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DEEL EEN  

SAMENVATTING 

Samenvattingen zijn samengesteld uit informatieverplichtingen die ook bekend staan als 
"Bouwstenen". Deze Bouwstenen zijn opgesomd in Secties A – E (A.1 – E.7).  

Deze Samenvatting bevat alle Bouwstenen die in een samenvatting voor dit type van Effecten 
en de Uitgevende Instelling moeten worden opgenomen. Aangezien niet alle Bouwstenen 
dienen te worden behandeld, kan de nummering van de Bouwstenen sprongen vertonen.  

Zelfs indien een Bouwsteen dient te worden opgenomen in de samenvatting omwille van het 
type van de Effecten en Uitgevende Instelling, is het mogelijk dat geen relevante informatie 
kan worden gegeven met betrekking tot de Bouwsteen. In dergelijk geval is een korte 
beschrijving van de Bouwsteen opgenomen in de samenvatting samen met de vermelding 
"niet van toepassing". 

Sectie A – Inleiding en waarschuwingen 

A.1 Inleiding en 
waarschuwing: 

Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding 
op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Effecten te 
beleggen moet gebaseerd zijn op de bestudering van het 
gehele Prospectus door de belegger. 

Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in 
het Prospectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt 
gemaakt, kan het zijn dat de belegger die als eiser optreedt 
volgens de nationale wetgeving van de relevante Lidstaat de 
eventuele kosten voor de vertaling van het Prospectus moet 
dragen voordat de rechtsvordering wordt ingesteld. 

Alleen de personen die de samenvatting, met inbegrip van 
een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk 
aansprakelijk worden gesteld indien de samenvatting, 
wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus 
wordt gelezen, misleidend, onjuist of inconsistent is, of indien 
zij, wanneer zij samen met de andere delen van het 
Prospectus wordt gelezen, niet de kerngegevens bevat om 
beleggers te helpen wanneer zij overwegen in de Effecten te 
investeren. 

A.2 Toestemming(e
n): 

Indien de Effecten het voorwerp zijn van een aanbod aan het 
publiek waarvoor de voorafgaande publicatie van een 
prospectus onder de Prospectusrichtlijn vereist is (een "Niet-
vrijgestelde Aanbieding"), stemt de Uitgevende Instelling in 
met het gebruik van het Prospectus door de financiële 
tussenpersoon (-personen) ("Erkende Aanbieder(s)"), 
gedurende de aanbiedingsperiode en onder de voorwaarden, 
zoals als volgt bepaald: 

  (a) Naam en adres van 
de Erkende 
Aanbieder(s): 

Bank Nagelmackers N.V., 
Sterrenkundelaan 23, 1210 
Brussel, België (de "Verdeler")  

  (b) Aanbiedingsperiode 
waarvoor het gebruik 
van het Prospectus 
door de Erkende 
Aanbieder(s) is 
toegestaan: 

Een aanbieding van de 
Effecten zal gedaan worden in 
België gedurende de periode 
van, en met inbegrip van, 6 
mei 2019 tot, en met inbegrip 
van, 28 juni 2019.  
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  (c) Voorwaarden voor 
het gebruik van het 
Prospectus door de 
Erkende 
Aanbieder(s): 

Het Prospectus mag alleen 
gebruikt worden door de 
Erkende Aanbieder(s) om 
aanbiedingen van de Effecten 
te doen in rechtsgebied(en) 
waarin de Niet-vrijgestelde 
Aanbieding zal plaatsvinden.  

  Als u van plan bent om Effecten aan te kopen van een 
Erkende Aanbieder, dient u dit te doen, en dit aanbod en 
deze verkoop zullen gedaan worden in overeenstemming 
met, alle voorwaarden en andere regelingen die tussen 
een dergelijke Erkende Aanbieder en uzelf gelden, onder 
meer wat betreft de prijs en vereffeningsregelingen. De 
Uitgevende Instelling zal geen partij zijn bij dergelijke 
regelingen en bijgevolg bevat dit Prospectus de 
informatie betreffende dergelijke regelingen niet. De 
Erkende Aanbieder dient u de algemene voorwaarden 
van een dergelijk aanbod te verstrekken op het moment 
dat de aanbieding gedaan wordt. Noch de Uitgevende 
Instelling, noch enige verdeler draagt enige 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke 
informatie verstrekt door de Erkende Aanbieder. 

Sectie B - Uitgevende Instelling 

B.1 Officiële 
benaming en 
handelsnaam 
van de 
Uitgevende 
Instelling: 

Credit Suisse AG ("CS"), handelend via haar Bijkantoor in 
London (de "Uitgevende Instelling"). 

B.2 Vestigingsplaat
s, rechtsvorm 
van de 
Uitgevende 
Instelling, 
wetgeving 
waaronder de 
Uitgevende 
Instelling werkt 
en land van 
oprichting: 

CS is een bank en een joint stock corporation opgericht naar 
Zwitsers recht en is actief onder Zwitsers recht. De 
maatschappelijke zetel is gevestigd te Paradeplatz 8, CH-
8001, Zwitserland. 

B.4b Gekende 
tendensen die 
zich voordoen 
voor de 
Uitgevende 
Instelling en de 
sectoren waarin 
zij werkzaam is: 

Niet van toepassing - er zijn geen gekende tendensen, 
onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen die 
redelijkerwijs wezenlijke gevolgen kunnen hebben op de 
vooruitzichten van de Uitgevende Instelling voor haar lopende 
boekjaar. 
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B.5 Beschrijving 
van de groep 
en de positie 
van de 
Uitgevende 
Instelling 
binnen de 
groep: 

CS is een volledige dochteronderneming van Credit Suisse 
Group AG, CS heeft een aantal dochterondernemingen in 
verschillende jurisdicties. 

B.9 Winstprognose 
of –raming: 

Niet van toepassing; er werden geen winstprognoses of –
ramingen door de Uitgevende Instelling gemaakt.  

B.10 Voorbehouden 
in het audit 
rapport inzake 
historische 
financiële 
informatie: 

Niet van toepassing; het audit rapport inzake historische 
financiële informatie bevat geen voorbehouden. 

B.12 Geselecteerde 
belangrijke 
financiële 
informatie; 
geen negatieve 
wijziging van 
betekenis en 
beschrijving 
van belangrijke 
verandering in 
de financiële 
positie van de 
Uitgevende 
Instelling: 

 

CS 
 
De onderstaande tabellen geven samengevatte informatie 
weer over CS afgeleid uit de gecontroleerde 
gecondenseerde geconsolideerde balansen van CS op 31 
december 2018 en 2017 en de corresponderende 
geconsolideerde winst- en verliesrekeningen voor elk van 
de jaren in de driejarige periode eindigend op 31 
december2018.  
 
Samenvatting informatie - geconsolideerde winst- en 
verliesrekening 

In miljoen 
CHF 

Jaar eindigend per 31 december 
(gecontroleerd) 

 2018 2017 2016 

Netto 
Opbrengsten 

20.820 20.965 20.393 

Provisie voor 
kredietverlie
zen 

245 210 252 

Totale 
bedrijfskoste
n 

17.719 19.202 22.630 

Inkomsten/(v
erlies) vóór 
belastingen 

2.856 1.553 (2.489) 

Inkomstenbe
lastinglast 

1.134 2.781 400 

Netto 
inkomsten/(v

1.722 (1.228) (2.889) 
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erlies) 

Netto 
inkomsten/(v
erlies) toe te 
rekenen aan 
minderheids
belangen 

(7) 27 (6) 

Netto 
inkomsten/(v
erlies) 
toerekenbaa
r aan de 
aandeelhoud
ers 

1.729 (1.255) (2.883) 

 

 

Samenvatting informatie - geconsolideerde balans 

In miljoen CHF 31 december 

2018  

31 December 

2017  

Totaal activa 772.069 798.372 

Totaal passiva 726.075 754.822 

Totaal 

aandeelhoudersv

ermogen 

45.296 42.670 

Minderheidsbelan

gen 

698 880 

Totaal eigen 

vermogen 

45.994 43.550 

Totaal passiva en 

eigen vermogen 

772.069 798.372 

 

Er heeft zich geen materiële negatieve wijziging van 

voorgedaan in de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling 

en haar geconsolideerde dochtervennootschappen sinds 31 

december 2018. 

Niet van toepassing; er heeft zich geen belangrijke wijziging 

voorgedaan in de financiële positie van de Uitgevende 

Instelling en haar geconsolideerde dochtervennootschappen 

sinds 31 december 2018. 

B.13 Recente 
gebeurtenissen 
die van 
bijzonder 
belang zijn voor 
de Uitgevende 
Instelling die 
van grote 

Niet van toepassing; er hebben zich geen recente 
gebeurtenissen die van bijzonder belang zijn voor de 
Uitgevende Instelling voorgedaan en die van grote betekenis 
zijn voor de beoordeling van de solvabiliteit van de 
Uitgevende Instelling. 
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betekenis zijn 
voor de 
beoordeling 
van de 
solvabiliteit van 
de Uitgevende 
Instelling: 

B.14 Positie van de 
Uitgevende 
Instelling in de 
groep en 
afhankelijkheid 
van andere 
entiteiten 
binnen de 
groep 

Zie Bouwsteen B.5 hierboven.  

Niet van toepassing; CS is niet afhankelijk van andere leden 
van de groep. 

 

B.15 Belangrijkste 
activiteiten van 
de Uitgevende 
Instelling: 

De belangrijkste activiteiten van CS zijn het verlenen van 
financiële diensten op het gebied van privaat bankieren, 
investeringsbankieren en vermogensbeheer. 

 

B.16 Eigendom en 
controle van de 
Uitgevende 
Instelling: 

CS is een dochteronderneming volledig in handen van Credit 
Suisse Group AG. 

 

B.17 Ratings:  CS heeft een langlopende tegenpartij kredietrating van "A" 
van Standard & Poor's, een langlopende verzuimrating van 
de emittent van "A" van Fitch en een langlopende rating van 
de emittent van "A1" van Moody’s gekregen. 

Sectie C – Effecten 

C.1 Type, categorie  
en 
identificatienu
mmer(s) van 
effecten die 
worden 
aangeboden: 

De effecten (de "Effecten") zijn notes. 

De Effecten van een Reeks worden uniek geïdentificeerd 
door ISIN: XS1955987620, Common Code: 195598762, 
Zwitsers Effectnummer: 44599094 

C.2 Munteenheid: De munteenheid van de Effecten zal de Noorse Kroon zijn 
("NOK") (de "Betalingsmunteenheid") zijn. 

C.5 Beschrijving 
van 
beperkingen op 
de vrije 
overdraagbaarh
eid van de 
Effecten: 

De Effecten werden niet geregistreerd en zullen niet 
geregistreerd worden onder de U.S. Securities Act of 1933 
(de "Securities Act") en kunnen niet worden aangeboden of 
worden verkocht binnen de Verenigde Staten of aan, of voor 
rekening van, personen in de V.S. tenzij in bepaalde 
transacties die vrijgesteld zijn van de registratievereisten van 
de Securities Act en de van toepassing zijnde wetgeving 
betreffende effecten. 

Geen aanbiedingen, verkopen of leveringen van de Effecten 
of verdeling van enig aanbiedingsmateriaal betreffende de 
Effecten kunnen worden gedaan in of vanuit enig 
rechtsgebied tenzij in omstandigheden die in 
overeenstemming zijn met enige van toepassing zijnde 
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wetgeving en regelgevingen. 

C.8 Beschrijving 
van de rechten 
verbonden aan 
de effecten, 
rangorde van 
de effecten en 
de op deze 
rechten 
geldende 
beperkingen: 

Rechten: De Effecten zullen elke houder van Effecten (een 
"Effectenhouder") het recht verlenen om een potentieel 
rendement te ontvangen op de Effecten (zie Bouwsteen C.18 
hieronder). De Effecten zullen eveneens elke Effectenhouder 
het recht verlenen om te stemmen met betrekking tot 
bepaalde wijzigingen. 

Rangorde: De Effecten zijn niet-achtergestelde en 
ongewaarborgde obligaties van de Uitgevende Instelling en 
zullen gelijke rang nemen onder elkaar en ten aanzien van 
alle andere niet-achtergestelde en ongewaarborgde 
obligaties van de Uitgevende Instelling die van tijd tot tijd 
uitstaande zijn. 

Beperking aan Rechten: 

• De Uitgevende Instelling kan de Effecten vroegtijdig 
aflossen om redenen van onwettigheid of na bepaalde 
gebeurtenissen met invloed op de onderliggende 
waarde(n). De Effecten kunnen vroegtijdig afgelost 
worden indien een wanprestatie zich heeft voorgedaan. 
In elk dergelijk geval is het bedrag te betalen met 
betrekking tot elk Effect bij dergelijke vroegtijdige 
aflossing gelijk aan het Ongeplande Beëindigingsbedrag 
en zal er geen enkel ander bedrag betaalbaar zijn met 
betrekking tot elk Effect uit hoofde van rente of 
anderszins. 

Waarbij: 

• Ongepland Beëindigingsbedrag: in geval van 
vroegtijdige aflossing als gevolg van onwettigheid die het 
definitief onmogelijk maakt de Effecten aan te houden of 
na een geval van wanbetaling, een bedrag gelijk aan de 
waarde van de Effecten op (of zo dicht mogelijk bij) de 
Ongeplande Beëindigingsbedragdatum zoals berekend 
door de berekeningsagent aan de hand van de dan 
geldende interne modellen en methodologieën. 

• In het geval van vervroegde aflossing anders dan als 
gevolg van illegaliteit die de voortzetting van de Effecten 
definitief onmogelijk maakt of na een wanprestatie: 

- indien de Effectenhouder geen geldige keuze 
maakt om gebruik te maken van zijn optie om het 
Effect af te lossen aan de Berekeningsagent 
Waarde (aangepast) bij vervroegde aflossing voor 
de afsluitingsdatum, zal het Ongeplande 
Beëindigingsbedrag verschuldigd zijn op de 
geplande vervaldatum en gelijk zijn aan de som van 
(a) het Minimale Betalingsbedrag vermeerderd met 
(b) de waarde van de optiecomponent van het 
Effect op de Ongeplande Beëindigingsgebeurtenis 
Datum, vermeerderd met (c) enige rente met 
rentevoet "r" aangegroeid op de waarde van de 
optiecomponent vanaf, en inclusief, de Ongeplande 
Beëindigingsgebeurtenis Datum, tot, maar 
exclusief, de geplande vervaldatum, vermeerderd 
met (d) de totale kosten van de Uitgevende 



 

7 

 

Instelling betaald door de oorspronkelijke 
Effectenhouder aan de Uitgevende Instelling in een 
verhouding gelijk aan de resterende looptijd tot de 
vervaldatum ten opzichte van de volledige looptijd, 
vermeerderd met (e) enige rente met rentevoet "r" 
aangegroeid op (d) hierboven, vanaf, en inclusief, 
de Ongeplande Beëindigingsgebeurtenis Datum, 
tot, maar exclusief, de geplande vervaldatum. 

- Echter, indien de Effectenhouder een geldige keuze 
maakt om gebruik te maken van zijn optie om het 
Effect af te lossen aan de Berekeningsagent 
Waarde (aangepast) bij vervroegde aflossing voor 
de afsluitingsdatum (zoals gemeld door de 
Uitgevende Instelling), dan zal het Ongeplande 
Beëindigingsbedrag verschuldigd zijn op de 
vervroegde aflossingsdatum (naar keuze van de 
Uitgevende Instelling), en gelijk zijn aan de waarde 
van het Effect op (of zo dicht als redelijkerwijs 
mogelijk bij) de Ongeplande 
Beëindigingsgebeurtenis Datum zoals berekend 
door de berekeningsagent, met behulp van zijn op 
dat moment vigerende interne modellen en 
methodieken, vermeerderd met een bedrag gelijk 
aan de totale kosten van de Uitgevende Instelling 
betaald door de oorspronkelijke Effectenhouder aan 
de Uitgevende Instelling in een verhouding die 
gelijk is aan de resterende looptijd tot de 
vervaldatum ten opzichte van de volledige looptijd. 

o r: de jaarlijkse rentevoet die de Uitgevende 
Instelling aanbiedt op (of zo dicht als 
redelijkerwijs mogelijk bij) de Ongeplande 
Beëindigingsgebeurtenis Datum voor een 
schuldeffect met een vervaldatum gelijk aan (of 
zo dicht als redelijkerwijs mogelijk bij) de 
geplande vervaldatum van het Effect, rekening 
houdend met de kredietwaardigheid van de 
Uitgevende Instelling (met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, een werkelijke of 
geanticipeerde afwaardering in haar 
kredietrating), zoals bepaald door de 
berekeningsagent. 

o Ongeplande Beëindigingsgebeurtenis 
Datum: de datum waarop de Uitgevende 
Instelling bepaalt dat een gebeurtenis die leidt 
tot een ongeplande aflossing van de Effecten 
heeft plaatsgevonden. 

• Minimale Betalingsbedrag: een bedrag gelijk aan 100 
procent van het Nominaal Bedrag.  

• Er zullen geen kosten (zoals aflossingskosten) door of 
vanwege de Uitgevende Instelling in rekening van de 
Effectenhouders worden gebracht om de Effecten voor 
de geplande vervaldatum af te lossen of om de 
algemene voorwaarden van de Effecten te wijzigen. 

• Behoudens de voorwaarden en andere beperkingen 
zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van de 
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Effecten kan de Uitgevende Instelling de algemene 
voorwaarden van de Effecten wijzigen zonder de 
goedkeuring van de Effectenhouders na bepaalde 
gebeurtenissen die een invloed hebben op  de 
onderliggende waarde(n), of mogen de Effecten aflossen 
op de geplande vervaldag door betaling van het 
Ongeplande Beëindigingsbedrag in plaats van het 
Aflossingsbedrag zoals hierboven beschreven (en geen 
andere bedragen zullen betaalbaar zijn met betrekking 
tot de Effecten uit hoofde van rente of anderszins na 
deze vaststelling door de Uitgevende Instelling). 

• De algemene voorwaarden van de Effecten bevatten 
bepalingen betreffende het bijeenroepen van 
vergaderingen van Effectenhouders om zaken te 
bespreken die een invloed hebben op hun belangen en 
een beslissing genomen door de relevante meerderheid 
zal alle Effectenhouders verbinden onafgezien van het 
feit of zij dergelijke vergadering hebben bijgewoond of 
daarin tegen of voor de betreffende beslissing gestemd 
hebben. In bepaalde gevallen kan de Uitgevende 
Instelling de algemene voorwaarden van de Effecten 
aanpassen zonder de goedkeuring van de 
Effectenhouders. 

• De Effecten zijn onderworpen aan volgende 
wanprestaties: indien de Uitgevende Instelling nalaat 
enig bedrag verschuldigd met betrekking tot de 
Effecten te betalen binnen 30 dagen na de vervaldag, 
of indien zich bepaalde gebeurtenissen van 
insolvabiliteit of vereffening van de Uitgevende 
Instelling voordoen. 

• De Uitgevende Instelling kan op elk ogenblik, zonder 
de goedkeuring van de Effectenhouders, zichzelf 
vervangen door enige onderneming waarmee zij 
consolideert, waarmee zij fuseert of waaraan zij alle of 
nagenoeg al haar eigendom verkoopt of overdraagt. 

Toepasselijk recht: De Effecten worden beheerst door 
Engels recht.  

C.9 Beschrijving 
van de rechten 
verbonden aan 
de effecten met 
inbegrip van 
rangorde en 
beperkingen, 
rente, 
aflossing, 
opbrengst en 
vertegenwoordi
ger van 
Effectenhouder
s: 

Zie Bouwsteen C.8 hierboven voor informatie betreffende 
rechten verbonden aan de Reeks van Effecten met inbegrip 
van rangorde en beperkingen. 

Coupon 

De Effecten dragen geen rente. 

Aflossing 

Tenzij de Effecten vroegtijdig werden afgelost of aangekocht 
en geannuleerd, zal de Uitgevende Instelling de Effecten 
aflossen op de Vervaldag aan het aflossingsbedrag (het 
“Aflossingsbedrag”), dat een bedrag zal zijn in de 
Betalingsmunteenheid gelijk aan het product van (a) het 
Optioneel Aflossingspercentage en (b) het Nominaal Bedrag. 
Betalingsprocedures zullen afhangen van het clearing 
systeem voor de Effecten en lokale gebruiken in het 
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rechtsgebied van de belegger. 

De geplande Vervaldatum van de Effecten is 10 juli 2026.  

Waar: 

• Nominaal Bedrag: 10.000 NOK. 

• Optioneel Aflossingspercentage: 100 procent. 

Vertegenwoordiger van de houders van Effecten: Niet van 
Toepassing; de Uitgevende Instelling heeft geen persoon 
aangewezen om een vertegenwoordiger van de 
Effectenhouders te zijn. 

C.10 Derivatencomp
onent in de 
rentebetalingen
: 

Zie Element C.9 hierboven voor informatie over rente, 
aflossing  en vertegenwoordigers van de Effectenhouders. 

Het "Couponbedrag" dat betaalbaar is op een 
CouponBetalingsdatum is een bedrag gelijk aan (a) het 
product van (i) het Nominaal Bedrag en (ii) de Coupon Call 
Prestatie op de betrokken Coupon Waarnemingsdatum, 
verminderd met (b) de som van de Couponbedragen (indien 
van toepassing) die op elke Coupon Betalingsdatum 
voorafgaand aan die Coupon Betalingsdatum zijn betaald, 
onder voorbehoud van een minimumbedrag gelijk aan de 
Coupon Ondergrens en een maximumbedrag gelijk aan de 
Coupon Bovengrens. 

Het Couponbedrag/De Couponbedragen betaalbaar (indien 
van toepassing) zullen neerwaarts worden afgerond tot de 
dichtstbijzijnde overdraagbare eenheid van de 
Betalingsmunteenheid. 

Waarbij: 

• Coupon Bovengrens: een bedrag gelijk aan 5 procent 
van het Nominaal Bedrag.  

• Coupon Call Fixing Prijs: met betrekking tot de 
onderliggende waarde, het Niveau van dergelijke 
onderliggende waarde op de relevante Coupon 
Waarnemingsdatum. Coupon Call Prestatie: een 
bedrag gelijk aan (a) (i) de Coupon Call Fixing Prijs van 
de onderliggende waarde, gedeeld door (ii) de Coupon 
Call Strike Prijs, minus (b) één. 

• Coupon Call Prestatie: met betrekking tot een Coupon 
Waarnemingsdatum, een bedrag gelijk aan (a) (i) de 
Coupon Call Fixing Prijs van de onderliggende waarde, 
gedeeld door (ii) haar Coupon Call Strike Prijs,  
verminderd met (b) één. 

• Coupon Call Strike Prijs: met betrekking tot de 
onderliggende waarde, het Niveau van dergelijke 
onderliggende waarde op de Initiële Vaststellingsdatum. 
Coupon Ondergrens: een bedrag gelijk aan nul procent 
van het Nominaal Bedrag. 

• Coupon Ondergrens: een bedrag gelijk aan nul procent 
van het Nominaal Bedrag 
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• Coupon Waarnemingsdatum (-data): met betrekking 
tot de onderliggende waarde en een Coupon 
Betalingsdatum, zoals gespecificeerd in de 
onderstaande tabel overeenstemmend met dergelijke 
Coupon Betalingsdatum. 

• Coupon Betalingsdatum (-data): met betrekking tot 
een Coupon Waarnemingsdatum zoals gespecificeerd in 
de onderstaande tabel overeenstemmend met dergelijke 
Coupon Waarnemingsdatum. 

p Coupon 
Waarnemingsdatum 

Coupon Betalingsdatum 

1 3 juli 2020 5 munteenheid 
handelsdagen na 
dergelijke Coupon 
Waarnemingsdatum 

2 5 juli 2021 5 munteenheid 
handelsdagen na 
dergelijke Coupon 
Waarnemingsdatum 

3 4 juli 2022 5 munteenheid 
handelsdagen na 
dergelijke Coupon 
Waarnemingsdatum 

4 3 juli 2023 5 munteenheid 
handelsdagen na 
dergelijke Coupon 
Waarnemingsdatum 

5 3 juli 2024 5 munteenheid 
handelsdagen na 
dergelijke Coupon 
Waarnemingsdatum 

6 3 juli 2025 5 munteenheid 
handelsdagen na 
dergelijke Coupon 
Waarnemingsdatum 

7 3 juli 2026 5 munteenheid 
handelsdagen na 
dergelijke Coupon 
Waarnemingsdatum 

 

• Initiële Vaststellingsdatum: 3 juli 2019,onder 
voorbehoud van aanpassingen. 

• Niveau: met betrekking tot een onderliggende waarde en 
enige dag, deofficiële netto actiefwaarde van dergelijke 
onderliggende waarde zoals berekend en gerapporteerd 
door zijn fondsbeheerder. 

De onderliggende waarde is een gemeenschappelijk 
beleggingsfonds. 
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C.11 Toelating tot de 
handel: 

Een aanvraag werd ingediend om de Effecten toe te laten tot 
de handel op de gereglementeerde markt van de 
Luxemburgse Beurs. 

Sectie D – Risico’s 

D.2 Voornaamste 
risico’s die 
specifiek zijn 
voor de 
Uitgevende 
Instelling: 

De Effecten zijn algemene ongewaarborgde obligaties van de 
Uitgevende Instelling. Beleggers in de Effecten zijn 
blootgesteld aan het risico dat de Uitgevende Instelling 
insolvabel kan worden en kan nalaten om de betalingen te 
doen die door haar verschuldigd zijn onder de Effecten. 

De Uitgevende Instelling is blootgesteld aan een 
verscheidenheid van risico’s die de resultaten van haar 
activiteiten en/of financiële situatie, met inbegrip van onder 
meer de zaken hieronder vermeld, negatief kunnen 
beïnvloeden: 

Alle verwijzingen naar de Uitgevende Instelling hieronder 
beschrijven de geconsolideerde activiteiten die door Credit 
Suisse Group AG ("CSG") en haar dochterondernemingen 
(inclusief de Uitgevende Instelling) worden uitgevoerd en 
dienen derhalve ook als verwijzingen naar Credit Suisse 
Group AG te worden gelezen. 

Liquiditeitsrisico: 

• De liquiditeit van de Uitgevende Instelling kan worden 
aangetast indien zij in de onmogelijkheid verkeert om 
toegang te krijgen tot de kapitaalmarkten of om haar activa 
te verkopen, of als haar liquiditeitskosten stijgen.  

• De ondernemingen van de Uitgevende Instelling zijn in grote 
mate afhankelijk van haar depositobasis voor financiering. 

• Veranderingen in de rating van de Uitgevende Instelling 
kunnen negatieve gevolgen hebben op haar 
ondernemingen. 

Marktrisico: 

• De Uitgevende instelling kan aanzienlijke verliezen oplopen 
in het kader van haar trading- en beleggingsactiviteiten ten 
gevolge van marktfluctuaties en volatiliteit. 

• De ondernemingen en organisatie van de Uitgevende 
Instelling zijn onderhevig aan het risico op verlies ten 
gevolge van ongunstige marktvoorwaarden en nadelige 
economische, monetaire, politieke, juridische, regelgevende 
en andere ontwikkelingen in de landen waar zij haar 
activiteiten uitoefent.  

• De Uitgevende Instelling kan aanzienlijke verliezen oplopen 
in de vastgoed sector.  

• Het houden van grote en geconcentreerde posities kan de 
uitgevende instelling aan grote verliezen blootstellen.  

• Het is mogelijk dat de hedging strategieën van de 
Uitgevende Instelling verliezen niet kunnen voorkomen.  

• Het marktrisico kan de andere risico's, waaraan de 
Uitgevende Instelling is blootgesteld, verhogen. 
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Kredietrisico: 

• De Uitgevende Instelling kan aanzienlijke verliezen oplopen 
ten gevolge van haar kredietblootstellingen.  

• Het in gebreke blijven van één of meer grote financiële 
instellingen kan een negatieve invloed hebben op de 
financiële markten in het algemeen en de Uitgevende 
Instelling in het bijzonder.  

• De informatie die de Uitgevende Instelling gebruikt om zijn 
kredietrisico te beheren kunnen onjuist of onvolledig zijn. 

Risico's met betrekking tot de strategie van Credit Suisse 
Group AG: 

• Het kan zijn dat Credit Suisse Group AG en haar 
dochterondernemingen, met inbegrip van de Uitgevende 
Instelling, niet alle verwachte voordelen haalt uit haar 
strategische initiatieven.  

Risico's ten gevolge van schattingen en waarderingen: 

• Schattingen zijn gebaseerd op beoordeling en beschikbare 
informatie, en de effectieve resultaten van de Uitgevende 
Instelling kunnen aanzienlijk verschillen van deze 
schattingen.  

• In de mate dat de modellen en processen van de 
Uitgevende Instelling minder voorspelbaar worden door 
onvoorziene marktomstandigheden, een gebrek aan 
liquiditeit of volatiliteit, kan het vermogen van de Uitgevende 
Instelling om nauwkeurige schattingen en waarderingen te 
maken negatief worden beïnvloed. 

Risico's gerelateerd aan entiteiten die niet opgenomen zijn op 
de balans: 

• Indien de Uitgevende Instelling vereist wordt om een entiteit 
die opgericht is voor specifieke doeleinden te consolideren, 
zouden haar activa en passiva op de geconsolideerde 
balans vermeld worden en gerelateerde winsten en 
verliezen zouden op haar geconsolideerde winst- en 
verliesrekening verschijnen, en dit kan een negatieve impact 
hebben op haar activiteiten, kapitaal en hefboomratio's. 

Landelijke en wisselkoersrisico: 

• Landelijke risico's kunnen markt- en kredietrisico's waaraan 
de Uitgevende Instelling is blootgesteld laten toenemen.  

• De Uitgevende Instelling kan aan aanzienlijke verliezen in 
de opkomende markten blootgesteld worden.  

• Valutaschommelingen kunnen de operationele resultaten 
van de Uitgevende Instelling negatief beïnvloeden. 

Operationeel risico: 

• De Uitgevende Instelling is blootgesteld aan een grote 
verscheidenheid aan operationele risico's, met inbegrip van 
risico's met betrekking tot cybersecurity en andere 
informatietechnologie.  

• De Uitgevende Instelling kan verliezen oplopen door 
wangedrag van werknemers. 
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Risicobeheer: 

• Het is mogelijk dat de procedures en het beleid met 
betrekking tot risicomanagement van de Uitgevende 
Instelling niet altijd doeltreffend zijn. 

Juridische en regelgevende risico's: 

• De Uitgevende Instelling is aan significante juridische 
aansprakelijkheidsrisico's blootgesteld.  

• Regelgevende wijzigingen kunnen een negatieve invloed 
hebben op de onderneming van de Uitgevende Instelling en 
haar mogelijkheid om haar strategische plannen uit te 
voeren.  

• Zwitserse afwikkelingsprocedures en 
afwikkelingsplanningvereisten kunnen een negatieve invloed 
hebben op de aandeelhouders en de schuldeisers van de 
Uitgevende Instelling.  

• De Uitgevende Instelling heeft geen controle op wijzigingen 
in het monetair beleid en deze zijn moeilijk te voorspellen.  

• Juridische beperkingen op haar klanten kunnen de vraag 
naar de diensten van de Uitgevende Instelling verminderen. 

Mededingingsrisico's: 

• De Uitgevende Instelling wordt blootgesteld aan hevige 
mededinging in alle markten voor financiële dienstverlening 
en met betrekking tot de producten en diensten die zij 
aanbiedt.  

• De concurrentiepositie van de Uitgevende Instelling kan 
worden geschaad indien haar reputatie wordt geschaad. 

• De Uitgevende Instelling moet hoogopgeleide medewerkers 
aanwerven en behouden.  

• De Uitgevende Instelling wordt geconfronteerd met 
concurrentie van nieuwe trading technologieën. 

D.3 Voornaamste 
risico’s die 
specifiek zijn 
voor de 
Effecten: 

De Effecten zijn onderworpen aan de volgende voornaamste 
risico’s: 

• De uitgifte- of biedprijs van de Effecten kan hoger zijn 
dan de marktwaarde van de Effecten op de 
uitgiftedatum, en kan hoger zijn dan de prijs 
waartegen de Effecten kunnen verkocht worden in 
secundaire markttransacties. De uitgifteprijs of de 
biedprijs van de Effecten kan rekening houden met, 
voor zover toegestaan door de wet, vergoedingen, 
commissies of andere bedragen die verband houden 
met de uitgifte, verdeling en verkoop van de Effecten, 
of het verrichten van inleidende diensten, gemaakte 
kosten door de Uitgevende Instelling in het aanmaken, 
documenteren en verkoop van de Effecten en de 
bedragen die betrekking hebben op de afdekking van 
de verplichtingen onder de Effecten. 

• De marktwaarde van de Effecten en het te betalen 
Couponbedrag op elke Coupon Betalingsdatum hangt 
af van de prestatie van de onderliggende waarde(n). 
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De prestatie van een onderliggende waarde kan 
onderhevig zijn aan plotse en grote onvoorspelbare 
veranderingen in de tijd (bekend als "volatiliteit"), die 
beïnvloed kunnen worden door nationale of 
internationale, financiële, politieke, militaire of 
economische gebeurtenissen of door de activiteiten 
van de deelnemers in de relevante markten. Enige 
van deze gebeurtenissen of activiteiten kunnen een 
negatieve invloed hebben op de waarde en het 
rendement van de Effecten. 

• Als de Effecten bepalen dat een betaalbaar bedrag 
onderworpen is aan een bovengrens, zal het 
vermogen van een belegger om te participeren in een 
wijziging in de waarde van de onderliggende 
waarde(n) over de looptijd van de Effecten worden 
beperkt, ondanks enige positieve prestatie van de 
onderliggende waarde(n) boven zulke bovengrens. 
Dienovereenkomstig, kan het rendement op de 
Effecten aanzienlijk minder zijn dan wanneer een 
belegger de onderliggende waarde(n) rechtstreeks 
had gekocht. 

• Het kan zijn dat zich nooit een secundaire markt vormt 
voor de Effecten en, indien die zich toch vormt, kan 
het zijn dat deze markt de beleggers niet voorziet van 
liquiditeit en niet bestaat voor de volledige looptijd van 
de Effecten. Illiquiditeit kan een negatief effect hebben 
op de marktwaarde van de Effecten. De marktprijs 
voor een Effect kan lager zijn dan de uitgifteprijs of 
haar aanbodprijs en kan een commissie of een 
verdelerskorting weerspiegelen, die de opbrengst die 
u zou ontvangen voor uw Effecten verder zou 
verminderen. 

• De marktwaarde van de Effecten zal worden 
beïnvloed door vele factoren die buiten de controle 
zijn van de Uitgevende Instelling (inclusief, maar niet 
beperkt tot, de kredietwaardigheid van de Uitgevende 
Instelling, de rentevoeten en het rendement in de 
markt, de volatiliteit van de onderliggende waarde(n) 
(indien aanwezig), etc.). Sommige of al deze factoren 
zullen de waarde van de Effecten op de markt 
beïnvloeden. 

• Het totaal aantal uitgegeven Effecten op de 
uitgiftedatum kan hoger zijn dan het door beleggers 
ingeschreven of gekocht aantal daar de verdeler 
Effecten kan aanhouden als deel van zijn uitgifte, 
marktmaking en/of handelsactiviteiten of met doel 
tegemoet te komen aan de vraag van toekomstige 
beleggers. De omvang van de uitgifte van Effecten 
dient niet te worden beschouwd als een indicatie van 
de diepte of liquiditeit van de markt, of de vraag, voor 
de Effecten. 

• De niveaus en de basis van belasting van de Effecten 
en enige ontheffingen van dergelijke belasting zullen 
afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden 
van de Belegger en kunnen op elk moment wijzigen. 
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De fiscale en regelgevende karakteristieken van de 
Effecten kunnen veranderen gedurende de looptijd 
van de Effecten. Dit kan negatieve gevolgen hebben 
voor beleggers. 

• In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in het 
geval dat de Uitgevende Instelling bepaalt dat de 
verplichtingen uit hoofde van de Effecten onrechtmatig 
of onwettig zijn geworden of na een wanprestatie) 
kunnen de Effecten worden afgelost voor hun 
geplande vervaldag. In dergelijke omstandigheden  is 
het mogelijk dat het te betalen Ongeplande 
Beëindigingsbedrag minder is dan de oorspronkelijke 
aankoopprijs en kan het zelfs nul zijn. Geen andere 
bedragen zullen betaalbaar zijn met betrekking tot de 
Effecten uit hoofde van rente of anderszins na 
dergelijke bepaling door de Uitgevende Instelling. 

• Na bepaalde gebeurtenissen die de onderliggende 
waarde(n) beïnvloeden, als de Effectenhouder geen 
geldige keuze maakt om zijn optie uit te oefenen om 
de Effecten voor de cut-off datum vroegtijdig af te 
lossen, mag de Uitgevende Instelling de Effecten op 
de geplande vervaldag aflossen door betaling van het 
Ongeplande Beëindigingsbedrag in plaats van het 
Aflossingsbedrag. In dergelijke omstandigheden zal 
het Ongeplande Beëindigingsbedrag ten minste gelijk 
zijn aan het Minimale Betalingsbedrag, maar kan 
minder zijn dan wat het aflossings- of betalingsbedrag 
zou geweest zijn indien die gebeurtenis niet zou 
hebben plaatsgevonden. Desalniettemin, als de 
Effectenhouder wel een geldige keuze maakt om zijn 
optie uit te oefenen om de Effecten vroegtijdig voor de 
cut-off datum af te lossen, zal het Ongeplande 
Beëindigingsbedrag betaalbaar zijn op de vroegtijdige 
aflossingsdatum geselecteerd door de Uitgevende 
Instelling. In dergelijke omstandigheden kan het 
Ongeplande Beëindigingsbedrag minder zijn dan de 
oorspronkelijke aanschafprijs en kan nul zijn. 

• In geval van vroegtijdige aflossing van de Effecten, 
kan het zijn dat beleggers niet in de mogelijkheid 
verkeren om de opbrengsten van de aflossing te 
herbeleggen in een belegging met een vergelijkbaar 
rendement. Beleggers in Effecten kunnen in een 
dergelijk geval hun belegging geheel of gedeeltelijk 
verliezen.. 

• Beleggers hebben geen recht van eigendom, met 
inbegrip van en niet beperkt tot stemrechten, noch 
enig recht om dividenden of andere verdelingen te 
ontvangen of enige andere rechten met betrekking tot 
de onderliggende waarde die geldt als referentie voor 
de Effecten. 

• Beleggers kunnen blootgesteld worden aan 
wisselkoersrisico’s omdat de onderliggende waarde(n) 
kunnen uitgedrukt zijn in een andere munteenheid dan 
de munteenheid waarin de Effecten zijn uitgedrukt, of 
de Effecten en/of de onderliggende waarde(n) kunnen 
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uitgedrukt worden in andere munteenheden dan de 
munteenheid van het thuisland van de belegger. De 
waarde van de Effecten kan daardoor toenemen of 
afnemen overeenkomstig de fluctuaties van die 
munteenheden. 

• De Uitgevende Instelling is niet verplicht om de 
notering van de Effecten te behouden. Als de 
gereglementeerde markt of andere markt ten aanzien 
waarvan de Effecten zijn genoteerd en/of tot de 
handel zijn toegelaten, sluit, of als de relevante 
gereglementeerde markt waarvoor de Effecten tot de 
handel zijn toegelaten, wordt vervangen door een 
markt die niet een gereglementeerde markt is, kan de 
Uitgevende Instelling de Effecten van de lijst 
schrappen of kan (maar is niet verplicht) instemming 
geven met de toelating van de Effecten tot de handel 
op een dergelijke vervangende markt. In geval van 
vertraging of onderbreking tussen de notering van de 
Effecten op de oorspronkelijke markt of de 
gereglementeerde markt, naargelang het geval, en de 
notering van de Effecten op de vervangende markt, 
kan dit een negatieve impact hebben op de Effecten 
(dit kan bijvoorbeeld een negatieve impact hebben op 
de liquiditeit van de Effecten en op het vermogen van 
de Effectenhouders om de Effecten te verkopen). 

• De Uitgevende Instelling kan als gevolg van bepaalde 
storingsgebeurtenissen met betrekking tot de 
onderliggende waarde de waardering van de 
onderliggende waarde uitstellen of een alternatieve 
bepaling daarvan toepassen hetgeen een negatief 
effect kunnen hebben op de waarde en het rendement 
van de Effecten. 

• De prestatie van een fonds is onderworpen aan vele 
factoren, waaronder de strategieën van het fonds, de 
onderliggende beleggingen van het fonds en de 
fondsbeheerder (zoals de prestaties van de 
fondsbeheerder in de selectie en het beheer van de 
relevante fondsbeleggingen). Een verandering in één 
van deze factoren kan een negatieve invloed hebben 
op de prestaties van een fonds en de waarde van en 
het rendement op de Effecten gekoppeld aan dergelijk 
fonds. 

• De Uitgevende Instelling kan de algemene 
voorwaarden van de Effecten wijzigen zonder 
toestemming van de Effectenhouders in het kader van 
(a) het uitharden van elke dubbelzinnigheid of het 
verbeteren of aanvullen van enige bepaling als de 
Uitgevende Instelling bepaalt dat het noodzakelijk of 
wenselijk is, op voorwaarde dat dergelijke wijziging 
niet schadelijk is voor de belangen van de 
Effectenhouders, of (b) het verbeteren van een 
kennelijke fout. 

• Behoudens de voorwaarden en andere beperkingen 
zoals in de algemene voorwaarden van de Effecten 
uiteengezet, kan de Uitgevende Instelling de 
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algemene voorwaarden van de Effecten wijzigen 
zonder de toestemming van de Effectenhouders, als 
gevolg van gebeurtenissen die de onderliggende 
waarde(n) beïnvloeden.  

• Mits naleving van de voorwaarden en andere 
beperkingen zoals in de algemene voorwaarden van 
de Effecten uiteengezet kan de Uitgevende Instelling 
worden vervangen zonder de toestemming van de 
Effectenhouders ten gunste van een 
dochteronderneming van de Uitgevende Instelling of 
een andere vennootschap waarmee het consolideert, 
waarin deze fuseert of waaraan het een groot deel of 
het geheel van haar eigendom verkoopt of overdraagt. 

• De Uitgevende Instelling kan een aantal 
belangenconflicten hebben, met inbegrip van de 
volgende: (a) bij het maken van bepaalde 
berekeningen en nemen van bepaalde beslissingen, 
kan er een conflict zijn tussen de belangen van de 
beleggers en de Uitgevende Instelling, (b) in het kader 
van haar normale activiteiten kan de Uitgevende 
Instelling (of haar verbonden ondernemingen) 
transacties verrichten voor eigen rekening en kan zij 
toetreden tot hedgingregelingen met betrekking tot de 
Effecten of de gerelateerde derivaten, hetgeen de 
marktprijs, liquiditeit of waarde van de Effecten kan 
beïnvloeden, en (c) de Uitgevende Instelling (of haar 
verbonden ondernemingen) kan vertrouwelijke 
informatie bezitten met betrekking tot de 
onderliggende waarde(n) of enige derivate 
instrumenten die refereren naar die onderliggende 
waarde(n), maar waaromtrent de Uitgevende Instelling 
geen verplichting heeft (of wettelijk verboden kan 
worden) om die informatie openbaar te maken. 

Sectie E - Andere 

E.2b Redenen voor 
de aanbieding 
en bestemming 
van de 
opbrengst: 

Niet van toepassing, de netto opbrengst van de uitgifte van 
de Effecten zal worden gebruikt door de Uitgevende Instelling 
voor haar algemene vennootschapsdoeleinden (met inbegrip 
van hedgingregelingen). 

E.3 Algemene 
voorwaarden 
van de 
aanbieding: 

Een aanbieding van de Effecten zal in België worden gedaan 
gedurende de periode van, en met inbegrip van, 6 mei 2019 
tot, en met inbegrip van, 28 juni 2019  (de 
"Aanbiedingsperiode"). De Aanbiedingsperiode mag te allen 
tijde worden stopgezet. De aanbiedingsprijs zal gelijk zijn aan 
100 procent van het totale Nominaal Bedrag. 

De Effecten worden aangeboden onder volgende 
voorwaarden:  

De aanbieding van de Effecten gebeurt onder voorwaarde 
van hun uitgifte. 

De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor om de 
aanbieding in te trekken en/of de uitgifte van de Effecten te 
annuleren omwille van enige reden op eender welk ogenblik 
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voorafgaand aan de uitgiftedatum. 

Er is geen minimumbedrag van toepassing. 

Betalingen voor de Effecten zullen worden gedaan aan de 
Verdeler in overeenstemming met de regelingen die bestaan 
tussen de Verdeler en zijn klanten met betrekking tot de 
inschrijving op effecten in het algemeen. 

Wijze en de datum waarop de resultaten van de aanbieding 
bekend dienen te worden gemaakt: 

De resultaten van de aanbieding zullen worden gepubliceerd 
op de website van de Verdeler en de website van de 
Luxemburgse Beurs (www.bourse.lu) na afloop van de 
Aanbiedingsperiode of, indien dergelijke websites niet 
beschikbaar zijn, zullen de resultaten van de aanbieding op 
verzoek van de Verdeler beschikbaar worden gesteld. 

E.4 Belangen van 
betekenis voor 
de 
uitgifte/aanbiedi
ng: 

Vergoedingen zijn te betalen door de Verdeler(s). De 
Uitgevende Instelling is onderworpen aan belangenconflicten 
tussen zijn eigen belangen en die van de houders van 
Effecten, zoals beschreven in Bouwsteen D.6 hierboven. 

E.7 Geraamde 
kosten die door 
de uitgevende 
instelling/aanbie
der aan de 
belegger 
worden 
aangerekend: 

De verhandelaar zal de Verdeler(s) een vergoeding betalen in 
verband met de aanbieding van maximaal 0,43 procent van 
het Nominaal Bedrag per Effect per jaar. De aanbiedingsprijs 
en de voorwaarden van de Effecten houden rekening met 
dergelijke kosten en kunnen hoger zijn dan de marktwaarde 
van de Effecten op de uitgiftedatum. 
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