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1 Exclusief instapkosten van 1,75%. 
2 De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging). 
3 De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie is het gemiddelde van de maandelijkse observaties van de index waargenomen tijdens de laatste 30 maanden (31 observaties) vergeleken met de 

slotkoers van de index op de uitgiftedatum van het product (03/04/2019). Het is alleen van toepassing in het geval de automatisch vroegtijdige terugbetaling niet geactiveerd wordt. 
Raadpleeg de technische fiche op pagina 11 van deze brochure voor meer informatie over die datums. 

4 De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan lager zijn dan of gelijk zijn aan de uiteindelijke waargenomen prestatie. 
5 De MSCI World ESG Yield Select Variance Price is van het type ‘Price Return’, wat wil zeggen dat de index wordt berekend door het prijsverschil van de componenten van de index tussen 

twee punten in de index te meten tijdens de levensduur van de index, exclusief dividenden die niet worden herbelegd. De belegger profiteert niet van de dividenden toegekend door de 
aandelen waaruit de index bestaat. 

6 Raadpleeg de technische fiche op pagina 11 van deze brochure voor meer informatie over die datums. 
7 Slotkoers van de index op de oorspronkelijke observatiedatum (03/04/2019). Raadpleeg de technische fiche op pagina’s 11 – 12 van deze brochure voor meer informatie. 

8 Ratings op 16/01/2019. Ratingbureaus kunnen die 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/site/definitions.

 • Gestructureerde note met een looptĳd van maximaal 8 jaar 
en 2 maanden. 

 
• Op de eindvervaldag ontvangt u, bĳ gebrek aan vroeg -

tĳdige terugbetaling, 100%(1) van uw belegde kapitaal plus 
de eventuele meerwaarde(2) gekoppeld aan de Uiteindelĳke 
Gemiddelde Prestatie(3, 4) van de MSCI World ESG Yield 
Select Variance Price(5) (EUR) Index (hierna ‘de index’), 
met een minimum van 0%, behalve in geval van 
faillissement of risico van faillissement van de Emittent. 

 
• De mogelĳkheid op automatische vroegtĳdige terug betaling 

in het tweede, vierde of zesde jaar als op de tweejaarlĳkse 

observatiedatum(6) de prestatie van de MSCI World ESG 
Yield Select Variance Price (EUR) Index hoger dan of 
gelĳk(7) aan 4% is, vermenigvuldigd met het aantal jaren 
sinds de uitgiftedatum. De meerwaarde van de vroegtĳdige 
terugbetaling is gelĳk aan 5% vermenigvuldigd met het 
aantal jaren sinds de uitgiftedatum (behalve in geval van 
faillissement of risico van faillissement van Goldman Sachs 
International). De kans op automatische vroegtĳdige 
terugbetaling is klein. 

 
• Emittent: Goldman Sachs International [A1 (Moody’s) / 

A+ (Standard & Poor’s) / A (Fitch)](8). Ratingbureaus 
kunnen die beoordelingen op elk moment wĳzigen.

Inleiding

Doelgroep 

Dit complexe product is voorbehouden aan particuliere en 
professionele cliënten van Bank Nagelmackers nv (‘Nagelmackers’, 
FSMA 025573 A). Deze gestructureerde note is bestemd voor 
cliënten/personen die over voldoende ervaring en kennis 
beschikken om de kenmerken van de Goldman Sachs International 
(UK) Auto-Callable MSCI World ESG Note 2027 te begrĳpen. Dit 
product is niet bedoeld voor Amerikaanse beleggers. 

Aard van de belegging 

Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable MSCI World 
ESG Note 2027 is een gestructureerde note die wordt uitgegeven 

door Goldman Sachs International. 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)(1); 

• de note automatisch vervroegd terug te betalen in jaar 2, 4 of 6 
als, op de tweejaarlĳkse observatiedatum(6), de prestatie van de 
MSCI World ESG Yield Select Variance Price (EUR) Index hoger 
dan of gelĳk(7) is aan 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren 
sinds de uitgiftedatum. De meerwaarde van de vroegtĳdige 
terugbetaling is gelĳk aan 5% vermenigvuldigd met het  



aantal jaren sinds de uitgiftedatum (behalve in geval van 
faillissement of risico van faillissement van Goldman Sachs 
International). De kans op automatische vroegtĳdige 
terugbetaling is klein. 

• de belegger te laten deelnemen in een potentiële winst(4) 
verbonden aan de Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie(2, 3) van  
de MSCI World ESG Yield Select Variance Price (EUR) Index 
(hierna 'de index'), met een minimum van 0%, behalve in geval 
van faillissement of risico van faillissement van de Emittent.  
De Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie van de index kan lager  
of hoger zĳn dan de waargenomen eindprestatie. 

Beleggingsdoelstelling 

Deze note met een looptĳd van maximaal acht jaar en twee 
maanden is voor beleggers die hun investeringen wensen te 
diversifiëren. Er werd voor de verderop beschreven onderliggende 
index gekozen om te anticiperen op de trend naar duur zaamheid 
binnen bedrĳven.  Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol bĳ 
het maken van investeringsbeslissingen en met dit product wordt 
gemikt op een potentiële stĳging van deze onderliggende index 
die is opgebouwd uit een selectie van aandelen van duurzame 
bedrĳven (zie pagina 2 – 3).
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Beschrijving van de MSCI World ESG Yield Select  
Variance Price (EUR) Index(9)

9 Bron: MSCI en https://www.msci.com/esg‐investing.  
10 ‘ESG’ verwijst naar de Environmental, Social en Governance (ESG) criteria die over het algemeen de drie pijlers zijn van de extra financiële analyse van een organisatie, om de uitoefening   

van verantwoord ondernemen richting het millieu en belanghebbenden te beoordelen. 
11 Bron: Foundations of ESG Investing via https://www.msci.com/www/research‐paper/foundations‐of‐esg‐investing/0795306949. 
12 Bron: 2016 Global Sustainable Investment Review via http://www.gsi‐alliance.org/wp‐content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf.

ESG(10) staat voor Milieu, Sociaal en Bestuur (Environment, Social and Governance). Samen staan die drie factoren centraal in duurzaamheid. 
Investeren in duurzaamheid kan worden beschreven als investeren in: 

• Milieu: gebruik van duurzame energie en de impact van een bedrĳf op het milieu. 
• Sociaal: hoe een bedrĳf omgaat met haar werknemers, leveranciers en klanten. 
• Bestuur: leiderschap, compensatie van het bestuur, accountantsonderzoeken en interne controle van een bedrĳf. 
 
De belegger moet zich er van bewust zĳn dat hĳ geld uitleent aan de Emittent en dat het uitgeleende geld niet specifiek geïnvesteerd is in activa 
die beantwoorden aan criteria van duurzaamheid. Enkel het rendement is gelieerd aan een index die rekening houdt met deze duurzaam-
heidscriteria. 
 
 
Blootstelling aan de groei van ESG-investeringen 
 
• Bedrĳven met hoge ESG-scores hebben vaak een hogere winstgevendheid en dragen vaak een lager risico(11).  
• De blootstelling van particuliere beleggers aan duurzame activa neemt snel toe(12).

https://www.msci.com/esg-investing
https://www.msci.com/www/research-paper/foundations-of-esg-investing/0795306949
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf
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13 De criteria voor de samenstelling van de MSCI World ESG Index zijn te vinden 
    op https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Global_Sustainability_Indexes_Methodology_May_2017.pdf.  

14 De herziening van de Index, waarin alle vier de stappen van de selectiemethodologie worden doorlopen, valt op de eerste werkdag van de derde maand van elk kwartaal.  
Na de herziening zal de samenstelling van de Index onveranderd blijven tot de eerst volgende herziening. Ten slotte wordt de MSCI World ESG Index ook elke drie maanden herzien. 

15 Bron: Bloomberg. 
16 Meer informatie over de MSCI ESG Rating is te vinden op https://www.msci.com/esg‐ratings en https://www.msci.com/documents/10199/123a2b2b‐1395‐4aa2‐a121‐ea14de6d708a. 

17 Het dividendrendement van een aandeel kan worden berekend door het totale jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers.   
18 De criteria voor de optimalisatie zijn terug te vinden op https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Minimum_Volatility_Methodology_Jan12.pdf. 
 

Op 15/01/2019 was het niveau van de Index 1.532,65 punten(15). 

Selectiemethodologie

 Stap 1: 
MSCI World ESG Index (±831 bedrĳven)(13)

Stap 2: 
Hoge dividendrendementsfilter (±165 bedrĳven) 

Stap 3: 
Lage volatiliteitsfilter  

(±83 bedrĳven) 

Stap 4: 
Optimale gewichten 

(±76 bedrĳven) 

MSCI World ESG Yield  
Select Variance Index  

De samenstelling van de Index wordt elke drie maanden herzien.(14)

De selectiemethodologie bestaat uit vier stappen: 

Stap 1:  
Het beleggingsuniversum, ofwel de MSCI World ESG Index, bestaat uit grote en middelgrote bedrĳven uit 23 ontwikkelde markten met 
hoge ESG-scores. De top 50% best presterende bedrĳven uit deze index wordt geselecteerd. Elke onderneming die wordt opgenomen in 
het beleggingsuniversum heeft tenminste een ‘ESG-Rating’ van BB en zal in het belegginsuniversum blĳven tenzĳ de ESG-Rating onder de 
B belandt(16). Die score is gebaseerd op 37 industrie specifieke punten (de geanalyseerde punten zĳn afhankelĳk van de industrie van  
het bedrĳf en gewogen op basis van hun impact en tĳdshorizon) die voortkomen uit de drie pĳlers van ESG: Environment, Social en  
Governance(16).  
 
Stap 2:  
Selectie op basis van historisch dividendrendement(17) (20% van de aandelen met het hoogste dividendrendement over de afgelopen 12  
maanden). 
 
Stap 3:  
Selectie op basis van historische volatiliteit (50% van de bedrĳven met de laagste volatiliteit, berekend over het laatste jaar). Volatiliteit 
weerspiegelt de omvang van prĳsschommelingen van een financieel activa. 
 
Stap 4:  
Vervolgens worden de geselecteerde aandelen gewogen middels de ‘MSCI Minimum Volatility’  optimalisatie(18), waarbĳ het maximale 
 gewicht van een aandeel niet hoger kan zĳn dan 10%.  
 
De MSCI World ESG Yield Select Variance Price (EUR) Index is gebaseerd op historische lagere volatiliteit gekoppeld aan een selectie op 
basis van een hoger historisch dividend rendement ten opzichte van andere aandelen in het beleggingsuniversum. De samenstelling van 
de Index wordt elke drie maanden aangepast. 
 
De Index is van het type ‘Price Return’. Met dat type index worden de dividenden van de aandelen niet opnieuw geïnvesteerd, zodat ze 
geen directe invloed hebben op de waarde van de Index (in tegenstelling tot een index van het type ‘Total Return’). Bovendien is het 
belangrĳk op te merken dat de belegger de dividenden niet zal ontvangen die worden betaald door de aandelen waaruit de Index bestaat. 
Deze 8-jaars Note is bedoeld voor beleggers die verwachten dat het niveau van de Index hoger wordt of ten minste gelĳk blĳft.

https://www.msci.com/esg-ratings
https://www.msci.com/documents/10199/123a2b2b-1395-4aa2-a121-ea14de6d708a
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Samenstelling van de Index 

Naam Bedrĳf                                                                                                           Sector                                                                         Land

The Southern Co.                                                                                                  Nutsbedrĳven                                                                       VS 

Swisscom AG-REG                                                                                            Telecommunicatie                                                          Zwitserland 

Dominion Energy Inc.                                                                                          Nutsbedrĳven                                                                       VS 

NTT Docomo Inc                                                                                               Telecommunicatie                                                                Japan 

Zurich Insurance Group AG                                                                                 Verzekering                                                                Zwitserland 

Orange                                                                                                                 Telecommunicatie                                                             Frankrĳk 

Red Electrica Corporacion SA                                                                           Nutsbedrĳven                                                                   Spanje 

Meridian Energy                                                                                                   Nutsbedrĳven                                                           Nieuw-Zeeland 

Ascendas REIT                                                                                                            Vastgoed                                                                     Singapore 

Kuehne + Nagel Intl. AG-REG                                                                               Industrie                                                                   Zwitserland 

Capitaland Mall Trust                                                                                               Vastgoed                                                                     Singapore 

Singapore Telecommunications                                                                   Telecommunicatie                                                            Singapore 

Hydro One                                                                                                               Nutsbedrĳven                                                                  Canada 

Canadian Imperial Bank of Commerce                                                                Banken                                                                         Canada 

KBC Group NV                                                                                                              Banken                                                                          België 

Swiss RE AG                                                                                                              Verzekering                                                                Zwitserland 

Muenchener Rueckver AG-REG                                                                         Verzekering                                                                  Duitsland 

Iberdrola SA                                                                                                            Nutsbedrĳven                                                                   Spanje 

Snam S.p.A                                                                                                                 Olie & Gas                                                                        Italië 

National Grid PLC                                                                                                 Nutsbedrĳven                                                                       VK 

American Financial Group Inc.                                                                           Verzekering                                                                         VS 

Bank of Nova Scotia                                                                                                    Banken                                                                         Canada 

Emera Inc.                                                                                                               Nutsbedrĳven                                                                  Canada 

People's United Financial                                                                                          Banken                                                                             VS 

First Capital Realty Inc.                                                                                            Vastgoed                                                                       Canada 

CNP Assurances                                                                                                       Verzekering                                                                   Frankrĳk 

Gecina SA                                                                                                                     Vastgoed                                                                      Frankrĳk 

Capitaland Commercial Trust                                                                                Vastgoed                                                                     Singapore 

Sekisui House                                                                                                         Consumenten                                                                    Japan 

NN Group NV                                                                                                           Verzekering                                                                  Nederland 

Wesfarmers                                                                                                                     Retail                                                                         Australië 

Allianz SE-REG                                                                                                        Verzekering                                                                  Duitsland 

Telefonica SA                                                                                                     Telecommunicatie                                                               Spanje 

Glaxosmithkline PLC                                                                                           Farmaceutisch                                                                      VK 

Singapore Airlines                                                                                                     Industrie                                                                     Singapore 

Enagas SA                                                                                                                   Olie & Gas                                                                       Spanje 

Assicurazioni Generali                                                                                          Verzekering                                                                       Italië 

Singapore Press Holdings                                                                                          Media                                                                       Singapore 

Ausnet Services                                                                                                     Nutsbedrĳven                                                                 Australië 

Energias de Portugal SA                                                                                     Nutsbedrĳven                                                                 Portugal 

Telenor ASA                                                                                                        Telecommunicatie                                                          Noorwegen 

Repsol SA                                                                                                                    Olie & Gas                                                                       Spanje 

Legal & General Group PLC                                                                                 Verzekering                                                                         VK 

SSE PLC                                                                                                                    Nutsbedrĳven                                                                       VK 

GPT Group                                                                                                                   Vastgoed                                                                      Australië 

Unibail-Rodamco-Westfield                                                                                    Vastgoed                                                                      Frankrĳk 

DBS Group Holdings                                                                                                  Banken                                                                      Singapore 
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Bron: MSCI® (gegevens op 16/01/2019). 
 
De huidige samenstelling van de MSCI World ESG Yield Select Variance Price (EUR) Index is geen prognose voor de toekomstige samenstelling ervan.

Naam Bedrĳf                                                                                                           Sector                                                                         Land

Host Hotels & Resorts Inc.                                                                                      Vastgoed                                                                            VS 

Total SA                                                                                                                       Olie & Gas                                                                    Frankrĳk 

British Land Co. PLC                                                                                                 Vastgoed                                                                            VK 

Dexus                                                                                                                             Vastgoed                                                                      Australië 

Coca-Cola Amatil                                                                                                 Eten & Drinken                                                                Australië 

Nokian Renkaat Oyj                                                                                                Automotive                                                                     Finland 

The Macerich Co.                                                                                                       Vastgoed                                                                            VS 

Evonik Industries AG                                                                                                 Chemie                                                                       Duitsland 

BMW Group-Prf                                                                                                       Automotive                                                                   Duitsland 

Scentre Group                                                                                                             Vastgoed                                                                      Australië 

Amcor Limited                                                                                                          Materialen                                                                    Australië 

Hang Lung Properties                                                                                               Vastgoed                                                                    Hong Kong 

Transurban Group                                                                                                     Industrie                                                                      Australië 

AXA SA                                                                                                                       Verzekering                                                                   Frankrĳk 

Aurizon Holdings                                                                                                       Industrie                                                                      Australië 

Sydney Airport                                                                                                           Industrie                                                                      Australië 

SEB Group-A                                                                                                                 Banken                                                                        Zweden 

Westpac Banking Corp.                                                                                             Banken                                                                       Australië 

Mirvac Group                                                                                                              Vastgoed                                                                      Australië 

National Australia Bank                                                                                            Banken                                                                       Australië 

ANZ Banking Group                                                                                                   Banken                                                                       Australië 

Insurance Australia Group                                                                                   Verzekering                                                                   Australië 

Commonwealth Bank Of Australia                                                                        Banken                                                                       Australië 

Stockland                                                                                                                     Vastgoed                                                                      Australië 

Oneok Inc.                                                                                                                  Olie & Gas                                                                           VS 

Nordea Bank Abp.                                                                                                       Banken                                                                        Zweden 

Credit Agricole SA                                                                                                      Banken                                                                       Frankrĳk 

Aegon NV                                                                                                                   Verzekering                                                                  Nederland 



STOXX Global Select 100 EUR(19)

STOXX Global Select 100 EUR(19)

Gesimuleerde evolutie van 16 maart 2014 tot 16 maart 2017

Historische evolutie sinds 16 maart 2017

Bron: Bloomberg (gegevens op 16/01/2019). 
 
 
19  De STOXX Global Select 100 EUR is gekozen als referentie, omdat het ook bedrijven door middel van een dividendrendement en volatiliteitsfilter selecteert. De index houdt echter geen 

rekening met ESG‐factoren. 
 

Waarschuwing: 
De MSCI World ESG Yield Select Variance Price (EUR) Index is gelanceerd op 16 maart 2017. De bovenstaande grafieken zĳn gebaseerd 
op gegevens die zĳn gesimuleerd voor 16 maart 2017 en vervolgens op feitelĳke gegevens. De vergelĳking met de STOXX Global Select 
100 EUR is slechts illustratief. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 
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Beschrijving van het mechanisme

Kans op vervroegde terugbetaling 
Het tweede, vierde en zesde jaar wordt de prestatie van de index sinds de uitgiftedatum waargenomen. Als op een observatiedatum de 

prestatie van de index groter is dan of gelĳk is aan de activeringsdrempel van het overeenkomstige mechanisme voor vervroegde terugbetaling, 

wordt de vervroegde inlossing automatisch geactiveerd en stopt het product. De belegger ontvangt dan(20, 21, 22):

Als de note niet vervroegd wordt terugbetaald:

20 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent. 
21 Exclusief instapkosten van 1,75%. 
22 De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (behoudens wetswijziging). 
23 Raadpleeg de technische fiche op pagina 11 van deze brochure voor meer informatie over deze datums.
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Anders gaat het product verder. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is klein.

Observatiedatum Betaaldatum
Activeringsdrempel voor 
automatische vervroegde 

terugbetaling

Bruto- 
coupon(20, 22)

       In het 2e jaar   06/04/2021                  13/04/2021                                             +8%                                                        10% 

       In het 4e jaar   03/04/2023                  12/04/2023                                            +16%                                                       20% 

       In het 6e jaar   03/04/2025                  10/04/2025                                            +24%                                                       30%

Als de Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie van de index positief is, 
ontvangt de cliënt: 
 
100% van het geïnvesteerde kapitaal(20, 21) vermeerderd met 100% 
van de Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie(20,22) van de index.

Als de Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie van de index negatief 
is, ontvangt de cliënt: 
 
100% van het geïnvesteerde kapitaal(20, 21).

Hoe wordt de Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie van de index 
berekend? Die stemt overeen met het gemiddelde van de maandelĳkse 
observaties van de index waargenomen gedurende de laatste 30 
maanden (31 observaties)(23) vergeleken met de slotkoers van de 

index op de datum van uitgifte van het product (03/04/2019). De 
Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie van de index kan lager of hoger 
zĳn dan de waargenomen eindprestatie.



Prestatie van de MSCI World ESG 
Yield Select Variance Price (EUR) 
Index tijdens de laatste 31 
maanden van het product

Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie  
van de index

15% 20% 12%           7%            9%           3%           […]         -14%         -5%           6%          12%
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Mechanisme voor het berekenen van de Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie van de index
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De in dit voorbeeld gebruikte numerieke gegevens zijn slechts 
indicatief en illustratief, waarbij het doel is om het mechanisme 
voor het berekenen van de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van 
de index te beschrijven. Ze zijn op geen enkele manier indicatief 
voor toekomstige resultaten en vormen op geen enkele manier 
een commercieel aanbod van Nagelmackers. 
 
Prestatiescenario’s 

Beleggers dienen de prestatiescenario’s die worden gepresenteerd 
in het Key Information Document (beschikbaar op de website van 
de aanbieder: 
https://www.gspriips.eu/?isin=XS1901817079&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 (Verordening (EU) nr. 1286/2014). 
Zij presenteren het bedrag dat de belegger zou kunnen verkrijgen 

na aftrek van de kosten op 1 jaar, 5 jaar en 8 jaar en 2 maanden, 
afhankelijk van 4 marktscenario’s (stress, ongunstig, gemiddeld 
en gunstig). Die scenario’s zijn een schatting van toekomstige 
prestaties op basis van historische gegevens met betrekking tot 
veranderingen in de waarde van die investering. 
 
Het ongunstigste geval  

In het ongunstigste geval, in geval van faillissement of risico van 
een faillissement van de emittent, kunnen coupons waarvan de 
betaaldatum na die gebeurtenis ligt, verloren gaan en kan het 
terugvorderen van kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerde 
schuldpapier zal worden terugbetaald aan de marktwaarde. Die 
marktwaarde zal afhangen van de recuperatiewaarde van de 
gestructureerde schuldinstrumenten geschat na het faillissement 
of het risico van faillissement dat is ontstaan en kan in het ergste 
geval 0% zijn. 

Juridische documentatie
Deze brochure is een commercieel document. De informatie die 
ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing 
moet gebaseerd zijn op het Prospectus, alle supplementen en de 
samenvattingen in het Nederlands en Frans, alsook het Key 
Information Document (KID). Het KID wordt opgesteld door de 
ontwikkelaar van het product: Goldman Sachs International 
(website: https://www.gspriips.eu/api/download/document/ 
XS1901817079). 
 
De bepalingen en voorwaarden van deze effecten worden 
beschreven in het Prospectus ‘Issue of up to EUR 20,000,000 
Eight-Year Two-Month EUR Autocallable Participation Notes on 
the MSCI World ESG Yield Select Variance Index, due June 10, 
2027’ dat is goedgekeurd door de Commission de Surveillance  
du Secteur Financier (CSSF) op 23/01/2019. 
 

Alle documenten en het KID zijn op verzoek kosteloos verkrijgbaar 
bij uw Nagelmackers-adviseur of via 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 zodra de supplementen op de website van Nagelmackers 
worden gepubliceerd. 

https://www.gspriips.eu/isin=XS1901817079&lang=NL&cnt=BE
https://www.gspriips.eu/isin=XS1901817079&lang=NL&cnt=BE
https://www.gspriips.eu/isin=XS1901817079&lang=NL&cnt=BE
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24 Ratings op 16/01/2019. 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/site/definitions.

Belangrijkste risico’s van de Goldman Sachs Inter -
national (UK) Auto-Callable MSCI World ESG Note 2027

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 ‘Doelgroep’ en ‘Aard van de belegging’ op 
pagina 1). We raden u aan om enkel in dit product te beleggen 
indien u de kenmerken ervan en meer bepaald de eraan verbon-
den risico’s goed hebt begrepen. Wanneer Nagelmackers u een 
product adviseert in het kader van beleggingsadvies, moet zij 
beoordelen of dit product geschikt is voor u, rekening houdend 
met uw kennis van en ervaring met betrekking tot het product, 
uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. In alle 
andere gevallen dient Nagelmackers te bepalen of u over vol-
doende 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 u 
in het Prospectus ‘Issue of up to EUR 20,000,000 Eight-Year Two-
Month EUR Autocallable Participation Notes on the MSCI World 
ESG Yield Select Variance Index, due June 10, 2027’ op pagina’s 
13 tot en met 16 en ook pagina’s 18 tot en met 34. 
 
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 Fitch op 16/01/2019). De ratingbureaus 
kunnen die ratings op elk moment wijzigen(24). 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 solvabiliteitsproble-
men 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  
Door dit product aan te kopen, is de belegger blootgesteld aan het 
risico van schommelingen in de prijs van het product. De prijs van 
het product varieert afhankelijk van de evolutie van het onder -
liggende. Daarnaast is dit product 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 omstandig -
heden 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 minder-
waarde in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter 
aan het begin van de looptijd en vermindert naarmate de eindver-
valdag nadert. 
 
Rendementsrisico  
De Uiteindelĳke Gemiddelde Prestatie van de index kan lager of 
hoger zĳn dan de waargenomen eindprestatie (cf. pagina 8 van 
de brochure). 
 
Rendementsrisico in het laatste jaar 
In het laatste jaar, als de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de 
index nul of negatief is, is de potentiële winst 0%. 
 
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 marktomstandigheden tegen een prĳs die zĳ bepaalt 
in functie van de marktparameters van het moment (zie hierboven 
in de paragraaf ‘Risico op prijsschommelingen’), maar Goldman 
Sachs International behoudt zich het recht voor om de effecten 
niet langer van de houders terug te kopen waardoor de doorver-
koop ervan tĳdelĳk onmogelĳk kan worden. 
 
Houders moeten dus bereid zĳn om de effecten te houden tot de 
eindvervaldag. De door Goldman Sachs International voorge -
stelde prĳs omvat geen makelaarskosten, beurstaksen en even-
tuele belastingen – zie technische fiche op pagina 11. 
 
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 verbindt zich ertoe om tenminste driemaandelĳks 
de waarde te publiceren van het effect op https://www.nagel-
mackers.be/nl/koersen- info (onder normale omstandigheden 
wordt die waarde elke bankwerkdag gepubliceerd). 

https://www.nagelmackers.be/nl/koersen-info
https://www.nagelmackers.be/nl/koersen-info
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Risico op vervroegde terugbetaling in geval van 
overmacht en ingeval er geen overmacht 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 markt-
waarde terugbetalen. In geval van vervroegde 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 ingeval 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 rekenagent (Goldman 
Sachs International) de marktwaarde 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 terugbetaling 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 schuldinstrument 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 terug -

betaling leidt echter een wettelijke omstandigheid is die de 
verplichtingen 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 (inclusief de contante waarde van toekomstige 
verkoopcommissies te betalen aan de Distributeur) 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. Om twijfels te voorkomen, 
bevatten de totale kosten van de Emittent geen bedragen die als 
verkoopcommissie aan de Distributeur zijn betaald of betaalbaar 
zijn. Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal geen enkele 
coupon meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van 
het product. Raadpleeg voor meer informatie over deze risico’s 
het Prospectus ‘Issue of up to EUR 20,000,000 Eight-Year Two-
Month EUR Autocallable Participation Notes on the MSCI World 
ESG Yield Select Variance Index, due June 10, 2027’ op pagina’s 
11 tot en met 13 en op pagina’s 56 tot en met 61. 



03/12/2024; 03/01/2025; 03/02/2025; 03/03/2025; 03/04/2025; 05/05/2025; 03/06/2025; 
03/07/2025; 04/08/2025; 03/09/2025; 03/10/2025; 03/11/2025; 03/12/2025; 05/01/2026; 
03/02/2026; 03/03/2026; 07/04/2026; 04/05/2026; 03/06/2026; 03/07/2026; 03/08/2026; 
03/09/2026; 05/10/2026; 03/11/2026; 03/12/2026; 04/01/2027; 03/02/2027; 03/03/2027; 
05/04/2027; 03/05/2027; 03/06/2027

2e jaar: 06/04/2021; 4e jaar: 03/04/2023; 6e jaar: 03/04/2025

2e jaar: 13/04/2021; 4e jaar: 12/04/2023; 6e jaar: 10/04/2025

1111

Technische fiche

Naam Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable MSCI World ESG Note 2027 
ISIN-Code XS1901817079 
Kosten gedragen door  Kosten vervat in de uitgifteprijs  
de belegger - Kosten gefactureerd door de Emittent (inclusief structureringskosten): maximaal 6% 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 een gemiddelde jaarlijkse vergoeding (berekend op basis van 
de looptijd van de effecten) die maximaal 0,50% van het bedrag van de effectief geplaatste effecten bedraagt, 
die jaarlijks wordt afgetrokken. 

Kosten niet vervat in de uitgifteprijs  
- Instapkosten: 1,75% 

 - 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 voor de Dit product noteert op de Luxemburgse beurs, maar er is geen actieve handel in dit product. De belegger kan  
vervaldatum het product niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International is van plan om onder normale marktom-

standigheden regelmatig liquiditeit te bieden tegen een prĳs die wordt bepaald door de geldende marktpara-
meters (zie hierboven in de sectie 'Risico op prĳsschommelingen'), 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 bemiddelings-
kosten, 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. Beleg-
gers worden eraan herinnerd dat de waarde van dit product mogelĳk lager is dan de nominale waarde tĳdens 
de looptĳd (1.000 EUR 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 (1.000 EUR per coupure) door de Emittent (behalve in geval van faillissement of risico op 
faillissement van de Emittent). 
Nagelmackers verbindt zich ertoe om de waarde van het product zeker om de drie maanden bekend te maken 
op https://www.nagelmackers.be/nl/koersen-info (onder normale omstandigheden wordt die waarde elke 
bankwerkdag gepubliceerd). 

Emittent Goldman Sachs International 
Verdeler Nagelmackers 
Type Gestructureerde note naar Engels recht 
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 4 februari tot 29 maart 2019 
Uitgiftedatum 3 april 2019 
Vervaldatum 10 juni 2027 
Uiteindelijke Gemiddelde Rekenkundig gemiddelde van de officiële slotkoersen van de onderliggende index op de laatste   
Prestatie van de index maandelĳkse observatiedata in verhouding tot de slotkoers van de index op de initiële observatiedatum. 
Initiële  
observatiedatum 03/04/2019 
Laatste maandelĳkse   
observatiedata voor de    
berekening van de  
Uiteindelijke Gemiddelde   
Prestatie van de index  
Tweejaarlĳkse observa-      
tiedata voor de auto-  
matische vervroegde 
terugbetaling     
Datum van vervroegde  
terugbetaling  



2e jaar: 108%; 4e jaar: 116%; 6e jaar: 124%

2e jaar: 110%; 4e jaar: 120%; 6e jaar: 130%
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Vooraf bepaalde niveaus  
voor vervroegde terug- 
betaling (ten opzichte  
van het initiële niveau  
van de index) 
Niveau van vervroegde 
terugbetaling 
Terugbetaling op  Recht op aflossing op de eindvervaldag van 100% van de nominale waarde in EUR (dat wil zeggen 1.000 EUR   
de eindvervaldag per coupure), evenals de betaling van een potentiële brutowinst in EUR gelĳk aan 100% van de Gemiddelde 

Prestatie van de index, met een minimum van 0% en geen maximum, behalve in geval van faillissement of 
risico van faillissement van de emittent. 

Onderliggende index MSCI World ESG Yield Select Variance Price (EUR) Index (Bloomberg: M9CXWESY Index) 
 Beleggersprofiel Nagelmackers verkoopt dit product enkel aan beleggers die de kenmerken ervan goed begrijpen en die met 

name in staat zijn de risico’s die eraan verbonden zijn te begrijpen. Nagelmackers zal alvorens dit product te 
verkopen altijd vaststellen of de desbetreffende belegger over voldoende kennis ervan beschikt.  
Wanneer Nagelmackers het product binnen het kader van een beleggingsadvies niet aanbeveelt, beoordeelt  
de bank of het product geschikt is voor de desbetreffende belegger. Hiertoe en afgezien van de kennis, die  
een verplichte voorwaarde is voor elke inschrijving, controleert ze ook of de belegger over voldoende  
ervaring met het product beschikt. Indien dat niet het geval is, wordt het product beschouwd als zijnde 
ongeschikt voor de belegger en wordt hij hiervan voor elke inschrijving in kennis gesteld.  
Wanneer Nagelmackers het product binnen het kader van een beleggingsadvies aanbeveelt (aanpak  
Financiële Routeplanner: enkel mogelijk voor natuurlijke personen) beoordeelt de bank of het product 
geschikt is voor de desbetreffende belegger. Hiertoe worden de kennis en de ervaring van de desbetreffende 
belegger met betrekking tot het product alsook zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie in 
overweging genomen. De belegger moet met name een beleggingsdoelstelling van tenminste 8 jaar en 2 
maanden hebben aangezien deze belegging beschouwd wordt als een 'beschermingsproduct'. Bovendien  
moet de effectenportefeuille van de belegger na het intekenen op deze complexe belegging overeenstemmen 
met de samenstelling van het desbetreffende beleggersprofiel. Meer informatie over deze beleggersprofielen  
is terug te vinden bij uw Nagelmackers-kantoor.  
Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe de beleggers te verwittigen ingeval het risicoprofiel van het 
product ingrijpend wordt gewijzigd. Voor meer informatie kunt u terecht op de site:  
https://www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Reglement-Financiele-routeplanner-NL.pdf.  

Fiscaliteit Op het ogenblik van de opstelling van deze brochure (16/01/2019) toepasbaar op een gemiddelde retailcliënt 
die een natuurlĳke persoon en Belgisch resident is, behoudens wetswĳzigingen:  
• Roerende voorheffing: 30%. Van toepassing op de potentiële meerwaarde op de eindvervaldag, evenals op 

eventuele meerwaarden gerealiseerd in geval van vervroegde aflossing of doorverkoop vóór de vervaldatum.  
• 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 Nagelmackers en minstens   
waarde van het product eenmaal per kwartaal gepubliceerd worden op www.nagelmackers.be/nl/koersen-info.  
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 samen- 
vattingen in het Frans en het Nederlands, de definitieve voorwaarden, alsook het KID (Key Information Docu- 
ment). Het KID wordt opgesteld door de ontwikkelaar van het product: Goldman Sachs International (web-
site: https://www.gspriips.eu/api/download/document/XS1901817079). De bepalingen en voorwaarden 
van deze effecten worden uiteengezet in het Prospectus ‘Issue of up to EUR 20,000,000 Eight-Year Two-Month 
EUR Autocallable Participation Notes on the MSCI World ESG Yield Select Variance Index, due June 10, 2027’ 
goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op 23/01/2019. 
Alle documenten en het KID zĳn kosteloos verkrĳgbaar bĳ uw Nagelmackers-adviseur op verzoek aan  
Nagelmackers of via 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. De 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, NorthGate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2 –1000 
Brussel (www.ombudsfin.be). 


