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Introductie
• Gestructureerde note met een looptijd van 10 jaar. 

• 1,50% bruto jaarlijkse vaste coupon in EUR tijdens de eerste periode van 5 jaar en een variabele jaar -
lijkse potentiële brutocoupon tijdens de tweede periode van 5 jaar, afhankelijk van het verschil tussen
de EUR Constant Maturity Swap1) (EUR CMS) rente op 30 jaar en op 5 jaar2), zoals gepubliceerd op de
ICESWAP2-pagina van Reuters (of de opvolger of vervangingspagina), onder EURIBOR Basis-EUR.

• Jaarlijks, van 2019 tot en met 2023, behalve in geval van faillissement of risico op faillissement,
verbindt de Emittent zich ertoe de belegger een coupon van 1,50% bruto in EUR3) te betalen, ongeacht
de evolutie van de onderliggende koersen.

• Van 2024 tot en met 2028,verbindt de Emittent zich ertoe om de belegger een potentiële jaarlijkse 
bruto variabele coupon in EUR te betalen gelijk aan 150% van het mogelijke positieve verschil tussen de
EUR 30-jaars CMS en 5-jaars CMS rentes met een minimale coupon van 0% per jaar en een maximale
coupon van 4% per jaar4). 

• De kans op het ontvangen van de maximale coupon van 4% bruto per jaar is zeer laag. De kans om alle
maximale coupons te ontvangen is bijna niet bestaand.

• Op de vervaldag heeft de belegger recht op een terugbetaling van 100% van het beginkapitaal
(exclusief taksen en belastingen en behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van
Goldman Sachs International).

• Emittent: Goldman Sachs International [A1 (Moody’s) / A + (Standard & Poor’s) / A (Fitch)]5).
Ratingbureaus kunnen deze beoordelingen op elk moment wijzigen.

1)  De CMS-rente (‘Constant Maturity Swap’ of swaprente bij constante looptijd) is een referentierente van de financiële markten die wordt gebruikt
voor operaties waarbij een vaste rente wordt omgeruild voor een variabele rente (renteswaps genoemd) gedurende een welbepaalde periode. De
EUR CMS-rente op 30 jaar en de EUR CMS-rente op 5 jaar zijn bijgevolg de referentierentes voor operaties van omruiling van een vaste rente voor
een variabele rente in EUR voor looptijden van 30 jaar en 5 jaar.

2)  Zie beschrijving van de onderliggende op pagina 8.
3)  Jaarlijkse betaaldatum van de coupons in de technische fiche op pagina 17.
4)  Eenmaal per jaar berekend op de jaarlijkse fixing datum voor de berekening van de coupons. Elk jaar betaald op de jaarlijkse betalingsdatum van

de coupon in de technische fiche op pagina 17.
5)  Ratings op 21/06/2018. Ratingbureaus kunnen deze beoordelingen op elk moment wijzigen. Ga voor meer informatie naar:

https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
en https://www.fitchratings.com/website/definities.
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Doelgroep

Deze complexe gestructureerde note is voorbe -
houden voor particuliere en professionele klanten
van Bank Nagelmackers S.A. (”Nagelmackers S.A.“,
FSMA 025573 A) op advies of op discretionaire
basis. Deze klanten moeten ook over voldoende
ervaring en kennis beschikken om de kenmerken
van het Goldman Sachs International (UK) Fixed
to CMS Spread Coupon Note te begrijpen. Dit
product is niet bedoeld voor Amerikaanse
beleggers.

Aard van de belegging

Goldman Sachs International (UK) Fixed to CMS
Spread Coupon Note is een gestructureerde note
die wordt uitgegeven door Goldman Sachs Inter -
national. Door in te schrijven, leent de belegger
geld aan de Emittent die zich ertoe verbindt om
(behalve in geval van faillissement of risico van
faillissement van Goldman Sachs International):

•   De belegger op de eindvervaldag 100% van het
belegde kapitaal terug te betalen (zonder
kosten en belastingen); 

•   De belegger vaste jaarlijkse bruto coupons van
1,50% te betalen (vanaf 2019 tot en met 2023).

•   De belegger elk jaar (van 2024 tot en met
2028) in 150% van het mogelijke positieve
verschil tussen de 30-jaars- en de 5-jaars CMS-
rente te laten deelnemen met een minimale
coupon van 0% per jaar en een maximale
coupon van 4% per jaar6). In geval van een
negatief verschil of geen verschil tussen de EUR
30 en de 5-jaars CMS-rentes, zal er geen
coupon worden uitgekeerd.

Beleggingsdoelstelling 

Deze tienjaarlijkse note is bedoeld voor beleggers
die verwachten dat het positieve verschil tussen de
30-jaars EUR CMS-rente en de 5-jaars CMS EUR-
rente gedurende de jaren 2024-2028 hoger wordt
of op zijn minst behouden blijft. De toename van
dit verschil kan te wijten zijn aan een stijging van
de langetermijnrente (hier: EUR 30-jaars CMS) in
vergelijking met stabiele of dalende korte termijn -
rente (hier: EUR 5-jaars CMS). Het verschil tussen
deze koersen kan ook toenemen als de korte -
termijnrente langzamer stijgt dan de lange termijn -
rente of als de kortetermijnrente sneller daalt dan
de langetermijnrente.  

6)  De kans op het ontvangen van de maximale coupon van 4% bruto per jaar is zeer laag. De kans om alle maximale kortingsbonnen te ontvangen is
bijna niet bestaand.
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Presentatie van de onderliggende
waarde

De EUR 30-jaars CMS en EUR 5-jaars CMS-rentes zijn
de referentierentevoeten voor swaptransacties met
een vaste en variabele rente in EUR voor een looptijd
van 30 jaar en 5 jaar. Ter informatie: op 21/06/2018
bedroeg het 30-jaars CMS EUR-tarief 1,4990% en

het 5-jaars CMS EUR-tarief 0,2650%. Dus op
21/06/2018 was het verschil tussen de 30-jaars EUR
CMS-rente en de 5-jaars EUR CMS-rente 1,2340%.
Nagelmackers S.A. biedt beleggers de geschiedenis
van CMS-rentes op aanvraag aan.
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EUR 30-jaars CMS-rente EUR 5-jaars CMS-rente   Bron: Bloomberg (gegevens van 21/06/2018)

Evolutie van EUR 30-jaar CMS en EUR-5-jaar CMS-rentes 
(sinds 20 juni 2008)

De historische evolutie van de EUR 30-jaars CMS en de 5-jaars CMS EUR-rentes is geen indicator voor
toekomstige ontwikkelingen.
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De historische evolutie van de EUR 30-jaars CMS en de 5-jaars CMS EUR-rentes is geen indicator voor
toekomstige ontwikkelingen.
In voorgaande jaren was het verschil tussen de 30-jaars CMS EUR en de 5-jaars CMS EUR-rentes positief. Dit
verschil kan in de toekomst nul of negatief zijn, in welk geval de belegger een jaarlijkse coupon van nul ontvangt.

Evolutie van het verschil tussen de CMS 30-jaar EUR en 
CMS 5-jaar EUR-rentes (sinds 20 juni 2008)
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Beschrijving van het mechanisme

Met een looptijd van 10 jaar, behalve in geval van
faillissement of het risico van een faillissement,
geeft de Goldman Sachs International (UK) Fixed
to CMS Spread Coupon Note de belegger het recht
op de volgende couponbetalingen:

• Vanaf het jaar 2019 tot en met het jaar 2023
wordt elk jaar een coupon van 1,50% betaald
aan de belegger7)

• Vanaf het jaar 2024 tot en met 2028, een poten -
tiële coupon gelijk aan 150% van het mogelijke
positieve verschil tussen de 30-jaars- en 5-jaars
CMS-rente met een minimum van 0% per jaar en
een maximum van 4% per jaar8)

• In 2028 een terugbetaling van al uw begin -
kapitaal (exclusief kosten en belastingen) 

Raadpleeg de technische fiche op pagina 16 – 18
van deze brochure voor meer informatie.

Prestatiescenario’s

Beleggers dienen de prestatiescenario’s die
worden gepresenteerd in het essentiële-infor -
matiedocument (beschikbaar op de website van de
aanbieder: https://www.gspriips.eu?isin=
XS1810760204&lang=NL&cnt=BE) te raadplegen.
Deze scenario’s worden verstrekt door de Emittent
(Goldman Sachs International) en berekend op
basis van een methode die is voorgeschreven door
de nieuwe Europese Verordening PRIIPS (Ver -
ordening (EU) nr. 1286/2014). Zij presenteren het
bedrag dat de belegger zou kunnen verkrijgen na
aftrek van de kosten op 1 jaar, 6 jaar en 10 jaar,
afhankelijk van 4 marktscenario’s (stress,

ongunstig, gemiddeld en gunstig). Deze scenario’s
zijn een schatting van toekomstige prestaties op
basis van historische gegevens met betrekking tot
veranderingen in de waarde van deze investering.

Illustratieve voorbeelden

De cijfers in deze voorbeelden zijn illustratief en
ter informatie, met als doel het mechanisme van
de gestructureerde note te beschrijven. Ze zijn op
geen enkele manier voorspellend voor toekomstige
resultaten en kunnen op geen enkele manier een
commercieel aanbod van Nagelmackers S.A.
vormen of een garantie bieden met betrekking tot
de werkelijk verdeelbare meerwaarde. In het geval
van een faillissement of risico op faillissement van
Goldman Sachs International, kan de belegger een
bedrag worden terugbetaald dat lager is dan zijn
startkapitaal, de terugbetaling kan zelfs nul zijn.

Eerste illustratie  

In het geval van een ongunstig situatie, als het
verschil tussen de 30-jaars CMS EUR-rente en de
5-jaars CMS EUR-rente gelijk is aan of minder dan
0% op elke jaarlijkse observatiedatum9) gedurende
de laatste 5 jaar, verbindt de Emittent zich ertoe
op de vervaldatum (04/09/2028) om de nominale
waarde (zijnde EUR 1.000 per coupure) terug te
betalen, behalve in geval van faillissement of risico
van een faillissement van de Emittent, en zal de
belegger recht hebben op een jaarlijkse coupon
van 1,50% bruto in EUR tijdens de eerste periode
van 5 jaar en 0% tijdens de tweede periode van 
5 jaar. Het actuariële brutorendement in EUR in
deze illustratie bedraagt 0,63%10). 

7)  Conform de jaarlijkse betalingsdatum van de coupons in de technische fiche op pagina 17. 
8)  Eenmaal per jaar berekend op de jaarlijkse fixing datum voor de berekening vande coupons. Elk jaar betaald op de jaarlijkse betalingsdatum van

de coupon in de technische fiche op pagina 17. De kans op het ontvangen van de maximale coupon van 4% bruto per jaar is zeer laag. De kans om
alle maximale coupons te ontvangen is bijna niet bestaand.

9)  Raadpleeg de technische fiche op pagina 17 voor meer informatie over deze datums.
10)   Gezien de uitgifteprijs en de commissies gedetailleerd in de technische fiche op pagina 16 en vóór roerende voorheffing.
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Tweede illustratie 

       Jaar  1                           04/09/2019

       Jaar  2                           04/09/2020

       Jaar  3                           04/09/2021

       Jaar  4                           04/09/2022

       Jaar  5                           04/09/2023

       Jaar  6               28/08/2024 1,30% 1,95% 1,95% 04/09/2024

       Jaar  7               28/08/2025 1,10% 1,65% 1,65% 04/09/2025

       Jaar  8               28/08/2026 –0,50% –0,75% 0,00% 04/09/2026

       Jaar  9               28/08/2027 1,15% 1,73% 1,73% 04/09/2027

       Jaar 10               28/08/2028 0,81% 1,21% 1,21% 04/09/2028

EUR 30-jaars
CMS en EUR 
5-jaars CMS

jaarlijkse
waarnemings-

data

Verschil 
tussen EUR 

30-jaars CMS 
en EUR 5-jaars

CMS rentes

150% van het
verschil tussen
EUR 30-jaars

CMS en 5-jaars
EUR CMS-rentes

Jaarlijkse
brutocoupon

in EUR11)
Scenario Betalings-

datums12)

Vaste coupons

Het actuariële brutorendement in EUR in deze illustratie is 1,27%13).

Slechtste mogelijkheid  
In de slechtste mogelijkheid, in geval van faillisse -
ment of risico op faillissement van de Emittent,
kunnen de coupons waarvan de betaaldatum na
deze gebeurtenis ligt verloren zijn en zal de
recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het
gestructureerde schuldinstrument zal worden
terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Die
marktwaarde hangt af van de geschatte
invorderingswaarde van het gestructureerde
schuldinstrument, rekening houdend met het
faillissement of risico op faillissement dat zich heeft
voorgedaan, en kan in het slechtste geval 0% zijn. 

11)  De potentiële jaarlijkse bruto variabele coupon van jaar 6 is maximaal 4%. De kans op het ontvangen van de maximale coupon van 4% bruto per
jaar is zeer laag. De kans om alle maximale  coupons te ontvangen is bijna niet bestaand.

12)  Als deze dag een feestdag is, is de betalingsdatum de volgende werkdag.
13)  Gezien de uitgifteprijs en de commissies gedetailleerd in de technische fiche op pagina 16 en vóór roerende voorheffing.
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Belangrijkste risico’s van Goldman
Sachs International (UK) Fixed to
CMS Spread Coupon Note

Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn
naar een oplossing om hun beleggingen te
diversifiëren. Dit complexe product is bestemd
voor ervaren beleggers die dit soort complexe
producten kennen (zie Type belegging en Doel -
publiek op pagina 2). We raden u aan om enkel in
dit product te beleggen indien u de kenmerken
ervan en meer bepaald de eraan verbonden risico’s
goed hebt begrepen. 

Wanneer Nagelmackers S.A. u een product
adviseert in het kader van beleggingsadvies, moet
zij beoordelen of dit product geschikt is voor u,
rekening houdend met uw kennis en ervaring met
betrekking tot het product, uw beleggings -
doelstellingen en uw financiële situatie. In alle

andere gevallen dient Nagelmackers S.A. te
bepalen of u over voldoende kennis en ervaring
beschikt met betrekking tot het product. Als het
product niet passend zou zijn voor u, moet zij u
hiervoor waarschuwen.

Meer informatie over de risico’s eigen aan deze
belegging vindt op pagina’s 13 tot 15 en 17 tot 30
van het Prospectus.

Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico
van de Emittent Goldman Sachs International
(rating A + door S & P, A1 door Moody’s en A door

Juridische documentatie 

Deze brochure is een commercieel document. De
informatie die ze bevat, vormt geen beleggings -
advies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd
zijn op het Prospectus “Issue of up to EUR
20.000.000 Ten-Year Floored Steepener Notes,
due September 4, 2028”, de eventuele supple -
menten erbij en de samenvattingen in het Frans en
het Nederlands, alsook de KID (Key Information
Document). De KID wordt opgesteld door de
ontwikkelaar van het product: Goldman Sachs
International (website:
https://www.gspriips.eu?isin=XS1810760204&
lang=NL&cnt=BE).

De bepalingen en voorwaarden van deze effecten

worden beschreven in het Prospectus dat is
goedgekeurd door de CSSF op 21/06/2018.
Alle documenten en de KID zijn kosteloos verkrijg -
baar bij uw accountmanager bij Nagelmackers S.A,
of op verzoek aan Nagelmackers S.A. of
www.nagelmackers.be.

De eventuele supplementen bij het Prospectus die
de Emittent zou publiceren tijdens de inschrij vings -
periode zullen eveneens via dezelfde kanalen ter
beschikking worden gesteld. Zodra een aan vulling
op het Prospectus wordt gepubliceerd tijdens de
inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds
heeft ingeschreven op dit product twee werkdagen
de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien. 
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Fitch op 21/06/2018). De ratingbureaus kunnen
deze ratings op elk moment wijzigen14). Door dit
product te kopen, accepteert de belegger, net als
bij andere gestructureerde schuldinstrumenten,
het kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van
de emittent. In geval van faillissement van de
Emittent kan de belegger zijn kapitaal geheel of
gedeeltelijk verliezen alsook de eventueel nog uit
te betalen coupons. Dit product kan niet worden
beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg
niet beschermd in het kader van de
depositobeschermingsregeling

Mocht Goldman Sachs International ernstige
solvabiliteits problemen krijgen, dan kunnen de
instrumenten volledig of gedeeltelijk worden
geannuleerd, of in eigenvermogensinstrumenten
(aandelen) worden omgezet bij beslissing van de
regelgever (’Bail-in’). In dat geval loopt de
belegger het risico om de bedragen waarop hij
recht heeft, niet te kunnen recupereren en het
belegde bedrag en de coupon helemaal of
gedeeltelijk te verliezen.

Risico op prijsschommelingen
van het product 
Door dit product aan te kopen, is de belegger
blootgesteld aan het risico van schommelingen in
de prijs van het product. Dit product is net als
andere gestructureerde schuldinstrumenten
onderworpen aan een risico van rentewijziging.
Indien de marktrente na uitgifte van dit product
stijgt en alle andere marktgegevens gelijk blijven,
dan daalt de prijs van het product tijdens de
looptijd ervan. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs
van het product. Een wijziging van de perceptie
van het kredietrisico, die tot uiting kan komen in
een aanpassing van de rating van de Emittent, kan
de waarde van het effect mettertijd doen
schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen

resulteren in een minderwaarde in geval van een
vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het
begin van de looptijd en vermindert naarmate de
eindvervaldag nadert. 

Rendementsrisico 

Gedurende de laatste 5 jaar is de variabele jaar -
lijkse coupon in EUR gekoppeld aan het verschil
tussen de EUR 30-jaars CMS en de 5-jaars EUR
CMS-rentes. In het geval van een omgekeerde EUR
CMS-rentecuvre15) en in het bijzonder in geval van
een negatief of nulverschil tussen de EUR 30-jaars
CMS en de 5-jaars EUR CMS-rentes op de jaar -
lijkse observatiedatum, bedraagt de coupon 0%
voor het jaar in kwestie.

Liquiditeitsrisico

Dit product noteert op de beurs van Luxemburg,
maar er is geen actieve markt. De belegger kan het
product niet op de beurs verkopen. 

Goldman Sachs International heeft de intentie om
de liquiditeit van de effecten op een regelmatige
manier te verzekeren in normale marktomstandig -
heden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van
de marktparameters van het moment (zie hier -
boven in de paragraaf Risico op prijs -
schommelingen van het product) en die lager zou
kunnen zijn dan de nominale waarde (zijnde
1.000 EUR per coupure), maar Goldman Sachs
International behoudt zich het recht voor om de
effecten niet langer van de houders terug te kopen
waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk
onmogelijk kan worden.

Houders moeten dus bereid zijn om de effecten te
houden tot de eindvervaldag. De door Goldman
Sachs International voorgestelde prijs omvat geen
makelaarskosten, beursstaksen en eventuele
belastingen – zie technische fiche op pagina 16 – 18.

14)   Ratings op 21/06/2018. Ratingbureaus kunnen deze beoordelingen op elk moment wijzigen. Ga voor meer informatie naar:
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004
en https://www .fitchratings.com/website/definities.

15)   Omgekeerde EUR CMS-rentecuvre: betekent dat de rente op de kortste vervaldatum (hier: 5 jaar) hoger zou zijn dan de rente op de langste
looptijd (hier: 30 jaar)
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Onder voorbehoud van het bovenstaande, zal het
verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs
die van toepassing is in geval van doorverkoop van
de effecten vóór de eindvervaldag, ongeveer 1%
bedragen. We herinneren de beleggers eraan dat
de waarde van dit product tijdens de looptijd kan
dalen tot onder de nominale waarde (zijnde 1.000
EUR per coupure). Dergelijke schommelingen
kunnen resulteren in een minderwaarde in geval
van een vervroegde verkoop. U hebt enkel op de
eindvervaldag recht op een terugbetaling van de
nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure)
door de Emittent (behalve in geval van
faillissement of risico op faillissement van de
Emittent).

Nagelmackers S.A. verbindt zich ertoe om ten
minste driemaandelijks de waarde te publiceren
van het effect op nagelmackers.be/fr/cours-et-
infos (onder normale omstandigheden wordt deze
waarde elke bankwerkdag gepubliceerd).

Risico op vervroegde terug -
betaling in geval van over macht
en in geval er geen over macht is

a) Risico van vervroegde aflossing in geval van
overmacht

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet
aan de Emittent is toe te schrijven en die het
behoud van het product definitief onmogelijk
maakt, zal de Emittent het product tegen de
marktwaarde terugbetalen. In geval van ver -
vroegde terugbetaling van het product kan de prijs
lager zijn dan de nominale waarde (zijnde 1.000
EUR per coupure). Er worden de houders geen
bijkomende kosten aangerekend. 

b) Risico op vervroegde terugbetaling in geval er
geen overmacht is

In geval van een wettelijke omstandigheid die niet
aan de Emittent toe te schrijven is en die het
behoud van het product niet definitief onmogelijk

maakt, maar die de voorwaarden van het contract
beduidend wijzigt, of bij een probleem met de
onderliggende index met een materiële impact, en
als er vanwege dit probleem geen aanpassing
mogelijk is om het product in vergelijkbare
omstandigheden aan te houden, kan de reken -
agent (Goldman Sachs International) de markt -
waarde van het product bepalen en de houder
laten kiezen tussen een vervroegde terugbetaling
tegen de marktwaarde (die lager kan zijn dan het
initiële bedrag van de belegging) en een terug -
betaling op de eindvervaldag tegen de
gemonetiseerde waarde, berekend op basis van
een rentevoet bepaald op de monetiseringsdatum,
en dat bedrag mag niet lager zijn dan de nominale
waarde. Als rentevoet geldt de door de Emittent
aangeboden jaarlijkse rentevoet op de dag waarop
de gebeurtenis zich voordoet, op een schuld -
instrument waarvan de levensduur vergelijkbaar is
met de resterende levensduur van het product op
de dag waarop het voor vervroegde terugbetaling
wordt teruggeroepen, toe te passen vanaf die
datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurtenis
die tot de vervroegde terugbetaling leidt echter
een wettelijke omstandigheid is die de ver -
plichtingen van de Emittent met betrekking tot de
effecten onwettig maakt, zonder ze echter
definitief onmogelijk te maken, kan de Emittent de
houders in kennis stellen van een vervroegde
terugbetaling tegen het hoogste bedrag van (i) de
marktwaarde van het product en (ii) de nominale
waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure). Er mogen
de houder in ieder geval geen kosten worden
aangerekend voor de vroegtijdige ontbinding van
het product en de houder heeft recht op de
terugbetaling pro rata temporis van de kosten die
de houder aan de Emittent heeft betaald. Nadat de
gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal geen enkele
coupon meer wordenuitbetaald, en dat tot de
eindvervaldag van het product. Raadpleeg voor
meer informatie over deze risico’s het Prospectus
op pagina’s 11 tot 13en pagina’s 50 tot 55.
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Technische Fiche
Naam Goldman Sachs International (UK) Fixed to CMS Spread Coupon Note
ISIN-code XS1810760204
Kosten gedragen Kosten vervat in de uitgifteprijs
door de belegger - Kosten gefactureerd door de Emittent (inclusief structureringskosten):

maximaal 4% van het nominale bedrag waarop werd ingeschreven en in
mindering gebracht op de uitgifteprijs bij uitgifte.

- Andere recurrente kosten die de belegger maakt, vervat in de uitgifteprijs
(distributiekosten): Goldman Sachs International betaalt aan Nagelmackers SA
een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van de looptijd van de
effecten) die 0,30% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt,
die jaarlijks wordt afgetrokken.

Kosten niet vervat in de uitgifteprijs
- instapkosten: maximaal 1,25%
- Uitstapkosten:
• Voor de vervaldag: taks op beursverrichtingen van 0,12% (maximaal 1.300

EUR) en  een bied- / laatspread van 1%
• Op de vervaldag: 0%

Doorverkoop vóór Dit product noteert op de Luxemburgse beurs, maar er is geen actieve handel   
de deadline in dit product. De belegger kan het product niet op de beurs verkopen. Goldman

Sachs International is van plan om onder normale marktomstandigheden
regelmatig liquiditeit te bieden tegen een prijs die wordt bepaald door de
geldende marktparameters (zie hierboven in de sectie ”Risico van
prijsschommelingen“ van het product), maar Goldman Sachs International
behoudt zich niettemin het recht voor om de effecten niet langer van de houders
terug te kopen, waardoor hun wederverkoop tijdelijk onmogelijk zou zijn.
Houders moeten daarom bereid zijn om de effecten tot hun vervaldatum te
houden. De prijs aangeboden door Goldman Sachs International omvat geen
bemiddelingskosten, wisselkoersen en eventuele belastingen – zie de sectie
“Kosten gedragen door de belegger” hierboven.
Met inachtneming van het bovenstaande zal het verschil tussen de aankoopprijs
en de toepasselijke verkoopprijs in geval van doorverkoop van de effecten vóór de
eindvervaldag ongeveer 1% bedragen. Beleggers worden eraan herinnerd dat de
waarde van dit product mogelijk lager is dan de nominale waarde tijdens de
looptijd (EUR 1.000 per coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren
in een kapitaalverlies in het geval van een vervroegde verkoop. De belegger heeft
alleen recht op een aflossing van de nominale waarde op de eindvervaldag (EUR
1.000 per coupure) door de Emittent (behalve in geval van faillissement of risico
op faillissement van de Emittent).
Nagelmackers S.A. verbindt zich ertoe om de waarde van het product zeker om de
drie maanden bekend te maken op nagelmackers.be/fr/cours-et-infos (onder
normale omstandigheden wordt deze waarde elke bankwerkdag gepubliceerd).

Emittent Goldman Sachs International
Verdeler Banque Nagelmackers S.A.
Type Gestructureerde note naar Engels recht
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Valuta EUR
Coupure 1.000 EUR
Minimale belegging 1.000 EUR
Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure)
Inschrijvingsperiode Van 28 juni tot 31 augustus 2018
Uitgiftedatum 4 September 2018
Vervaldatum 4 September 2028
Vaste coupons voor
jaar 2019 tot en met
2023 1,50% (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent)
Jaarlijkse observatie- 
data voor de bereken-  
ing van de variabele 
coupons voor jaar 
2024 tot en met 2028 De datum 5 werkdagen vóór de overeenkomstige betalingsdatum
Jaarlijkse betaaldata 
voor de coupons 4 september van elk jaar, vanaf 4 september 2019 tot en met de vervaldatum
Onderliggende EUR Constant Maturity Swap (EUR CMS) 30 jaar
waarden EUR Constant Maturity Swap (EUR CMS) 5 jaar
Beleggerprofiel Nagelmackers brengt dit product alleen op de markt aan beleggers die een goed

inzicht hebben in de kenmerken ervan en die de risico’s begrijpen. Nagelmackers
moet daarom altijd, voorafgaand aan het in de handel brengen van dit product,
vaststellen of de betreffende investeerder er voldoende kennis van heeft.
Wanneer Nagelmackers het product niet aanbeveelt voor beleggingsadvies,
beoordeelt de bank of het product geschikt is voor de betreffende belegger.
Hiertoe wordt naast de kennis die een verplichte voorwaarde voor inschrijving is,
ook gecontroleerd of de belegger over voldoende ervaring met het product
beschikt. Als er geen ervaring is, wordt het product als ongepast beschouwd voor
de belegger en wordt hij geïnformeerd vóór elke inschrijving.
Wanneer Nagelmackers het product aanbeveelt als onderdeel van een
beleggingsadvies (toepassing van de Financiële Gids: alleen mogelijk voor
particulieren), beoordeelt de bank of het product geschikt is voor de betreffende
belegger. Hiertoe wordt rekening gehouden met de kennis en ervaring van de
betrokken belegger in het product, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële
situatie. In het bijzonder moet de belegger een beleggingsdoelstelling hebben van
10 jaar of meer, waarbij deze investering als een beschermingsproduct wordt
beschouwd. Bovendien moet de beleggingsportefeuille van de belegger na
inschrijving op deze complexe kapitaalgarantie belegging overeenstemmen met
de samenstelling van het relevante beleggersprofiel. U kunt meer informatie over
deze beleggersprofielen vinden bij uw vestiging van Nagelmackers.
Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe om beleggers te waarschuwen in
geval van een ingrijpende wijziging in het risicoprofiel van het product.

Fiscaliteit Op het ogenblik van de opstelling van deze brochure (21/06/2018) toepasbaar
op een gemiddelde retailcliënt die een natuurlijke persoon en Belgisch resident is,
behoudens wetswijzigingen:
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• Roerende voorheffing: 30%.
• Taks op beursverrichtingen (TOB): geen op de primaire markt en 0,12% op de

secundaire markt (maximaal 1.300 EUR).
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke belegger. 
Ze kan later worden gewijzigd.

Publicatie van de De waarde van het product in de looptijd zal op aanvraag verkrijgbaar zijn bij 
waarde van het uw Nagelmackers S.A en minstens eenmaal per kwartaal gepubliceerd 
product worden op www.nagelmackers.be/nl/Over-and-informatie.
Documentatie Deze brochure is een commercieel document. De informatie die ze bevat, vormt

geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het
Basisprospectus, de eventuele supplementen erbij en de samenvattingen in het
Frans en het Nederlands, de definitieve voorwaarden, alsook de KID (Key
Information Document). De KID wordt opgesteld door de ontwikkelaar van het
product: Goldman Sachs International (website:
https://www.gspriips.eu?isin=XS1810760204&lang=NL&cnt=BE).
De bepalingen en voorwaarden van deze effecten worden uiteengezet in het
Prospectus  ’Issue of up to EUR 20,000,000 Ten-Year Floored Steepener Notes, due
September 4, 2028’ goedgekeurd door de Commission for the Surveillance of
Secteur Financier (CSSF) op 21/06/2018.
Alle documenten en de KID zijn kosteloos verkrijgbaar bij uw accountmanager bij
Nagelmackers S.A, op verzoek bij Nagelmackers S.A of www.nagelmackers.be.
Zodra een aanvulling op het Prospectus wordt gepubliceerd tijdens de
inschrijvingsperiode, zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product
twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.

Klacht U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Nagelmackers
(Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via
klachten@nagelmackers.be, binnen de termijnen bepaald in de Algemene
Bankvoorwaarden van de bank. Die Algemene Bankvoorwaarden zijn beschikbaar
in alle kantoren van Nagelmackers en op nagelmackers.be. Als u geen voldoening
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).
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