixis.
com). Indien een supplement verschijnt tijdens de 
inschrijvingsperiode, dient in het supplement te 
worden vermeld dat de beleggers over een 
bedenkingstermijn van twee dagen beschikken.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico 
van de Emittent, Natixis (dat beschikt over een 

rating van A volgens S&P, A2 volgens Moody's en A 
volgens Fitch). Indien de Emittent failliet gaat of 
dreigt te gaan, kan de belegger zijn initieel belegde 
kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Indien de 
perceptie van het kredietrisico van de Emittent 
verslechtert, kan dit gevolgen hebben voor de 
marktkoers van de Natixis (FR) Euronext® Climate 
Orientation Priority 50 Switchable Note. Hoe 
verder verwijderd van de eindvervaldag, hoe 
groter de potentiële gevolgen kunnen zijn. Indien 
de afwikkelingsautoriteit in het kader van de 
regeling voor het herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
vaststelt dat de Emittent in gebreke blijft of 
waarschijnlijk in gebreke zal blijven, kan zij 
beslissen om maatregelen te nemen die de waarde 
van de Notes beïnvloeden (bail-in); in dit geval 
loopt de belegger het risico het belegde bedrag en 
de potentiële winst geheel of gedeeltelijk te 
verliezen en kan het bedrag van zijn vorderingen 
ten aanzien van de financiële instelling verplicht 
worden omgezet in aandelen in het kapitaal.

Rendementsrisico

Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation 
Priority 50 Switchable Note biedt geen vast 
rendement op de eindvervaldag. Als het 
gemiddelde van de rendementen van de index die 
elke maand in de loop van de 3 laatste jaren (37 
observaties) van de looptijd van de 
gestructureerde note zijn geobserveerd, nul 
bedraagt of negatief is, realiseert u geen positief 
rendement. Overigens kan het gemiddelde 
eindrendement van de index dat op de 
eindvervaldag wordt vastgesteld, lager liggen dan 
het eindrendement van de index berekend op basis 
van de slotkoers van de index op de 
eindvervaldag.
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Risico op koersschommelingen

U dient er rekening mee te houden dat de waarde van 
de Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation Priority 
50 Switchable Note tijdens de looptijd lager kan liggen 
dan de uitgifteprijs van de note. In geval van 
vervroegde aflossing kunt u bijgevolg een kapitaalverlies 
lijden. Tot de eindvervaldag kan de waarde van de 
Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation Priority 
50 Switchable Note een aanzienlijke volatiliteit 
kennen vanwege de ontwikkeling van de 
marktvoorwaarden en meer in het bijzonder, de 
ontwikkeling van de Euronext® Climate Orientation 
Priority 50 EWER-index, de rentevoeten en de 
perceptie van het kredietrisico van Natixis. Indien alle 
andere factoren ongewijzigd blijven, leidt een stijging 
van de rente tot een daling van de waarde van het 
product en omgekeerd. Het recht op terugbetaling van 
100% van het belegde kapitaal2 (zonder kosten1 en 
belastingen) geldt alleen op de vervaldag.
 
Liquiditeitsrisico 

Deze gestructureerde note is genoteerd aan de beurs 
van Luxemburg. De toelating tot een gereglementeerde 
markt garandeert niet dat zich een actieve markt 
ontwikkelt. Natixis garandeert de liquiditeit van de 
Note door op te treden als koper (bid-ask spread van 
1%), behoudens in uitzonderlijke omstandigheden. 
De belegger die zijn effecten voor de eindvervaldag 
wil verkopen, moet ze verkopen tegen de prijs 
(exclusief makelaarskosten / taks op de 
beursverrichtingen / uitstapkosten / eventuele 
belastingen) die Natixis bepaalt naargelang de 
omstandigheden van het moment (zie de Technische 
Fiche, rubriek 'Verkoop voor de eindvervaldag').

Risico in verband met de index

In geval van een externe gebeurtenis waarover de 
Emittent geen controle heeft, en die een belangrijke 
impact heeft op het onderliggende actief en die niet 
toestaat dat er wordt overgegaan tot een aanpassing in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en 

regelgeving, voorziet de documentatie (i) een 
meldingsmechanisme aan de houder dat toestaat dat 
hij het product op elk moment en vervroegd tegen 
marktwaarde kan verkopen aan Natixis (zonder aftrek 
van de kosten die voor rekening komen van de 
belegger en voorts rekening houdend met de 
terugbetaling van de eventuele structureringskosten 
die zijn betaald aan de Emittent, en pro rata temporis 
berekend in verhouding tot de resterende looptijd van 
het product) of (ii) een terugbetaling op de 
eindvervaldag van minstens 100% van de nominale 
waarde van het product, zonder aftrek van de kosten 
die voor rekening komen van de belegger (tenzij 
indien de bevoegde afwikkelingsautoriteit haar 
afwikkelingsbevoegdheid uitoefent of ingeval de 
Emittent failliet gaat of dreigt te gaan), in 
overeenstemming met de bepalingen van het 
Uitgifteprogramma. Voor meer informatie worden 
beleggers verzocht om het drawdown prospectus voor 
uitgifte en toelating te raadplegen (het 'Prospectus').

Risico van vervroegde 
terugbetaling

In geval van overmacht, dat alleen mag worden 
geïnterpreteerd als een geval waarin het voor de 
Emittent absoluut onmogelijk is om zijn 
verplichtingen na te komen zonder dat hij daarover 
enige controle heeft en waardoor het definitief 
onmogelijk is geworden om het product in stand te 
houden, kan de Emittent de beleggers op de hoogte 
brengen van de vervroegde terugbetaling van de 
notes. Het bedrag dat aan elke belegger wordt 
terugbetaald, stemt overeen met de marktwaarde van 
het product, zonder kosten, behalve de kosten die 
onvermijdelijk moeten worden betaald om over te 
gaan tot deze vervroegde terugbetaling. De aandacht 
van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat het 
terugbetaalde bedrag veel lager kan liggen dan de 
nominale waarde van de notes. Voor meer informatie 
worden beleggers verzocht om het drawdown 
prospectus voor uitgifte en toelating te raadplegen 
(het 'Prospectus').

1 Instapkosten van 2,50%.
2 Behoudens faillissement of risico op faillissement van Natixis.
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Naam Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation Priority 50 Switchable Note

ISIN-code XS1636950575

Uitgifteprijs 100%

Kosten en vergoedingen Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, in verband met de structurering en met het 
beheer van de effecten:
-Eenmalige structureringskosten van 0,20% van het belegde nominale bedrag.
Kosten niet opgenomen in de uitgifteprijs.
-Instapkosten: 2,50% bovenop de uitgifteprijs, ingehouden door Nagelmackers.
-Uitstapkosten: op de eindvervaldag van de effecten: geen uitstapkosten.
Distributievergoedingen:
Natixis betaalt aan Nagelmackers, de distributeur, een jaarlijkse gemiddelde
vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) die tot 0,51% per jaar kan 
bedragen van het bedrag van de effectief geplaatste effecten.

Secundaire markt Natixis zal een secundaire markt aanbieden op elke noteringsdag van het onderliggende 
instrument. Natixis verbindt zich ertoe om dagelijks de schuldbewijzen terug te kopen van 
de houders in normale marktomstandigheden en tegen hun marktwaarde. 
Liquiditeitsvork: de aankoopprijs zal niet meer dan 1% hoger liggen dan de verkoopprijs.

Emittent Natixis

Distributeur BANK Nagelmackers nv

Soort Gestructureerde note naar Engels recht

Valuta EUR

Verkoopperiode Van 15 februari 2018 tot 27 maart 2018

Coupure 1.000 EUR

Minimuminleg 1.000 EUR

Uitgiftedatum 5 april 2018

Eindvervaldag 19 april 2027

Eerste 
vaststellingsdatum

5 april 2018

Mogelijke Switch-data 5 april 2019, 6 april 2020, 6 april 2021, 5 april 2022, 5 april 2023, 5 april 2024, 7 april 
2025, 7 april 2026. De kans dat de Emittent dit recht tot 'Switch' uitoefent is zeer klein. Als 
hij beslist om zijn recht tot 'Switch' op het product uit te oefenen, doet hij dat 
waarschijnlijk aan het einde van de looptijd en indien de index sterk gestegen is.

Betaaldata van de
coupons als de
'Switch' plaatsvindt op

23 april 2019, 20 april 2020, 20 april 2021, 19 april 2022, 19 april 2023, 19 april 2024, 
22 april 2025, 21 april 2026, 19 april 2027 (eindvervaldag).

Maandelijkse 
vaststellingsdata voor de 
berekening van het 
gemiddelde 
eindrendement

De 5e dag van elke maand vanaf 5 april 2024 (inbegrepen) tot 5 april 2027 (inbegrepen), 
of de volgende beursdag indien die dag geen beursdag is.

Onderliggend actief De Euronext® Climate Orientation Priority 50 Equal Weight Excess Return-index - 
Bloomberg-ticker: COP5E

Voornaamste financiële kenmerken



Beleggersprofiel In het kader van de bepaling van de beleggersprofielen (Financiële Routeplanner): beleggers met 
een beleggingshorizon van 9 jaar of meer, aangezien deze belegging als een beschermingsproduct 
wordt beschouwd. Bovendien moet de effectenportefeuille van de belegger, na de intekening op 
deze complexe belegging met kapitaalbescherming, overeenstemmen met de samenstelling van het 
betreffende beleggersprofiel.
Voor meer informatie over deze beleggersprofielen kunt u terecht bij uw Nagelmackers-kantoor.
Nagelmackers raadt u aan om alleen in dit product te beleggen als u een goede kennis hebt van de 
kenmerken van het product, en in het bijzonder de risico's die ermee gepaard gaan.
Nagelmackers moet nagaan of u over voldoende kennis en ervaring beschikt om in dit product te 
beleggen.
Indien het product niet geschikt is voor u, moet Nagelmackers u daarvoor waarschuwen. Indien de 
bank u dit product aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, moet ze nagaan of dit product voor 
u geschikt is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw 
beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe om 
beleggers te waarschuwen als het risicoprofiel van het product aanzienlijk verandert.

Fiscaliteit Van toepassing op het ogenblik waarop deze brochure is opgesteld (12/01/2018) op een gemiddelde 
'retailcliënt' die handelt als natuurlijk persoon en ingezetene is van België, behoudens wetswijzigingen.
•	Roerende voorheffing: 30%.
•	Taks op de beursverrichtingen (TOB): geen op de primaire markt en 0,12% op de 

secundaire markt (max. 1.300 EUR).
De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van iedere belegger. Zij 
kan later worden gewijzigd.

Verkoop voor de 
eindvervaldag

Voor beleggers die hun effecten voor de eindvervaldag wensen te verkopen, zal Natixis voorzien in een 
bepaalde dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden, zoals beoordeeld door Natixis. Deze 
liquiditeit kan overigens worden gewijzigd of tijdelijk opgeschort, zonder voorafgaande kennisgeving 
en naar eigen keuze van Natixis. Het kan voor beleggers dus onmogelijk zijn om hun effecten voor de 
eindvervaldag te verkopen. De verkoop aan Natixis vindt plaats tegen een prijs die door Natixis wordt 
vastgesteld op basis van de marktparameters (de prijs die door Natixis wordt voorgesteld, omvat geen 
taks op de beursverrichtingen of eventuele belastingen). Nagelmackers verbindt zich ertoe om 
minstens elk kwartaal de waarde van het product te publiceren (in normale marktomstandigheden 
wordt deze waarde op elke bankwerkdag gepubliceerd).

Publicatie van de 
waarde van het product

Tijdens de looptijd kan de waarde van het product worden opgevraagd bij uw 
Nagelmackers-kantoor. Ze wordt ook minstens eens per kwartaal gepubliceerd op https://
www.nagelmackers.be/nl/koersen-info.

Documentatie Dit document heeft een commercieel en geen reglementair karakter. Voor de 'Notes' Natixis 
(FR) Euronext® Climate Orientation Priority 50 Switchable Note die door Natixis zijn 
uitgegeven en die in dit document worden beschreven, wordt een drawdown prospectus voor 
uitgifte en toelating (het 'Prospectus') opgesteld, geviseerd door de Commission de Surveillance 
du Secteur Financier (CSSF) onder het nummer C-021855, op datum van 6 februari 2018. De 
CSSF heeft aan de FSMA een goedkeuringsverklaring afgeleverd waarin wordt verklaard dat het 
Prospectus is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn 2003/71/EG 
(Prospectusrichtlijn), zoals gewijzigd (inclusief de wijziging die is aangebracht door de Richtlijn 
2010/73/EU). Het Prospectus, de supplementen bij dit Prospectus en het verkorte prospectus in 
het Frans en het Nederlands, kunnen gratis worden verkregen in alle Nagelmackers-kantoren en 
op www.nagelmackers.be. Beleggers worden verzocht om het Prospectus integraal te lezen, in 
het bijzonder de rubriek 'Risicofactoren'. Ze worden eveneens verzocht om het KID te 
raadplegen. Nieuwe supplementen bij het Prospectus zullen worden gepubliceerd op de website 
van Natixis (www.equitysolutions.natixis.com). Indien een supplement verschijnt tijdens de 
inschrijvingsperiode, dient in het supplement te worden vermeld dat de beleggers over een 
bedenkingstermijn van twee dagen beschikken. Het essentiële-informatiedocument (KID - Key 
Information Document) kan worden geraadpleegd en gedownload op een speciale pagina van 
de website van RegXchange https://fe.regxchange.com/landing. 

Klachten Als u een klacht wilt indienen, kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Nagelmackers 
(Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel), via nagelmackers.be of via plaintes@
nagelmackers.be, binnen de termijnen voorzien in de Algemene Bankvoorwaarden van de 
bank die kunnen worden verkregen in alle Nagelmackers-kantoren en op nagelmackers.be. 
Indien uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u contact opnemen met de 
Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1 000 
Brussel (www.ombudsfin.be).
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Belangrijk bericht
Beleggers worden verzocht om hun financieel, fiscaal, boekhoudkundig 
en juridisch adviseur te raadplegen alvorens in dit product te beleggen.

Risicofactoren: beleggers moeten het Uitgifteprogramma en de 
Definitieve voorwaarden raadplegen alvorens in het product te beleggen. 
Natixis raadt de beleggers aan om de rubriek 'Risicofactoren' van het 
Uitgifteprogramma aandachtig te lezen. 

Commerciële karakter van dit document: dit document heeft een 
commercieel en geen reglementair karakter.

Informatie over vergoedingen: als een persoon (de 'Betrokken persoon') 
in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, verplicht 
is om potentiële beleggers te informeren over de opbrengst van enige 
vergoeding of provisie die Natixis betaalt aan of ontvangt van deze 
Betrokken persoon, dan is deze laatste als enige verantwoordelijk voor de 
naleving van de betreffende wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Vergunning: Natixis is een Franse kredietinstelling (bank) waaraan 
vergunning is verleend door en die onder het toezicht staat van de 
Europese Centrale Bank (ECB) en de Autorité de Contrôle Prudentiel et 
de Résolution (ACPR) en die onderworpen is aan de reglementering van 
de Franse Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Opmerking over de waardering van het product tijdens de looptijd: 
dit product geeft recht op de volledige terugbetaling van het kapitaal 
(behoudens faillissement of risico op faillissement van Natixis). Dit 
recht geldt alleen op de eindvervaldag. De waarde van het product 
kan tijdens de looptijd ervan lager liggen dan het niveau van dit recht 
op terugbetaling. Bijgevolg kan de belegger het belegde bedrag volledig 
of gedeeltelijk verliezen als het product vóór de eindvervaldag wordt 
verkocht.

Rendementen op basis van brutorendementen: de eventuele winsten 
kunnen lager uitvallen door de impact van provisies, vergoedingen, 
belastingen of andere kosten ten laste van de belegger.

Terugkoop door Natixis of vervroegde beëindiging van het product: 
Natixis zal als enige voorzien in een secundaire markt voor het product. 
Natixis heeft zich er uitdrukkelijk toe verbonden om het product terug te 
kopen, het vroegtijdig te beëindigen of prijzen voor te stellen voor het 
product tijdens de looptijd ervan. De uitvoering van deze verbintenis 
hangt af van (i) de algemene marktvoorwaarden en (ii) de liquiditeit van 
het (de) onderliggende instrument(en) en, in voorkomend geval, andere 
aangegane afdekkingstransacties. De prijs van het product stemt overeen 
met de door Natixis berekende marktprijs.

Permanente verkoopbeperkingen in de Verenigde Staten van Amerika: 
de Effecten zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse 
effectenwet van 1933 (de U.S. Securities Act of 1933) en mogen niet 
worden aangeboden, verkocht, in pand gegeven of anderszins worden 
overgedragen, tenzij in het kader van een transactie buiten de Verenigde 
Staten ('offshore transactie', zoals gedefinieerd volgens Regulation S) aan 
of voor rekening van een Toegestane ontvangende partij. Een 'Toegestane 
ontvangende partij' is elke persoon die (a) geen Amerikaanse persoon 
(U.S. Person) is zoals gedefinieerd in Rule 902(k)(1) van Regulation S; 
en (b) geen persoon die voldoet aan de definitie van een U.S. Person 
in het kader van de U.S. Commodity Exchange Act (CEA) of enige regel 

van de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC Rule), enige 
aanbeveling of enig bevel dat is voorgesteld of uitgegeven krachtens de 
CEA (voor de duidelijkheid: een persoon die geen 'ingezetene van de 
Verenigde Staten' is ('Non-United States person') zoals gedefinieerd in 
CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv), behalve, in het kader van deze subrubriek (D), 
de uitzondering voor gekwalificeerde in aanmerking komende personen 
die geen 'ingezetenen van de Verenigde Staten' zijn ('Non-United States 
persons'), zal worden beschouwd als een U.S. Person. De Effecten zijn 
uitsluitend beschikbaar voor en mogen op elk moment uitsluitend de 
economische eigendom zijn (be beneficially owned) van Toegestane 
ontvangende partijen. Bij de verwerving van een Effect wordt elke 
verwervende partij verondersteld zich te houden aan de verbintenissen 
en de verklaringen die zijn opgenomen in het basisprospectus.

Waarschuwing met betrekking tot de Index: de in dit document 
vermelde Index (de 'Index') wordt noch gesponsord, noch goedgekeurd, 
noch verkocht door Natixis. Natixis aanvaardt in dit verband geen enkele 
aansprakelijkheid. Het financiële instrument wordt geenszins gesponsord, 
gepromoot of verkocht door Euronext (de 'Licentieverlener'), en de 
Licentieverlener verstrekt geen enkele impliciete of expliciete garantie 
ten aanzien van de gevolgen van het gebruik van de Index en/of de 
merknaam van de Index of het niveau van de Index, ongeacht de periode 
of methode in kwestie. De Index wordt berekend en gepubliceerd door de 
Licentieverlener. De Licentieverlener doet al het mogelijke om ervoor te 
zorgen dat de Index juist wordt berekend. Behoudens zijn verplichtingen 
jegens de Emittent, heeft de Licentieverlener geen enkele verplichting 
om fouten met betrekking tot de Index te melden aan derden, en in 
het bijzonder aan de beleggers en/of de financiële tussenpersonen in 
het kader van voormeld financieel instrument. Noch de publicatie van 
de Index door de Licentieverlener, noch de verlening van de licentie 
op de Index of het gedeponeerde merk van de Index met het oog op 
het gebruik ervan in het kader van een financieel instrument, vormt 
een aanbeveling door de Licentieverlener om in voormeld financieel 
instrument te beleggen of in enig opzicht een garantie of oordeel van de 
Licentieverlener ten aanzien van enige belegging in voormeld financieel 
instrument.

Verwacht belastingstelsel: het voordeel van de fiscale voordelen of 
behandelingen die in dit document worden beschreven, is afhankelijk 
van de eigen belastingsituatie van elke belegger, van het land waaruit 
hij belegt en van de geldende wettelijke bepalingen. Deze fiscale 
behandeling kan op elk moment worden gewijzigd. Wij raden beleggers 
aan om advies in te winnen bij hun fiscaal adviseur indien zij meer 
informatie over hun fiscale situatie wensen.

Informatie over gegevens en/of cijfers van externe bronnen: de juistheid, 
volledigheid en relevantie van gegevens die afkomstig zijn van externe 
bronnen worden niet gegarandeerd, ook al zijn deze gegevens afkomstig 
van bronnen die redelijkerwijze betrouwbaar worden geacht. Dit heeft 
geen impact op de verplichting van de Emittent om zijn verplichtingen 
jegens beleggers na te komen, waarvan hij niet kan worden vrijgesteld, 
tenzij in geval van overmacht.

Marktgegevens: de informatie in dit document die betrekking heeft 
op marktgegevens, wordt verstrekt op basis van gegevens die zijn 
waargenomen op een welbepaald punt in de tijd en die aan verandering 
onderhevig zijn.
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ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT 

 
 

DOEL 

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk 

voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere 
producten te vergelijken. 

 

PRODUCT 
 

Naam van het product Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation Priority 50 Switchable Note 

Identificatie ISIN-code: XS1636950575 

Naam van de PRIIP-ontwikkelaar Natixis – Uitgevende instelling: Natixis S.A. 

Bevoegde autoriteit  Autorité des Marchés Financiers en Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

Contact opnemen met de PRIIP-

ontwikkelaar 
www.natixis.com / Bel voor meer informatie naar het nummer +33(1)58 32 79 79.  

Datum van productie van het document 31 januari 2018 

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is 

 

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT? 

Soort Dit product is een schuldbewijs naar Engels recht. 

Doelstellingen Dit product is ontworpen om op de vervaldatum een potentiële winst op te leveren die gekoppeld is aan het positieve rendement 

van de Onderliggende Waarde. Natixis behoudt zich elk jaar het recht voor het product om te zetten in een product dat een vaste 

rente van 4% per jaar uitkeert. 
Het product biedt een bescherming van 100% van het Nominale Bedrag op de vervaldag. 

De onderstaande bedragen hebben betrekking op alle ingelegde Nominale Bedragen. 

 

 Omzettingsgebeurtenis (« Switch »): Op elke Omzettingsdatum kan Natixis de kenmerken van het product wijzigen zodat 

u op de volgende Rentebetalingsdatum een rentebedrag ontvangt dat gelijk is aan het product van (1) het Jaarlijkse 

Rentebedrag en (2) het aantal jaren dat is verstreken sinds de Uitgiftedatum, en vervolgens op elke volgende 
Rentebetalingsdatum tot de Vervaldatum, een rentebedrag dat gelijk is aan het Jaarlijkse Rentebedrag. 

 

 Terugbetaling op de Vervaldatum: 

 Indien GEEN Omzettingsgebeurtenis heeft plaatsgevonden:  

o Als het Rendement van de Onderliggende Waarde gelijk is aan 0% of hoger ligt, zult u een bedrag 

ontvangen dat gelijk is aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het Rendement van de 

Onderliggende Waarde. 

o Als het Rendement van de Onderliggende Waarde onder 0% ligt, zult u een bedrag ontvangen dat gelijk is 
aan het Nominale Bedrag. 

 Zo niet zult u een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het Nominale Bedrag. 

 

Datums, belangrijke waarden en definities 

Alle waarnemingen en vaststellingen worden gedaan door de Berekeningsagent. Alle datums kunnen worden aangepast als ze niet 
op werkdagen vallen en eventueel in geval van gebeurtenissen die de markt verstoren. 

  Onderliggende Waarde: Euronext Climate Orientation 

Priority 50 EW Excess Return (COP5E) 

(https://www.euronext.com/fr/products/indices/NL00119
23081-XAMS/market-information) 

 Rendement van de Onderliggende Waarde: (a) het 

rekenkundige gemiddelde van de Slotniveaus van de 
Onderliggende Waarde op elke Laatste 

Waarderingsdatum gedeeld door het Beginniveau, min 

(b) 100%, uitgedrukt als een percentage. 

 Beginniveau: het Slotniveau van de Onderliggende 

Waarde op de Eerste Waarderingsdatum 

 Slotniveau: het niveau van de Onderliggende Waarde bij 

de sluiting van een bepaalde beursdag 

 Jaarlijks Rentebedrag: 4,00% van het Nominale Bedrag 

 Berekeningsagent: NATIXIS 

 Nominaal Bedrag: 1.000 EUR 

 Uitgifteprijs: 100% 

 

 Datums: 

o Datum van uitgifte: 5 april 2018 

o Vervaldatum: 19 april 2027 

o Eerste Waarderingsdatum: 5 april 2018 
o Omzettingsdatums: 5 april 2019, 6 april 2020, 6 april 

2021, 5 april 2022, 5 april 2023, 5 april 2024, 7 april 

2025, 7 april 2026 

o Rentebetalingsdatums: 23 april 2019, 20 april 2020, 
20 april 2021, 19 april 2022, 19 april 2023, 19 april 

2024, 22 april 2025, 21 april 2026, 21 april 2027 

o Laatste Waarderingsdatums:5 april 2024, 6 mei 

2024, 5 juni 2024, 5 juli 2024, 5 augustus 2024, 5 
september 2024, 7 oktober 2024, 5 november 2024, 5 

december 2024, 6 januari 2025, 5 februari 2025, 5 

maart 2025, 7 april 2025, 5 mei 2025, 5 juni 2025, 7 juli 
2025, 5 augustus 2025, 5 september 2025, 6 oktober 

2025, 5 november 2025, 5 december 2025, 5 januari 

2026, 5 februari 2026, 5 maart 2026, 7 april 2026, 5 mei 
2026, 5 juni 2026, 6 juli 2026, 5 augustus 2026, 7 

september 2026, 5 oktober 2026, 5 november 2026, 7 

december 2026, 5 januari 2027, 5 februari 2027, 5 
maart 2027, 5 april 2027 

http://www.natixis.com/


 

 
  

 

Retailbelegger op 

wie het priip 

wordt gericht 

Dit product is bestemd voor retailbeleggers die: 

 over een goede kennis van en ervaring met producten zoals het in dit document beschreven product beschikken. 

 geen enkel kapitaalverlies kunnen dulden, maar het kredietrisico van de uitgevende instelling aanvaarden 

 een risicotolerantie hebben die overeenstemt met de samenvattende risico-indicator van dit document 

 het behoud en de groei van hun kapitaal nastreven 

 een beleggingshorizon hebben die overeenstemt met de aanbevolen periode van bezit 

 
 

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN? 
Risico-indicator 

 

 De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit 

product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de 

kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of 
doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 

2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Hierbij wordt rekening gehouden met twee 

elementen: 1) het marktrisico - het feit dat de potentiële verliezen die verbonden 
zijn met toekomstige prestaties worden geschat als heel laag. En 2) het 

kredietrisico: het feit dat slechte marktomstandigheden weinig invloed hebben 

op het vermogen van Natixis en de garantsteller om u te betalen. U hebt recht 
om ten minste 100% van uw kapitaal terug te ontvangen. Bedragen daarboven 

en extra rendementen zijn afhankelijk van toekomstige marktprestaties en 

derhalve onzeker. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige 
marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als 

Natixis u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen 

verliezen. 

 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het 

product houdt tot 19 april 2027. Het daadwerkelijke risico 

kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt 

en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw product 

gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen 

voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel  u terugkrijgt. 

 

Prestatiescenario's 

Belegging van 10.000 EUR  

 

Scenario's 1 jaar 5 jaar 
9,04 jaar 

(Aanbevolen periode van bezit) 

Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,366 EUR  9,180 EUR  9,756 EUR  

 Gemiddeld rendement per jaar 
-6.34% -1.70% -0.27% 

Ongunstig scenario  Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,177 EUR  9,325 EUR  9,756 EUR  

 Gemiddeld rendement per jaar 
-8.23% -1.39% -0.27% 

Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,402 EUR  10,771 EUR  13,324 EUR  

 Gemiddeld rendement per jaar 
-5.98% 1.50% 3.23% 

Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten 9,686 EUR  12,504 EUR  13,324 EUR  

 Gemiddeld rendement per jaar 
-3.14% 4.57% 3.23% 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 9,04 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 EUR inlegt. De weergegeven 

scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze 

vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het 
verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de 

belegging/het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de 

situatie waarin wij u niet kunnen betalen. 
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. 

In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

 

Wat gebeurt er als NATIXIS niet kan uitbetalen? 
Dit product biedt geen waarborg- of compensatieregeling voor beleggers. Indien Natixis u niet kan betalen en/of in gebreke blijft, kunt u uw volledige belegging 

of een deel ervan verliezen en zou elke betaling kunnen worden uitgesteld.  
 

WAT ZIJN DE KOSTEN? 
De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten 
eenmalige, vaste en incidentele kosten. 

De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële sancties wegens 

vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 10.000 EUR inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de 
toekomst veranderen. 

 

Lager risico 

 

Hoger risico 



 

 
  

Kosten in de loop van de tijd 

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u 
informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. 

 

Belegging van 10.000 EUR 

Scenario's Indien u verkoopt na 1 jaar Indien u verkoopt na 5 jaar 
Indien u verkoopt aan het einde van 

de aanbevolen periode van bezit 

Totale kosten 
 304.97 EUR   546.33 EUR   821.60 EUR  

Effect op het rendement (verlaging van 

de opbrengst) per jaar 
3.05% 1.01% 0.69% 

 

Samenstelling van de kosten 

De onderstaande tabel geeft het volgende weer: 

 het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit; 

 de betekenis van de verschillende kostencategorieën. 

 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar 

Eenmalige kosten 
Instapkosten 0,30% Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. 

Uitstapkosten 0,00% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.  

Lopende kosten 

Portefeuilletransactiekosten 0,00% 
Het effect van de kosten wanneer wij onderliggende beleggingen voor het 
product aankopen of verkopen. 

Andere lopende kosten 0,38% 
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw 
beleggingen. 

Incidentele kosten 
Prestatievergoedingen 0,00% Niet van toepassing 

Carried interests 0,00% Niet van toepassing 

 

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN? 
Aanbevolen periode van bezit: 9,04 jaar. De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de vervaldatum van het product, aangezien het product is 
ontworpen om tot die datum te worden gehouden. In normale marktomstandigheden zorgt Natixis voor een secundaire markt tijdens de volledige looptijd van 

het product met een prijsvork van maximaal 1,00%. Indien u het product wilt verkopen vóór de vervaldatum, zal de prijs van het product afhangen van de 

marktomstandigheden die gelden op het moment dat u het wenst te verkopen. In dat geval kunt u uw kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen, ongeacht de 
kapitaalbeschermingsregeling. In ongewone marktomstandigheden of in geval van beperkte liquiditeit van de onderliggende belegging(en) of technische 

storingen is het mogelijk dat u het product niet kunt verkopen. 

 

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN? 
Voor alle klachten over de service die u wordt geboden in verband met dit product kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke adviseur. Indien u een klacht 

wenst in te dienen over dit product of over de service die u wordt geboden, kunt u op elk ogenblik contact opnemen met de klachtendienst van Natixis op het 
volgende adres: www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/fr/reclamations 

 

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE 
Het basisprospectus van 22 juni 2017 dat is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, zoals aangevuld door de supplementen bij 

het basisprospectus van 11 augustus 2017, 2 oktober 2017 en 16 november 2017, en de Definitieve Voorwaarden voor het product van *** zijn gratis 

beschikbaar op de website van de beurs van Luxemburg (www.bourse.lu) en op de speciale website van Natixis. Ze kunnen ook gratis worden geraadpleegd bij 
Natixis, 47 quai d'Austerlitz - 75013 Parijs, Frankrijk. De informatie in dit essentiële-informatiedocument is geen aanbeveling om het product te verkopen of te 

kopen en vervangt niet het individuele overleg met de bank van de belegger of de adviseur. U kunt meer informatie over dit product aanvragen bij uw financieel 

adviseur. Dit essentiële-informatiedocument is een precontractueel document waarin de belangrijkste informatie over het product (kenmerken, risico's, kosten 

enz.) wordt verstrekt. Indien u een transactie verricht, zal u na de transactie een bevestiging van de transactie ontvangen. 

 

https://www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/fr/reclamations
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