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Doelgroep
Deze complexe gestructureerde obligatie is voorbehouden aan cliënten van Bank Nagelmackers nv (FSMA 
025573 A). Deze cliënten moeten ook over voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van 
het product Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD) te begrijpen.

Aard van de belegging
Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD) is een gestructureerde obligatie 
uitgegeven door Credit Suisse AG, London Branch. Door erop in te tekenen leent u geld aan de emittent, 
die zich ertoe verbindt om (behalve bij faillissement of risico op faillissement van Credit Suisse AG3):  

•  u op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal in USD (exclusief kosten1 en belastingen) terug te 
betalen;

• elk jaar mogelijk een variabele coupon uit te keren (met een minimum van 0,50% en een maximum 
van 6,00%1).
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• Gestructureerde obligatie met een looptijd 
van 6 jaar.

• Variabele jaarlijkse brutocoupon gekoppeld 
aan de prestatie op jaarbasis van een 
evenwichtig samengestelde korf van drie 
gerenommeerde flexibele fondsen: 
Carmignac Patrimoine, Ethna-AKTIV T,  
FvS Multiple Opportunities II.

• Jaarlijkse uitkering van een variabele 
coupon, behalve in geval van faillissement 
of risico op faillissement van de emittent: 
elke jaarlijkse coupon is gelijk aan 100% 
van de prestatie op jaarbasis van de 
fondsenkorf, met een minimum van 0,50% 
bruto en een maximum van 6,00%1 bruto. 
De prestatie op jaarbasis van de korf stemt 
overeen met de prestatie van de korf sinds 

de uitgiftedatum gedeeld door het aantal 
verstreken jaren.

• Op de vervaldag recht op terugbetaling van 
100% van uw initieel belegde kapitaal in 
USD (exclusief kosten2 en belastingen), 
behalve in geval van faillissement of 
wanbetaling van de emittent Credit Suisse.

• Het kapitaal wordt (exclusief kosten1 en 
belastingen) terugbetaald in USD 
(Amerikaanse dollar) en kan verlaagd of 
verhoogd worden in geval van omzetting in 
EUR afhankelijk van de 
wisselkoersschommelingen (de belegger 
kan dus mogelijk een kapitaalverlies lijden 
in EUR).

• Emittent: Credit Suisse AG, London Branch 
(S&P: A3, Moody’s: A13, Fitch: A3)

Inleiding

1  Het is weinig waarschijnlijk dat de kaap van 6% elk jaar wordt bereikt

2 Instapkosten van 1,75%.

3 Ratings op 03/04/2018 stabiel vooruitzicht. De ratingbureaus kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Meer informatie vindt u op de websites: https://www.
spratings.com/en_US/understanding-ratings, http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en https://www.fitchratings.com/site/
definitions

4 Zie 'Voornaamste risico's van Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD)' p.17 en p.18
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De korf  
'Fund Managers Selection'

Grondslagen van de korf
De fondsenkorf is evenwichtig samengesteld en bestaat uit 3 internationale flexibele fondsen1, die 
gediversifieerd zijn op het vlak van activaklassen. De selectie van de fondsen gebeurde met het oog op een 
geografische en sectorale diversificatie die representatief is voor de wereldeconomie. De fondsen werden dan 
ook geselecteerd uit een assortiment erkende gediversifieerde flexibele fondsen, op basis van kwantitatieve 
elementen (zoals de historiek van de gegevens en de regelmaat van de prestaties, de beheerde activa, de 
prestatie van het fonds ten opzichte van zijn referentie-indicator, de volatiliteit2, etc.) en kwalitatieve 
elementen (liquiditeit, beheerstijl, bekendheid en financiële soliditeit van de beheerder, etc.). Voor een 
volledige beschrijving van de fondsen verwijzen we naar de pagina's 10, 11 en 12 van het document.

Carmignac Patrimoine 
A EUR Acc Ethna-AKTIV T

FvS Multiple  
Opportunities II

Oprichtingsdatum 07/11/1989 01/07/2009 31/03/2014

ISIN-code FR0010135103 LU0431139764 LU1038809395

Beheersmaatschappij Carmignac Gestion S.A.
Ethenea Independent

Investors S.A.
Flossbach von Storch 

Invest S.A.

Prestatie over 1 jaar -1,93% 1,73% -0,62%

Prestatie over 5 jaar (op 
jaarbasis) 2,71% 1,77% 6,25% (prestatie sinds 

oprichting)

Valuta van het fonds EUR EUR EUR

Beleggingsbeleid

Ten minste 50% van de 
activa wordt belegd in 

obligaties en 
geldmarktinstrumenten

- Liquide obligaties
- Maximaal 49% belegd in 

aandelen en soortgelijke 
effecten.

- Maximaal 20% belegd in 
edelmetalen 

- Minimaal 25% belegd in 
kapitaalparticipaties

Geografische blootstelling Internationaal Internationaal Internationaal

Morningstar-rating3 3

De waarde van uw belegging kan schommelen. De gegevens over prestaties in het verleden hebben 
betrekking op of verwijzen naar periodes in het verleden en vormen geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige resultaten. Hetzelfde geldt voor de historische marktgegevens. De correctheid, volledigheid 
of relevantie van de informatie die afkomstig is van externe bronnen wordt niet gewaarborgd, hoewel ze 
verkregen werd uit bronnen die redelijkerwijze verondersteld worden betrouwbaar te zijn. Dat doet geen 
afbreuk aan de verplichting van de emittent om zijn verplichtingen ten aanzien van de beleggers na te 
komen. Hij kan zich daaraan niet onttrekken, tenzij in geval van overmacht. Onder voorbehoud van de 
toepasselijke wetgeving draagt Credit Suisse geen enkele aansprakelijkheid in dat verband. De elementen 
van dit document betreffende de marktgegevens worden verstrekt op basis van gegevens die op een 
welbepaald moment zijn vastgesteld en die kunnen veranderen.

Bron: Morningstar op 03/04/2018

1 Flexibel fonds: een flexibel fonds is een fonds dat de activaklassen selecteert die het beste zouden presteren. Het past zijn beheer aan volgens de evolutie van de 
conjunctuur om de beste opportuniteiten van het moment op de financiële markten te benutten.

2 Volatiliteit: de omvang van de koersschommelingen van een financiële waarde. 

3 http://www.morningstar.fr/fr/help/methodology.aspx
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Evolutie van de componenten van 
de korf 'Fund Managers Selection'
In tegenstelling tot een geprofileerd fonds waarbij de beheerder de verdeling tussen de verschillende 
activaklassen moet behouden, kan hij bij een flexibel fonds de allocatie aanpassen aan de situatie van de 
financiële markten. De beheerder kan proberen om de waarde van het fonds veilig te stellen in 
crisisperiodes en te profiteren van periodes van stijgende markten.

De prestatie van flexibele fondsen wordt echter sterk beïnvloed door drie factoren:
• de kwaliteit van de beheerder en de manier waarop hij inspeelt op marktontwikkelingen;
• de regels rond de activaklassen waarin hij kan beleggen (zijn beleggingsuniversum);
• de grenzen waarbinnen de beheerder de verdeling tussen de verschillende toegelaten activaklassen 

kan laten variëren. 

Zo is het van essentieel belang om zijn beleggingen in flexibele fondsen te diversifiëren.

Evolutie van het fonds Carmignac Patrimoine A EUR Acc
In een complexe omgeving die voortdurend evolueert, is het voor beleggers die op zoek zijn naar 
diversificatieoplossingen voor hun langetermijnbeleggen soms moeilijk om op het beste moment in 
relevante activaklassen, geografische zones of sectoren te beleggen. Carmignac Patrimoine, een ICBE1 die 
belegt in aandelen, obligaties en internationale valuta's, heeft tot doel zijn referentie-indicator te 
verslaan2 over een periode van drie jaar. Ten minste 50% van de activa wordt permanent belegd in 
obligaties en geldmarktinstrumenten. De flexibele allocatie van het fonds is erop gericht 
kapitaalschommelingen te temperen en tegelijkertijd de beste rentabiliteitsbronnen te zoeken.

Aan de potentiële belegger wordt gevraagd om het KIID3 en het prospectus4 te lezen vóór elke 
beleggingsbeslissing.

1 ICBE: de ICBE-richtlijnen (Instellingen voor collectieve belegging in effecten) zijn een reeks maatregelen van de Europese Unie die het beleggingsfondsen mogelijk moet 
maken om vrij te opereren in elk land van de Unie, waarbij de verkoop aan zo weinig mogelijk nationale verplichtingen van regeringen of lokale regelgevers onderhevig is. 

2 Referentie-indicator: 50% MSCI ACWI (EUR) (herbelegde nettodividenden) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Wordt elk kwartaal geherbalanceerd.

3 https://docs.publifund.com/kiid/FR0010135103/fr_FR niet te verwarren met het KID dat verbonden is aan de PRIIPS-regelgeving).

4 https://www.carmignac.com/en/files/P_FR0010135103_INT_EN.pdf
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Evolutie van het fonds Ethna-AKTIV T
Ethna-AKTIV heeft tot doel om het kapitaal te 
behouden en een waarde te bereiken op lange 
termijn. Het fonds richt zich tot beleggers voor wie 
de stabiliteit, de bescherming van de waarde en de 
liquiditeit van de activa belangrijk zijn en die een 
aangepast rendement wensen. De 
portefeuillebeheerders van dit fonds proberen dat 
te bereiken via een actief beheer dat zowel 
rekening houdt met de huidige marktsituatie als 
met toekomstige ontwikkelingen. De samenstelling 
van Ethna-AKTIV berust dan ook op een flexibele 
en evenwichtige beleggingsstrategie. Ze proberen 

zoveel mogelijk onnodige risico's te vermijden en 
de volatiliteit te beperken. Overeenkomstig het 
principe van risicospreiding beleggen de 
beheerders van het fonds in liquide obligaties en 
tot maximaal 49% in aandelen en soortgelijke 
effecten (bijvoorbeeld aandelenfondsen).

Aan de potentiële belegger wordt gevraagd om het 
KIID1 en het prospectus2 te lezen vóór elke 
beleggingsbeslissing.

Bron: Bloomberg op 03/04/2018

De gegevens over prestaties in het verleden 
vormen geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige resultaten.

Meer informatie over het fonds vindt u op: 
https://www.carmignac.fr/fr/carmignac-
patrimoine-a-eur-acc?_
ga=2.190914218.1071634521.1520429574-
1930528209.1520429574

1 http://www.ethenea.com/eo/media?id=4140 (niet te verwarren met het KID dat verbonden is aan de PRIIPS-regelgeving)

2 http://www.ethenea.com/eo/media?id=3849

Evolutie van Ethna-Aktiv T sinds 03/04/2012
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Bron: Bloomberg op 03/04/2012

De gegevens over prestaties in het verleden 
vormen geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige resultaten.

Meer informatie over het fonds vindt u op: 
http://www.ethenea.com/eo/cms/page/
detail/516?_c=en.DE.PR

Evolutie van Carmignac Patrimoine sinds 03/04/2012
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Evolutie van het fonds FvS Multiple Opportunities II
Het deelfonds belegt zijn vermogen in allerlei 
soorten effecten, waaronder aandelen, obligaties, 
geldmarktinstrumenten, certificaten en andere 
gestructureerde producten (bijvoorbeeld 
converteerbare obligaties1 of obligaties met 
inschrijvingsrechten2), derivaten, liquide middelen 
en kasequivalenten3, en vastetermijndeposito's. 
20% (max.) van het nettovermogen van het 
deelfonds mag indirect in edelmetalen belegd 
worden en ten minste 25% van het nettovermogen 
van het deelfonds wordt belegd in 
kapitaalparticipaties. De belegging in andere 
fondsen mag niet meer dan 10% van het vermogen 

van het fonds bedragen. Ter dekking of stijging van 
het vermogen mag het deelfonds financiële 
instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt 
van toekomstige prijzen van andere 
vermogenswaarden ('derivaten'). Uitgebreide 
informatie over de eerder genoemde 
beleggingsmogelijkheden en eventuele andere 
beleggingsoplossingen zijn terug te vinden in het 
actuele prospectus. 

Aan de potentiële belegger wordt gevraagd om het 
KIID4 en het prospectus5 te lezen vóór elke 
beleggingsbeslissing. 

Evolutie van FvS Multiple Opportunities II sinds 31/03/2014 (lanceringsdatum van het fonds)

Bron: Bloomberg op 03/04/2018

De gegevens over prestaties in het verleden 
vormen geen betrouwbare indicator voor 
toekomstige resultaten.

Meer informatie over het fonds vindt u op: 
https://www.flossbachvonstorch.be/nl/
Investisseurs-prives/Fonds-d-investissement/
fonds/detail?isin=LU1038809395
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1 Obligatie waaraan een conversierecht gekoppeld is waardoor de houder het recht en niet de verplichting heeft om de obligatie in te ruilen tegen aandelen van deze 
vennootschap, volgens een vooraf vastgelegde conversiepariteit en in een vooraf bepaalde toekomstige periode.

2 Klassieke obligatie waaraan een of meer inschrijvingsrechten (of warrants) verbonden zijn, die de houder ervan het recht geven om in te tekenen op uit te geven 
aandelen.

3 Heel liquide kortetermijnbeleggingen die gemakkelijk te converteren zijn in een bepaald bedrag aan geldmiddelen en die onderhevig zijn aan een te verwaarlozen risico 
van waardeverandering.

4 https://www.flossbachvonstorch.be/__funds/documents/?document=kiid/LU1038809395/nl_BE/ (niet te verwarren met het KID dat verbonden is aan de PRIIPS- 
regelgeving)

5 https://www.flossbachvonstorch.be/__funds/documents/?document=vkp/LU1038809395/fr_BE/
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Focus op de EUR/USD-wisselkoers

Bron: Bloomberg op 04/03/2018

In zijn laatste vooruitzichten (22/01/18) is het IMF 
optimistischer gestemd over de wereldgroei. Voor 
2018 en 2019 werd de wereldgroei opwaarts 
bijgesteld tot 3,9%, wat 0,2% meer is dan in de 
vooruitzichten van oktober 2017. Die opwaartse 
herziening heeft vooral betrekking op de Verenigde 
Staten, na de belastinghervorming van 1,5 miljard 
dollar waartoe Donald Trump eind 2017 besliste. 
Als gevolg daarvan stegen de groeivooruitzichten 
in de Verenigde Staten voor 2018 van 2,3% naar 
2,7% in 2018, het hoogste groeiniveau van de 
ontwikkelde markten. In 2019 zal de Amerikaanse 
groei vertragen tot 2,5%, terwijl een eventuele 
recessie niet verwacht wordt voor 2022, het jaar 
waarin het tijdelijk stimulerend effect van het 
laatste belastingplan op de bestedingen geleidelijk 
zal uitdoven. In zijn laatste update verwacht het 
IMF een stijging van het tekort op de Amerikaanse 
lopende rekening en een verschuiving van de 
internationale investeringsstromen ten voordele 
van de dollarzone. Dat zal de Amerikaanse dollar 
waarschijnlijk ondersteunen over een horizon van 
12 maanden, zodra de eerste positieve effecten van 
het belastingplan operationeel en voelbaar zijn. 
Dat scenario geldt uiteraard alleen wanneer de 
omstandigheden dezelfde blijven, met andere 
woorden in de veronderstelling dat het risico op 
handelsoorlogen niet toeneemt. Parallel daarmee 
lijkt de dollar - na een neerwaartse correctie van 
15% in 2017 – gestabiliseerd ten opzichte van de 
voornaamste deviezen van de Amerikaanse 
handelspartners. Ten opzichte van de Europese 
eenheidsmunt schommelt de Amerikaanse dollar 

sinds het begin van het jaar binnen een nauwe vork 
van 1,22 tot 1,25. Indien het basisgroeiscenario 
van het IMF uitkomt en rekening houdend met de 
verwachte acties van de Amerikaanse en de 
Europese centrale bank, zal de dollar de komende 
maanden waarschijnlijk niet verzwakken op basis 
van de economische fundamenten.
 
Bron: Analyse Nagelmackers, maart 2018.

Op 3 februari 2018 was 1 EUR 1,2271 USD waard. 
Om een coupure van 1.000 USD tegen die 
wisselkoers te kopen, zou u 814,93 EUR (exclusief 
kosten) moeten betalen. Indien de Amerikaanse 
dollar op de vervaldag met 10% gedaald is ten 
opzichte van de euro, tot 1,35 USD voor 1 EUR, 
ontvangt u nog slechts 740,74 EUR voor uw 
coupure van 1.000 USD. De waarde van uw 
kapitaal zal dus met 10% gedaald zijn. Als de 
Amerikaanse dollar daarentegen met 10% gestegen 
is ten opzichte van de euro, tot 1,10 USD voor 1 
EUR, ontvangt u 909,10 EUR voor uw coupure van 
1.000 USD. U realiseert dan een meerwaarde van 
10% op de valuta.
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Prestatiescenario's 
Gelieve het KID (Key Information Document) te raadplegen voor de prestatiescenario's. U vindt het KID 
op de website www.credit-suisse.com/derivatives. De in het KID voorgestelde scenario's worden verstrekt 
door de ontwikkelaar van het Credit Suisse-product en berekend op basis van een methodologie die 
wordt opgelegd door de nieuwe Europese PRIIPS-regelgeving ('Verordening EU 1286/2014').

Beschrijving van het mechanisme
Het kapitaal wordt (exclusief kosten  en belastingen) terugbetaald in USD (Amerikaanse dollar) en kan 
verlaagd of verhoogd worden in geval van omzetting in EUR afhankelijk van de wisselkoersschommelin-
gen (de belegger kan dus mogelijk een kapitaalverlies lijden in EUR).

Fictieve illustraties van de mechanismen
De cijfergegevens in deze voorbeelden hebben slechts een indicatieve en informatieve waarde, aangezien 
het doel erin bestaat het mechanisme van het product te beschrijven. Ze lopen in geen enkel opzicht 
vooruit op toekomstige resultaten en vormen in geen geval een commercieel aanbod vanwege Credit 
Suisse of een garantie voor de werkelijk uitgekeerde coupons. In geval van faillissement of wanbetaling 
van de emittent Credit Suisse wordt aan de belegger mogelijk een bedrag terugbetaald dat lager is dan 
zijn beginkapitaal en zelfs nul kan bedragen.

Voorbeeld n°1 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6
Prestatie van de korf 
sinds de lancering -4,00% -2,00% -5,00% -10,00% -15,00% -22,00%

Jaarlijkse 
brutocoupon 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

• Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon die gelijk is aan 100% van de prestatie op jaarbasis 
van de fondsenkorf, met een minimum van 0,50% en een maximum van 6,00%1 (de prestatie op 
jaarbasis is de prestatie van de korf sinds de lancering gedeeld door het aantal verstreken jaren), 
behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent Credit Suisse.

• Voorbeeld van de berekening van de coupon in jaar 2: de belegger ontvangt een brutocoupon van 
0,50% (100% x (-2,00%/2) = -1,00% met een minimum van 0,50%).

• Jaarlijks actuarieel brutorendement in dit scenario vóór roerende voorheffing (inclusief maximale 
instapkosten2): 0,21%

1 Het is weinig waarschijnlijk dat het maximum van 6% elk jaar wordt bereikt

2 Instapkosten van 1,75%.
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• Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon die gelijk is aan 100% van de prestatie op jaarbasis 
van de fondsenkorf, met een minimum van 0,50% en een maximum van 6,00%1 (de prestatie op 
jaarbasis is de prestatie van de korf sinds de lancering gedeeld door het aantal verstreken jaren), 
behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent Credit Suisse.

• Voorbeeld van de berekening van de coupon in jaar 2: de belegger ontvangt een brutocoupon van 
3,50% (100% x (7,00%/2) = 3,50%).

• Jaarlijks actuarieel brutorendement in dit scenario vóór roerende voorheffing (inclusief maximale 
instapkosten2): 3,23%

• Elk jaar ontvangt de belegger een variabele coupon die gelijk is aan 100% van de prestatie op jaarbasis 
van de fondsenkorf, met een minimum van 0,50% en een maximum van 6,00% 1 (de prestatie op 
jaarbasis is de prestatie van de korf sinds de lancering gedeeld door het aantal verstreken jaren), 
behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent Credit Suisse.

• Voorbeeld van de berekening van de coupon in jaar 2: de belegger ontvangt een brutocoupon van 
6,00% (100% x (21%/2) = 10,50% met een maximum van 6,00%).

• Jaarlijks actuarieel brutorendement in dit scenario vóór roerende voorheffing (inclusief maximale 
instapkosten2): 5,59%

Voorbeeld n°2 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6
Prestatie van de korf 
sinds de lancering 15,00% 7,00% 22,00% -1,00% 9,00% 19,00%

Jaarlijkse 
brutocoupon 6,00% 3,50% 6,00% 0,50% 1,80% 3,17%

Voorbeeld n°3 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6
Prestatie van de korf 
sinds de lancering 12,00% 21,00% 24,00% 26,00% 29,00% 34,00%

Jaarlijkse 
brutocoupon 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 5,80% 5,67%

1 Het is weinig waarschijnlijk dat het maximum van 6% elk jaar wordt bereikt

2 Instapkosten van 1,75%.
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 Voornaamste risico's van Credit 
Suisse (CH) Fund Managers 
Selection Coupon Note 2024 (USD)

Juridische documentatie

Deze brochure is slechts een commercieel document 
en een samenvatting van de verplichtingen van de 
emittent zoals opgenomen in de documentatie die 
werd opgesteld met het oog op de uitgifte van het 
product, bestaande uit het KID, het basisprospectus 
naar Engels recht (de Put and Call Securities Base 
Prospectus van 27 juli 2017) en de bijlagen van 9 
augustus 2017, 31 augustus 2017, 26 september 
2017, 14 november 2017, 21 november 2017, 8 
december 2017, 8 januari 2018 en 8 februari 2018 
evenals elke andere bijlage die gepubliceerd wordt 
tijdens de inschrijvingsperiode, en de definitieve 
voorwaarden (of Final Terms van 13 april 2018, in 
het Engels opgestelde documenten) met in de 
bijlage de samenvatting over de effecten in het 
Engels, Frans en Nederlands. Het basisprospectus 
werd goedgekeurd door de Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in 
Luxemburg en deze goedkeuring werd meegedeeld 
aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten (FSMA). Deze documenten zijn gratis te 
verkrijgen in alle Nagelmackers-kantoren en op 
www.nagelmackers.be. Het KID (Key Information 
Document) is beschikbaar en downloadbaar bij 
Credit Suisse AG (www.credit-suisse.com/
derivatives). Alvorens in de obligaties te beleggen, 
wordt de belegger aangeraden het basisprospectus, 
het KID en de definitieve voorwaarden, met inbegrip 
van de bijlagen, te lezen. De eventuele bijlagen bij 
het basisprospectus die de emittent zou publiceren 
tijdens de inschrijvingsperiode zullen via dezelfde 
kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een 
bijlage bij het basisprospectus gepubliceerd wordt 
tijdens de inschrijvingsperiode, beschikt de belegger 
die al op dit product heeft ingetekend over twee 
werkdagen vanaf deze publicatie om zijn 
inschrijvingsorder te herzien.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico 
van de emittent, Credit Suisse AG (die volgens S&P 
en Fitch over een A-rating beschikt, en volgens 
Moody's over een A1-rating). Als de emittent 
failliet gaat of dat risico loopt, kan de belegger zijn 
beginkapitaal volledig of gedeeltelijk verliezen. 
Een verslechtering in de perceptie van het 
kredietrisico van de emittent kan een weerslag 
hebben op de prijs van de obligatie. Hoe verder de 
vervaldag ligt, hoe groter de mogelijke impact. Als, 
in het kader van de maatregelen inzake sanering 
en ontbinding van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen, de afwikkelings-
autoriteit het bewezen of te verwachten 
faillissement van de emittent zou vaststellen, 
kunnen de obligaties geheel of gedeeltelijk worden 
afgeschreven of worden omgezet in 
kapitaalinstrumenten ('Bail-in'), naargelang de 
beslissing van de afwikkelingsautoriteit; in dit 
kader draagt de belegger het risico van volledig of 
gedeeltelijk verlies van het belegde bedrag in USD 
en de eventuele meerwaarde in USD, of kan hij er 
door een beslissing van de afwikkelingsautoriteit 
toe gedwongen worden ze om te zetten in 
kapitaalinstrumenten van de emittent (aandelen).

Risico van prijsschommeling

De belegger moet beseffen dat de prijs van de 
obligatie gedurende de looptijd lager kan zijn dan 
het belegde kapitaal in USD (exclusief kosten). Bij 
een verkoop voor de vervaldag kan de belegger dan 
kapitaalverlies lijden. Bovendien moet de belegger 
erop toezien dat zijn beleggingshorizon 
overeenstemt met de looptijd van de obligatie. Het 
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recht op terugbetaling van het belegde kapitaal in 
USD (exclusief kosten), behalve in geval van 
faillissement of wanbetaling van de emittent Credit 
Suisse, geldt slechts op de vervaldag. Tot de 
vervaldag kan de prijs van de obligatie volatiel zijn 
als gevolg van de evolutie van de marktparameters 
en in het bijzonder de evolutie van de fondsenkorf, 
de rentevoeten en de perceptie van het 
kredietrisico van de emittent. 

Liquiditeitsrisico

Credit Suisse AG zal de liquiditeit van dit product 
verzekeren door zich koper te stellen (aankoop/
verkoopmarge van 1%) behalve in uitzonderlijke 
omstandigheden. De belegger die zijn effecten voor 
de vervaldag wenst te verkopen, zal die moeten 
verkopen tegen de prijs die Credit Suisse AG 
bepaalt op basis van de parameters van het 
moment en met uitzondering van eventuele 
makelaarskosten, taks op beursverrichtingen en 
alle andere taksen (cf. technische fiche, rubriek 
'Verkoop voor de vervaldag').

Wisselkoersrisico

Dit product is uitgedrukt in USD (Amerikaanse 
dollar). De terugbetaling van het belegde kapitaal1  
en van de mogelijke meerwaarde2 gebeurt in USD en 
kan dus hoger of lager liggen in geval van omzetting 
in EUR, afhankelijk van de 
wisselkoersschommelingen. De belegger kan dan ook 
geconfronteerd worden met een mogelijk 
kapitaalverlies in EUR. Dit risico bestaat in het 
bijzonder voor beleggers die geen rekening in USD 
hebben.

Risico verbonden aan de fondsen

In geval van externe gebeurtenissen die niet aan de 
emittent kunnen worden toegerekend en die een 
belangrijke impact hebben op de onderliggende 
fondsen, waarbij een regeling in overeenstemming 
met de geldende wet- en regelgeving niet mogelijk 
is, biedt de emittent de belegger twee keuzes. De 
eerste keuze betreft een vervroegde terugbetaling 
tegen de marktprijs van het product. De tweede 
keuze betreft een terugbetaling van het product op 
de vervaldag tegen de gemonetiseerde waarde van 
het product, waarbij de monetisatie plaatsvindt 
vanaf de datum van de gebeurtenis tot aan de 
vervaldag en de gemonetiseerde waarde niet lager 
zal zijn dan de nominale waarde van het product. 
In beide gevallen zullen geen kosten aangerekend 
worden aan de belegger en worden, in het geval 
van een vervroegde terugbetaling, de aan de 
emittent betaalde kosten prorata temporis aan de 
belegger terugbetaald. Nadat de gebeurtenis heeft 
plaatsgevonden, zal de potentiële meerwaarde in 
USD niet meer uitbetaald worden. Indien de 
belegger kiest voor de terugbetaling van het 
product op de vervaldag, kan het product voor de 
vervaldag tegen de marktwaarde verkocht worden 
aan Credit Suisse AG (zie 'liquiditeitsrisico' voor 
meer informatie). Meer informatie over de risico's 
vindt u in het basisprospectus op de pagina's 141 
tot 142 en 276 tot 287.

(1) Exclusief instapkosten van maximaal 1,75%.

(2) Eventuele meerwaarde in USD onderworpen aan de roerende voorheffing van 30% (behoudens wettelijke wijziging).
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Naam Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD)

ISIN-code XS1773999732

Type product en toepasselijk 
recht

Obligatie(s) die verwijst (verwijzen) naar een schuldinstrument naar Engels recht

Emittent Credit Suisse AG, London Branch (S&P: A1, Moody’s: A11, Fitch: A1)

Verdeler Bank Nagelmackers nv

Uitgifteprijs 100%

Kosten en provisies

Kosten opgenomen in de uitgifteprijs, verbonden aan de structurering en het beheer 
van de effecten:  
• Eenmalige structureringskosten: tot 1,50% van het nominale ingeschreven 

bedrag (inbegrepen in de instapkosten van het KID).
• Andere terugkerende kosten voor rekening van de belegger (distributiekos-

ten): Credit Suisse betaalt aan Nagelmackers een gemiddelde jaarlijkse 
vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de effecten) waarvan het 
maximumbedrag gelijk is aan 1,00% van het bedrag van de effectief geplaats-
te effecten (inbegrepen in de 'instapkosten' van het KID).

Kosten niet opgenomen in de uitgifteprijs:
• Instapkosten: 1,75% maximum
•  Uitstapkosten: 

- In geval van verkoop voor de vervaldag: 0,50% (namelijk de helft van de 
aankoop/verkoopmarge van 1%).
- Taks op beursverrichtingen van 0,12% bij de verkoop en aankoop op de 
secundaire markt (met een maximum van 1.300 EUR).

•  Wisselkosten: voor elke wisselverrichting wordt een wisselvergoeding van 
0,15% in rekening gebracht.

Valuta USD

Coupure / Nominale waarde 1.000 USD

Verkoopperiode Van 16/04/2018 tot 01/06/2018 

Uitgiftedatum 06/06/2018

Vervaldag 06/06/2024

Betalingsdatum 06/06/2018

Onderliggende waarden

Een evenwichtig samengestelde korf van 3 fondsen:
• Carmignac Patrimoine (FR0010135103)
• Ethna-AKTIV T (LU0431139764)
• Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (LU1038809395)

Datum beginniveau 06/06/2018

Jaarlijkse observatiedata 
voor de berekening van de 
coupons 

30/05/2019; 01/06/2020; 31/05/2021; 30/05/2022; 30/05/2023; 30/05/2024

Betaaldata van de coupons 06/06/2019; 08/06/2020; 07/06/2021; 06/06/2022; 06/06/2023; 06/06/2024

Voornaamste financiële 
kenmerken
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Terugbetaling op de 
vervaldag

Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde op de vervaldag door de 
emittent, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de emittent.

Fiscaliteit

Dit document vormt geen juridisch, fiscaal of financieel advies. De fiscale behandeling 
is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden 
gewijzigd.
Van toepassing op een gemiddelde retailcliënt die een natuurlijke persoon is met 
woonplaats in België, behoudens wetswijzigingen:
- Roerende voorheffing: 30%.
-  Taks op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,12% op de secundaire 

markt (met een maximum van 1.300 EUR).

Verkoop voor de vervaldag

Voor beleggers die hun effecten voor de vervaldag willen verkopen, zorgt Credit 
Suisse voor een zekere dagelijkse liquiditeit in normale marktomstandigheden (met 
een aankoop/verkoopmarge van 1%), waarvan de waardering gebeurt door Credit 
Suisse. Deze liquiditeit kan bovendien tijdelijk, zonder voorafgaande kennisgeving, 
naar goeddunken van Credit Suisse worden gewijzigd of opgeschort. De belegger kan 
dus eventueel in de onmogelijkheid verkeren om zijn effecten voor de vervaldag te 
verkopen. De verkoop aan Credit Suisse gebeurt tegen een prijs die door Credit Suisse 
is vastgelegd op basis van de marktparameters (de door Credit Suisse voorgestelde 
prijs omvat niet de taks op beursverrichtingen en de eventuele belastingen). 
Nagelmackers verbindt zich ertoe om de waarde van het product ten minste eenmaal 
per kwartaal te publiceren (in normale omstandigheden wordt deze waarde elke 
bankwerkdag gepubliceerd).

Publicatie van de waarde 
van het product

De waarde van het product kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw 
Nagelmackers-kantoor en wordt ten minste eenmaal per kwartaal gepubliceerd op 
www.nagelmackers.be/nl/koersen-info.

Documentatie

Deze brochure is slechts een commercieel document en een samenvatting van de 
verplichtingen van de emittent zoals opgenomen in de documentatie die werd opgesteld 
met het oog op de uitgifte van het product, bestaande uit het KID, het basisprospectus 
naar Engels recht (de Put and Call Securities Base Prospectus van 27 juli 2017) en de 
bijlagen van 9 augustus 2017, 31 augustus 2017, 26 september 2017, 14 november 2017, 
21 november 2017, 8 december 2017, 8 januari 2018 en 8 februari 2018 evenals elke 
andere bijlage die gepubliceerd wordt tijdens de inschrijvingsperiode, en de definitieve 
voorwaarden (of Final Terms van 13 april 2018, in het Engels opgestelde documenten) 
met in de bijlage de samenvatting over de effecten in het Engels, Frans en Nederlands. Het 
basisprospectus werd goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) in Luxemburg en deze goedkeuring werd meegedeeld aan de Autoriteit 
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze documenten zijn gratis te verkrijgen 
in alle Nagelmackers-kantoren en op www.nagelmackers.be. Het KID (Key Information 
Document) is beschikbaar en downloadbaar bij Credit Suisse AG (www.credit-suisse.
com/derivatives). Alvorens in de obligaties te beleggen, wordt de belegger aangeraden 
het basisprospectus, het KID en de definitieve voorwaarden, met inbegrip van de bijlagen, 
te lezen. De eventuele bijlagen bij het basisprospectus die de emittent zou publiceren 
tijdens de inschrijvingsperiode zullen via dezelfde kanalen ter beschikking worden 
gesteld. Zodra een bijlage bij het basisprospectus gepubliceerd wordt tijdens de 
inschrijvingsperiode, beschikt de belegger die al op dit product heeft ingetekend over 
twee werkdagen vanaf deze publicatie om zijn inschrijvingsorder te herzien.

Klachten

In geval van een klacht kunt u zich tot de klachtendienst van Nagelmackers wenden 
(Sterrenkundelaan 23 in 1210 Brussel), via nagelmackers.be of via klachten@
nagelmackers.be, binnen de termijnen bepaald in de algemene bankvoorwaarden van de 
bank die beschikbaar zijn in alle Nagelmackers-kantoren en op nagelmackers.be. Als u geen 
genoegdoening krijgt, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen, 
North Gate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2 – 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

1 Ratings op 03/04/2018 stabiel vooruitzicht. De ratingbureaus kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Meer informatie vindt u op de websites: https://www.
spratings.com/en_US/understanding-ratings, http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004 en https://www.fitchratings.com/site/
definitions
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Belangrijke mededeling
Wij vragen beleggers om, alvorens in dit product te beleggen, 
contact op te nemen met hun financiële, fiscale, 
boekhoudkundige en juridische adviseurs.
Risicofactoren: alvorens in het product te beleggen, moeten 
beleggers het uitgifteprogramma en de definitieve 
voorwaarden raadplegen. Credit Suisse raadt de beleggers 
aan om de rubriek ‘Risicofactoren’ van het uitgifteprogramma 
aandachtig te lezen. 
Promotionele aard van dit document: dit document is een 
document van promotionele en niet van reglementaire aard. 
Dit document is geen onderzoeksdocument van Credit Suisse 
en moet niet als een aanbeveling op basis van dat onderzoek 
beschouwd worden. 
Informatie over provisies: indien een persoon (de 
'belanghebbende partij') overeenkomstig toepasselijke 
wetgeving of regelgeving verplicht is om potentiële beleggers 
in het product te informeren over enige verloning of provisie 
die Credit Suisse betaalt aan of ontvangt van deze 
belanghebbende partij, zal alleen de belanghebbende partij 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van die wettelijke of 
regelgevende verplichtingen.
Emittent: de obligaties worden uitgegeven door Credit 
Suisse AG vanuit zijn vestiging in Londen (Credit Suisse AG, 
London Branch). Toegelaten en gereguleerd door de FINMA 
in Zwitserland. Toegelaten door de UK Prudential Regulation 
Authority. Onderworpen aan de regulering van de UK 
Financial Conduct Authority en aan de regulering van de 
Prudential Regulation Authority. Meer bijzonderheden over 
de graad van regulering van Credit Suisse AG, London Branch 
door de Prudential Regulation Authority zijn bij hen op 
verzoek verkrijgbaar. Credit Suisse AG, London Branch 
verstrekt geen beleggingsadvies en geeft geen 
aanbevelingen met betrekking tot de beleggingen van 
retailcliënten.
Prestaties op basis van brutoprestaties: de mogelijke 
winsten kunnen verminderd worden door het effect van 
provisies, heffingen, belastingen of andere kosten voor 
rekening van de belegger. 
Terugkoop door Credit Suisse of vroegtijdige beëindiging 
van het product: Credit Suisse verbindt zich ertoe om als 
enige te voorzien in een secundaire markt voor het product. 
Onder normale omstandigheden geeft Credit Suisse AG een 
dagelijkse indicatieve prijs (aankoop/verkoopmarge van 1%). 
Credit Suisse heeft er zich 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 die verbintenis zal afhankelijk zijn 
van (i) de algemene marktomstandigheden en (ii) de 
liquiditeit van het onderliggende instrument of de 
onderliggende instrumenten, en desgevallend van de andere 
afdekkingstransacties (hedging transacties). De prijs van het 
product zal overeenstemmen met de door Credit Suisse 
berekende marktprijs. 
Permanente verkoopbeperkingen in de Verenigde Staten: 
de effecten werden niet geregistreerd in toepassing van de 
Amerikaanse effectenwetgeving van 1993 (U.S. Securities 
Act) en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand 
of op enige andere wijze worden overgedragen, tenzij in het 
kader van een transactie buiten het grondgebied van de 

Verenigde Staten ('offshore transaction', zoals dat begrip 
gedefinieerd is in Regulation S) aan of voor rekening van een 
Toegelaten Overnemer. Onder ‘Toegelaten Overnemer’ wordt 
verstaan elke persoon: (a) die geen U.S. person is zoals 
gedefinieerd in Rule 902(k)(1) van Regulation S; en (b) die 
geen persoon is die onder een definitie valt van U.S. person in 
de zin van de U.S. Commodity Exchange Act (CEA) of enige 
regel van de U.S. Commodity Futures Trading Commission 
(CFTC Rule) of enige aanbeveling of instructie voorgesteld of 
uitgevaardigd overeenkomstig de CEA (om enige twijfel te 
vermijden, zal elke persoon die geen Non-United States 
person is zoals omschreven in de CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv), 
worden beschouwd als een U.S. person, met uitsluiting van, 
voor de doeleinden van onderafdeling (D), de uitzondering 
van de in aanmerking komende personen die geen Non-
United States persons zijn). De effecten zijn enkel 
beschikbaar voor, en mogen op enig ogenblik enkel 
volwaardig eigendom zijn (be beneficially owned) van 
Toegelaten Overnemers. Bij het aankopen van een effect zal 
elke koper geacht worden gebonden te zijn aan de 
verbintenissen en verklaringen die zijn opgenomen in het 
basisprospectus.
Brochure: Deze brochure wordt gepubliceerd en verdeeld 
door Nagelmackers. Ze is dus geen aanbeveling om in te 
schrijven of een advies of gepersonaliseerde aanbeveling om 
een transactie te sluiten, en moet ook niet als zodanig 
geïnterpreteerd worden. Bovendien stelt Nagelmackers deze 
brochure ter beschikking van haar cliënten en berust deze 
niet op een onderzoek van de specifieke situatie van een 
bepaalde cliënt. Wanneer geen enkel beleggingsadvies 
verstrekt wordt, moet Nagelmackers nagaan of u over 
voldoende kennis en ervaring beschikt rekening houdend met 
het betrokken product. Indien dit product niet geschikt voor u 
zou zijn, is Nagelmackers verplicht dat aan u mee te delen. 
Deze brochure is bestemd voor gebruik door de 
bestemmeling en mag niet gereproduceerd, verspreid of 
doorgegeven worden aan andere personen gepubliceerd 
worden, niet volledig en niet gedeeltelijk.
Onverminderd haar wettelijke of regelgevende verplichtingen 
kan Credit Suisse niet aansprakelijk gesteld worden voor de 
financiële of om het even welke andere gevolgen die 
voortvloeien uit het product dat in dit document beschreven 
wordt. Voordat ze om het even welke transactie sluiten met 
Credit Suisse, moeten de beleggers hun eigen analyse maken 
en elk professioneel advies over de risico's en voordelen van 
het product inwinnen dat ze nodig achten.
Om alle twijfel te vermijden, zijn de beleggers cliënten van 
Nagelmackers. Er mag niet van uitgegaan worden dat een 
belegger of andere cliënt van Nagelmackers directe of 
indirecte cliënt wordt van Credit Suisse of haar 
dochterondernemingen door in te tekenen op deze effecten 
of door ze te kopen, en dit onverminderd het recht van de 
beleggers ten aanzien van de emittent in overeenstemming 
met de belegging in de effecten.
Copyright © 2018 Credit Suisse en/of haar 
dochterondernemingen.
www.credit-suisse.com
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Essentiële-informatiedocument ("Eid") 

Doel 

In dit document wordt u essentiële informatie over dit beleggingsproduct verstrekt. Dit document is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk 

voorgeschreven om u in staat te stellen inzicht te verwerven in de aard, de risico's, de kosten en de potentiële toekomstige winsten en verliezen van dit 

product en deze te vergelijken met die van andere producten. 

Product 

Productnaam  Credit Suisse (CH) Fund Managers Selection Coupon Note 2024 (USD) 

Productidentificatie  ISIN: XS1773999732 I Valor: 40200323 I Serienummer: SPLB2018-2265 

PRIIP ontwikkelaar Credit Suisse International (www.credit-suisse.com/derivatives). De emittent van het product is Credit Suisse 

AG, via haar bijkantoor in Londen. 

Bel +44 3301 595 272 voor meer informatie.  

Bevoegde autoriteit van de PRIIP-ontwikkelaar Goedgekeurd door de Prudential Regulation Authority van het V.K. en gereguleerd door de V.K. Financial 

Conduct Authority en V.K. Prudential Regulation Authority  

Productiedatum en -uur 20 maart 2018 11:40:23 Londen locale tijd  

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

1. Wat is dit voor een product? 

Soort Notes onder Engels recht 

Doelstellingen 

(Terminologie in het vet in deze 

afdeling wordt in meer detail 

toegelicht in onderstaande 

tabel(len).)  

Het product is ontworpen om een rendement te bieden in de vorm van (1) regelmatige rentebetalingen en (2) een betaling in 

contanten op de vervaldatum. Het bedrag aan rente dat u ontvangt zal afhangen van de prestatie van de onderliggende waarden. 

Het product heeft een vaste looptijd en zal een einde nemen op de vervaldatum. 

Rente:Op elke rentebetalingsdatum ontvangt u een rentebetaling die rechtstreeks gekoppeld is aan de prestatie van de 

onderliggende waarden. De rentevergoeding is gelijk aan (i) het nominaal bedrag van het product gedeeld door (ii) de 

annualiseringsfactor voor de corresponderende rente waarnemingsdatum, vermenigvuldigd met (iii) (A) het korfrendement op de 

corresponderende rente waarnemingsdatum min (B) 100%, met een maximum van 60 USD en een minimum van 5 USD.  

De korfprestatie wordt berekend door de gewogen rendementen van de onderliggende waarden bij elkaar op te tellen. De 

gewogen prestatie van een onderliggende waarde wordt berekend door a) de weging van die onderliggende waarde te 

vermenigvuldigen met b) het resultaat van i) zijn referentieniveau op de relevante rente waarnemingsdatum te delen door ii) zijn 

initiële referentieniveau. De relevante data en annualiseringsfactoren zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Rente waarnemingsdatum  Rentebetalingsdatum Annualiseringsfactor 

30 mei 2019 06 juni 2019 1 

01 juni 2020 08 juni 2020 2 

31 mei 2021 07 juni 2021 3 

30 mei 2022 06 juni 2022 4 

30 mei 2023 06 juni 2023 5 

30 mei 2024 06 juni 2024 6 

 

 

Bij beëindiging van het product op de vervaldatum, ontvangt u op de vervaldatum een betaling in contanten gelijk aan het nominaal 

bedrag van het product.  

 Onder de productvoorwaarden zullen bepaalde hierboven en hieronder vermelde data worden aangepast indien de desbetreffende 

datum ofwel geen werkdag ofwel geen handelsdag is (indien van toepassing). Eventuele aanpassingen kunnen het eventuele 

rendement dat u ontvangt beïnvloeden. 

De productvoorwaarden bepalen ook dat indien zich bepaalde uitzonderlijke gebeurtenissen voordoen (1) aanpassingen aan het 

product kunnen worden aangebracht en/of (2) de uitgevende instelling van het product het product vroegtijdig kan beëindigen. Deze 

gebeurtenissen worden uiteengezet in de productvoorwaarden en hebben voornamelijk betrekking op de onderliggende waarde, 

het product en de uitgevende instelling van het product. Het rendement (indien van toepassing) dat u ontvangt bij een dergelijke 

vroegtijdige beëindiging verschilt waarschijnlijk van de hierboven beschreven scenario's en kan lager zijn dan het bedrag dat u heeft 

belegd. 

 

 Onderliggende 

Waarde 

 Carmignac Patrimoine A EUR 

Acc (ISIN: FR0010135103; 

Bloomberg: CARMPAT FP) 

 Ethna-AKTIV T (ISIN: 

LU0431139764; Bloomberg: 

ETAKTVE LX) 

 FvS - Multiple Opportunities II RT 

(ISIN: LU1038809395; 

Bloomberg: FVCSMRT LX) 

Referentiebron • CARMPAT FP: F2C 
• ETAKTVE LX: Union Investment 
Financial Services SA 
• FVCSMRT LX: DZ Privatbank SA 

Onderliggende 

Markt 

Beleggingsfonds Referentieniveau Het slotniveau van de onderliggende 

waarde aangegeven in de 

referentiebron 

Nominaal bedrag 

van het product 

 1.000 USD Initiële 

referentieniveau 

Het referentieniveau op de initiële 

waarderingsdatum 

Uitgifteprijs 100,00% van het nominale bedrag Laatste Het referentieniveau op de laatste 
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van het product referentieniveau waarderings-datum 

Valuta van het 

product 

Amerikaanse dollar (USD) Initiële 

waarderingsdatum 

6 juni 2018 

Onderliggende 

valuta 

• CARMPAT FP: EUR 

• ETAKTVE LX: EUR 

• FVCSMRT LX: EUR 

Laatste 

waarderingsdatum 

30 mei 2024 

Uitgiftedatum 6 juni 2018 Vervaldatum / 

periode 

06 juni 2024 

 Inschrijvings-periode 16 april 2018 (inbegrepen) tot 1 juni 

2018 (inbegrepen) 

Weging 

 

• CARMPAT FP: 33,33% 

• ETAKTVE LX: 33,33% 

• FVCSMRT LX: 33,34% 

Particuliere belegger aan wie 

het product wordt gericht 

Het product is bedoeld om aangeboden te worden aan particuliere beleggers die aan alle onderstaande criteria voldoen 

1. zij zijn in staat met kennis van zaken een beleggingsbeslissing te nemen door voldoende kennis van en inzicht in het product en 

de specifieke risico's en voordelen ervan, door ervaring met het investeren in en/of het houden van soortgelijke producten die 

een vergelijkbare blootstelling aan de markt bieden, ofwel zelfstandig ofwel met professioneel advies;  

2. zij streven naar inkomen en/of volledige kapitaalbescherming, afhankelijk van het vermogen van de emittent om te betalen, 

verwachten dat de ontwikkeling van de onderliggende waarde zodanig verloopt dat een gunstig rendement wordt behaald en 

hebben een beleggingshorizon dat gelijk is aan de hieronder aangegeven aanbevolen aanhoudperiode; 

3. zij aanvaarden het risico dat de uitgevende instelling niet zou kunnen uitbetalen of haar verplichtingen uit hoofde van het 

product niet kan nakomen maar zijn anders niet in staat om enig verlies van hun investering te dragen; en 

4. zij zijn bereid een risiconiveau te aanvaarden om potentiële rendementen te behalen dat in overeenstemming is met de 

hieronder weergegeven samenvattende risico-indicator. 

Het product is niet gericht op particuliere beleggers die niet aan deze criteria voldoen. 

 

2. Wat zijn de risico's en wat kan ik hiervoor terugkrijgen? 

Risico-indicator  

 

Lager risico                                                                                                                                                              Hoger risico 

 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 6 jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan aanzienlijk 

variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en het kan gebeuren dat u minder terugkrijgt. Het is mogelijk dat u niet 

gemakkelijk uw product kunt verkopen of dat u aan een prijs moet verkopen die een aanzienlijke impact heeft op hoeveel u 

terug ontvangt. 

 De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe 

groot de kans is dat beleggers verliezen lijden met dit product wegens marktontwikkelingen of doordat wij u niet kunnen betalen. 

We hebben dit product ingedeeld in klasse 2 uit 7; wat een lage risicoklasse is. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties 

worden geschat als laag, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt zeer onwaarschijnlijk is.  

Wees u bewust van wisselkoersrisico: Als de valuta van het product verschillend is van de valuta van het land waarin u woont, ontvangt u 

betalingen in een andere valuta, waardoor de uiteindelijke opbrengst die u ontvangt zal afhangen van de wisselkoers tussen deze twee valuta's. Dit 

risico wordt niet in rekening genomen in bovenstaande indicator. 

U hebt recht op een terugbetaling van minstens 100,00% van uw kapitaal. Een eventueel hoger bedrag en eventueel extra rendement is afhankelijk 

van de toekomstige marktprestatie en is onzeker. Deze bescherming tegen toekomstige marktprestaties is echter niet van toepassing als u verkoopt 

voor de vervaldatum of in geval van onmiddellijke beëindiging door de emittent. 

Als wij niet in staat zij u te betalen wat u verschuldigd is, kan u uw gehele investering verliezen. 

Voor gedetailleerde informatie over alle risico's met betrekking tot het product wordt verwezen naar de risicoparagrafen van het prospectus en de 

eventuele supplementen daarop, zoals aangegeven in de sectie "7. Overige nuttige informatie" hieronder. 

 

Prestatie 

scenario's 
Belegging: 10.000,00 

USD Scenario's  

 1 jaar 3 jaar 6 jaar 

(Aanbevolen aanhoudperiode) 

 Stressscenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 
na kosten 

8.933,85 USD  9.448,84 USD  10.300,00 USD  

  Gemiddeld rendement per jaar -10,66% -1,83% 0,50% 

 Ongunstig scenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 
na kosten 

9.202,72 USD  90.990,91 USD 10.788,41 USD  

  Gemiddeld rendement per jaar -7,97% -0,03% 1,31% 

 Gematigd scenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 
na kosten 

9.428,81 USD  11.593,62 USD  12.505,13 USD  

  Gemiddeld rendement per jaar -5,71% 5,30% 4,18% 

 Gunstig scenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 
na kosten 

10.753,44 USD  12.543,65 USD  13.600,00 USD  

  Gemiddeld rendement per jaar 7,53% 8,46% 6,00% 

 
Deze tabel geeft aan hoeveel u de komende 6 jaar in verschillende scenario's terug zou kunnen krijgen, ervan uitgaande dat u 10.000,00 USD 

belegt. De getoonde scenario's illustreren hoe uw belegging kan presteren. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De 

gepresenteerde scenario's zijn een schatting van de toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze 

belegging varieert en zijn geen exacte indicator. Wat u krijgt hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u het product aanhoudt. Het 

stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terug kunt krijgen en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen 

betalen.  

De vermelde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. De cijfers 
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houden geen rekening met uw persoonlijke fiscale situatie, wat ook invloed kan hebben op hoeveel u terugkrijgt. 

3. Wat gebeurt er als de uitgevende instelling niet kan uitbetalen? 

U staat bloot aan het risico dat de uitgevende instelling mogelijk niet in staat is zijn verplichtingen met betrekking tot het product na te komen, bijvoorbeeld in geval van 

faillissement of een officiële instructie tot afwikkeling. Dit kan de waarde van het product wezenlijk negatief beïnvloeden en kan ertoe leiden dat u uw belegging in het 

product geheel of gedeeltelijk verliest. Het product is geen deposito en valt als zodanig niet onder een depositobeschermingssysteem. 

4. Wat zijn de kosten? 

De opbrengstverlaging (Reduction in Yield - RIY) laat zien welke impact de door u betaalde totale kosten hebben op het beleggingsrendement dat u zou kunnen krijgen. 

De totale kosten houden rekening met eenmalige, doorlopende en bijkomende kosten. 

De hier vermelde bedragen zijn de cumulatieve kosten van het product zelf, voor drie verschillende aanhoudperioden. Zij omvatten mogelijke boetes voor vroegtijdige 

uitstap. Er wordt ervan uitgegaan dat u 10.000,00 USD investeert. De cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 

 

Kosten in de loop van de tijd Belegging: 10.000,00 USD 

Scenario's Indien u verkoopt na 1 jaar Indien u verkoopt na 3 jaar Indien u verkoopt aan het 

einde van de aanbevolen 

aanhoudperiode 

 Totale kosten 257,49 USD  394,41 USD  534,46 USD  

 Effecten op rendement (RIY) 

per jaar 

2,57% 1,31% 0,89% 

 De persoon die u het product verkoopt of erover adviseert kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval zal deze persoon u 

informeren over deze kosten en u laten zien wat de impact is van alle kosten op uw belegging na verloop van tijd. 

Samenstelling van de 

kosten 

De onderstaande tabel toont: 

 Het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de 

aanbevolen aanhoudperiode zou kunnen krijgen. 

 De betekenis van de verschillende kostencategorieën. 

 Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar. 

 Eenmalige kosten Instapkosten 0,25% Het effect van de kosten reeds in de prijs 

inbegrepen.  

  Uitstapkosten 0,00% Het effect van de kosten wanneer u op de 

vervaldatum verkoopt. 

 Doorlopende kosten Andere doorlopende kosten 0,64% Het effect van de kosten die wij elk jaar 

maken voor het beheren van uw 

investering. 

 

 

5. Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er eerder geld uit halen? 

Aanbevolen aanhoudperiode: 6 jaar 

Het doel van dit product  is om de opbrengst beschreven in "1. Wat is dit product" hierboven te bezorgen. Dit is echter enkel van toepassing als het product tot de 

vervaldatum wordt aangehouden. Het is daarvoor aangeraden dat u het product aanhoudt tot 6 juni 2024 (vervaldatum).  

Het product garandeert niet de mogelijkheid om te desinvesteren anders dan door het product (1) via de beurs te verkopen (waar het is genoteerd) of (2) buiten de beurs, 

waar een aanbod voor dergelijk product bestaat. De uitgevende instelling zal voor een dergelijke transactie geen kosten of boetes in rekening brengen, maar indien van 

toepassing kan een uitvoeringsvergoeding in rekening worden gebracht door uw makelaar. Door het product te verkopen voor de vervaldatum, kan u mogelijk minder 

ontvangen dan u zou hebben ontvangen als u het product had aangehouden tot de vervaldatum. 

Beursnotering Niet van toepassing Prijsnotering Percentage 

Kleinst verhandelbare eenheid 1.000,00 USD   

In onstabiele of ongebruikelijke marktomstandigheden, of in geval van technische defecten/storingen, kan de aan- en/of verkoop van het product tijdelijk worden 

verhinderd en/of opgeschort en het kan gebeuren dat dit helemaal niet mogelijk is. 

6. Hoe kan ik een klacht indienen 

Klachten met betrekking tot het gedrag van de persoon die het product adviseert of verkoopt, kunnen rechtstreeks bij die persoon worden ingediend. 

Klachten met betrekking tot het product of het gedrag van de ontwikkelaar van dit product kan schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: One Cabot Square, 

Londen E14 4QJ, Verenigd Koninkrijk, per e-mail aan: kid.enquiries@credit-suisse.com of op de volgende website: www.credit-suisse.com/derivatives. 

7. Overige nuttige informatie 

Alle aanvullende documentatie met betrekking tot het product, in het bijzonder de uitgiftedocumentatie van het programma, alle aanvullingen daarop en de 

productvoorwaarden, zijn te vinden op www.credit-suisse.com/derivatives, in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten. Deze documenten zijn ook gratis 

verkrijgbaar op One Cabot Square, London, E14 4QJ, Verenigd Koninkrijk. 

De informatie in dit Essentiële-Informatiedocument vormt geen aanbeveling om het product te kopen of te verkopen en vervangt individueel overleg met uw bank of 

adviseur niet. 

Het product wordt op geen enkele wijze gesponsord, verkocht of gepromoot door enige relevante beurs, relevante index, verwante beurs of indexsponsor. Meer 

informatie over de index is beschikbaar bij de indexbeheerder. 

Het aanbod van dit product is niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933. Dit product mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks in de Verenigde 

Staten van Amerika of aan Amerikaanse personen worden aangeboden of verkocht. De term "Amerikaanse persoon (US person)" wordt gedefinieerd in Regulation S 

van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. 
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