
 

 Page 1  

 

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) Multifund Balanced Performance Coupon Note 2026 (NOK) 

Productidentificatie  ISIN: XS1955987620 I Valor: 44599094 I Reeks Nummer: SPLB2019-2047 

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 2 mei 2019 18:00 Londen lokale 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) variabele 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 waarde. Als (a) de 

referentieprijs op enige rente waarnemingsdatum lager is dan de initiële referentieprijs, of (b) het resultaat van (i) het nominaal 

bedrag van het product, vermenigvuldigd met (ii) de prestatie op enige rente waarnemingsdatum, is gelijk aan of kleiner dan de 

som van eerder betaalde rentebetalingen, zal u geen rentebetaling ontvangen op de onmiddellijk volgende rentebetalingsdatum. 

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 waarde. De rentebetaling zal gelijk zijn aan (a) (i) het nominaal bedrag van het product , vermenigvuldigd met (ii) 

de prestatie op de onmiddellijk voorafgaande rente waarnemingsdatum min (b) de som van alle reeds betaalde rentebetalingen op 

elke rentebetalingsdatum die voorafgaat aan de rentebetalingsdatum. (Elke rentebetaling kan echter niet hoger zijn dan 500 NOK 

en niet minder zijn dan 0 NOK).  

De prestatie op een rente waarnemingsdatum wordt berekend als (a) de referentieprijs op dergelijke rente waarnemingsdatum 

gedeeld door de initiële referentieprijs, minus (b) één. 

De relevante data zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Rente waarnemingsdata Rentebetalingsdata 

3 juli 2020 10 juli 2020 

5 juli 2021 12 juli 2021 

4 juli 2022 11 juli 2022 

3 juli 2023 10 juli 2023 

3 juli 2024 10 juli 2024 

3 juli 2025 10 juli 2025 

3 juli 2026 10 juli 2026 
 

Beëindiging van het product op de vervaldatum: Op de vervaldatum ontvangt u 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 rendement, 

indien van toepassing, 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 

Nagelmackers - MultiFund Balanced 

(ISIN: BE0173447112; Bloomberg: 

NBM6145 BB equity)  

Referentieprijs De officiële nettowaarde van de 

activa van de onderliggende 

waarde aangegeven in de 

referentiebron 

Onderliggende 

Markt 

Gemeenschappelijk fonds Referentiebron CACEIS Fastnet France 

Nominaal bedrag 

van het product 

10.000 NOK Initiële referentieprijs De referentieprijs van de 

onderliggende waarde op de 

initiële waarderingsdatum 

Uitgifteprijs 100,00% van het nominale bedrag 

van het product 

Initiële 

waarderingsdatum 

3 juli 2019 

Valuta van het Noorse Kronen (NOK) Uiteindelijke 3 juli 2026 
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product waarderingsdatum 

Onderliggende 

valuta 

Euro (EUR) Vervaldatum / periode 10 juli 2026 

Uitgiftedatum 3 juli 2019 Inschrijvingsperiode 6 mei 2019 (inbegrepen) tot 28 

juni 2019 (inbegrepen) 

 

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 hebben basiskennis van en/of ervaring met het investeren in soortgelijke producten die een vergelijkbare blootstelling aan de 

markt bieden en zijn in staat het product en de mogelijke risico's en beloningen te begrijpen, ofwel zelfstandig ofwel met 

professioneel advies;  

2. zij streven naar inkomen en 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 bereid noch 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 7 jaar en 1 week 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 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: 100.000,00 

NOK Scenario's  

 1 jaar 4 jaar 7 jaar en 1 week 

(Aanbevolen 

aanhoudperiode) 

 Stressscenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 
na kosten 

67.732,02 NOK 80.683,20 NOK 98.280,10 NOK 

  Gemiddeld rendement per jaar -32,27% -4,83% -0,25% 
 Ongunstig scenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 

na kosten 
96.584,54 NOK 102.758,65 NOK 112.525,86 NOK 

  Gemiddeld rendement per jaar -3,42% 0,69% 1,78% 
 Gematigd scenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 

na kosten 
108.606,89 NOK 118.320,35 NOK 127.243,16 NOK 

  Av Gemiddeld rendement per jaar 8,61% 4,58% 3,88% 
 Gunstig scenario Wat u zou kunnen terugkrijgen 

na kosten 
116.441,43 NOK 124.274,44 NOK 132.678,13 NOK 

  Gemiddeld rendement per jaar 16,44% 6,07% 4,66% 
 

Deze tabel geeft aan hoeveel u de komende 7 jaar en 1 week in verschillende scenario's terug zou kunnen krijgen, ervan uitgaande dat u 

100.000,00 NOK 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 

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. 
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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 100.000,00 NOK investeert. De cijfers zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 

 

Kosten in de loop van de tijd Belegging: 100.000,00 NOK 

Scenario's Indien u verkoopt na 1 jaar Indien u verkoopt na 4 jaar Indien u verkoopt aan het 

einde van de aanbevolen 

aanhoudperiode 

 Totale kosten 8.441,11 NOK  9.011,89 NOK  9.495,21 NOK  

 Effecten op rendement (RIY) 

per jaar 

8,41% 2,25% 1,35% 

 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 0,92 % Het effect van de kosten die reeds in de 

prijs zijn inbegrepen. 

  Uitstapkosten 0,00 % Het effect van de uitstapkosten wanneer 

uw belegging vervalt. 

 lopende kosten Andere lopende kosten 0,43 % De impact van de kosten die we elk jaar 

afnemen voor het beheer van uw 

beleggingen. 

 

 

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

Aanbevolen aanhoudperiode: 7 jaar en 1 week 

Het product mikt om u de opbrengst beschreven onder "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 10 juli 2026 (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 Luxemburg Stock Exchange Prijsnotering Percentage 

Kleinst verhandelbare eenheid 10.000,00 NOK   

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 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. 


