
 

 

CREDIT SUISSE AG, BIJKANTOOR LONDEN 
 

Kennisgeving van de publicatie van het supplement van 16 mei 2019 ("Supplement 1") en het recht 
van wederverkoop en het herroepingsrecht van de beleggers met betrekking tot: 
 
• het prospectus goedgekeurd door de CSSF gedateerd 5 april 2019 met betrekking tot de uitgifte 

van maximaal 100,000,000 NOK aan gestructureerde schuldinstrumenten genaamd Notes gelinkt 
aan de Nagelmackers - MultiFund Balanced, verschuldigd op juni, 2026 ("Credit Suisse (CH) 
Multifund Balanced Performance Coupon Note 2026 (NOK)") (NOK 100,000,000 Notes 
linked to the Nagelmackers - MultiFund Balanced, due June, 2026) (ISIN-code: XS1955987620) 
("Effect 1"); en 

• het prospectus goedgekeurd door de CSSF gedateerd 18 april 2019 met betrekking tot de uitgifte 
van maximaal 50,000,000 USD aan gestructureerde schuldinstrumenten genaamd Notes gelinkt 
aan de Thomson Reuters Global Resource Protection Select Index en de DPAM L Bonds EUR Quality 
Sustainable Fund, verschuldigd op maart 2023 ("Credit Suisse (CD) Global Resource 
Preservation Portfolio Note USD 2023") (USD 50,000,000 Notes linked to the Thomson Reuters 
Global Resource Protection Select Index and the DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable Fund, due 
March 2023) (ISIN-code: XS1955977316) ("Effect 2"). 
 

• (Elk van de bovenstaande een "Prospectus Aangevuld door Supplement 1" en samen de 
"Prospectussen Aangevuld door Supplement 1"). 
 

Eveneens kennisgeving van de publicatie van het supplement van 23 mei 2019 ("Supplement 2") en 
het herroepingsrecht van de beleggers met betrekking tot: 
 
• het prospectus goedgekeurd door de CSSF gedateerd 26 april 2019 met betrekking tot de uitgifte 

van maximaal 50,000,000 EUR aan gestructureerde schuldinstrumenten genaamd Trigger Equity 
Index-linked Securities gelinkt aan de iSTOXX Global Demography Select 50 Index, verschuldigd op 
juni 2029 ("Credit Suisse (CH) Global Demography Autocallable 2029 ") (EUR 50,000,000 
Trigger Equity Index-linked Securities linked to the iSTOXX Global Demography Select 50 Index, 
due June 2029) (ISIN-code: XS1955941809) ("Effect 3"). 
 

• (Het bovenstaande het "Prospectus Aangevuld door Supplement 2". Het Prospectus Aangevuld 
door Supplement 1 en het Prospectus Aangevuld door Supplement 2 samen de "Prospectussen" 
en elk een "Prospectus"). 
 

• (Supplement 1 en Supplement 2 zijn samen de "Supplementen"). 

1. Er wordt verwezen naar de openbare aanbieding in België van Effect 1, uitgegeven door Credit 
Suisse AG, Bijkantoor Londen, op 12 juni 2019, onder het Structured Products Programme voor de 
uitgifte van Notes, Certificaten en Warrants (Structured Products Programme for the issuance of 
Notes, Certificates and Warrants) (het "Programma"). Effect 1 werd gecommercialiseerd door 
Bank Nagelmackers NV. De inschrijvingsperiode is begonnen op, en inclusief, 8 april 2019 en is 
beëindigd op, en inclusief, 7 juni 2019. 

2. Er wordt ook verwezen naar de openbare aanbieding in België van Effect 2, uitgegeven door Credit 
Suisse AG, Bijkantoor Londen, op 7 juni 2019, onder het Programma. Effect 2 werd 
gecommercialiseerd door Crelan NV. De inschrijvingsperiode is begonnen op, en inclusief, 23 april 
2019 en is beëindigd op, en inclusief, 3 juni 2019. 

3. Er wordt ook verwezen naar de openbare aanbieding in België van Effect 3, uitgegeven door Credit 
Suisse AG, Bijkantoor Londen, op 28 juni 2019, onder het Programma. Effect 3 werd 
gecommercialiseerd door Deutsche Bank AG. De inschrijvingsperiode is begonnen op, en inclusief, 
29 april 2019 en zal eindigen op, en inclusief, 26 juni 2019. 

4. Dit vormt een kennisgeving van de publicatie van Supplement 1 en Supplement 2 bij de 
Prospectussen. Het doel van Supplement 1 is om (a) de paragraaf onder de rubriek 
"Registratiedocument" (Registration Document) op de voorpagina van de relevante Samenvatting 
(Summary) en Verrichtingsnota (Securities Note) te wijzigen om te verwijzen naar het Eerste 



 

 

Supplement (First Supplement) op het Registratiedocument; (b) het Eerste Supplement door 
middel van verwijzing op te nemen in het Registratiedocument; (c) Element B.12 te wijzigen van 
de Samenvatting van elk Prospectus om (i) belangrijke financiële informatie voor de Emittent voor 
de drie maanden afgesloten op 31 maart 2019 op te nemen, en (ii) de verklaring "geen 
belangrijke wijziging in de financiële toestand" (no significant change in financial position) met 
betrekking tot de Emittent bij te werken; en (d) bepaalde informatie met betrekking tot de 
Emittent aan te passen in het deel "Algemene Informatie" (General Information) van de relevante 
Samenvatting en Verrichtingsnota. Het doel van Supplement 2 is om (a) bepaalde informatie met 
betrekking tot de ratings van Credit Suisse AG en Credit Suisse International te wijzigen in de 
sectie getiteld "Belangrijke Kennisgevingen" (Important Notices) in elk Prospectus; (b) Element 
B.12 te wijzigen van de Samenvatting van elk Prospectus om (i) belangrijke financiële informatie 
voor Credit Suisse voor de drie maanden eindigend op 31 maart 2019 op te nemen en (ii) de 
verklaring "geen belangrijke wijziging in de financiële positie" met betrekking tot Credit Suisse bij 
te werken; (c) Element B.17 van de Samenvatting van elk Prospectus aan te passen om de 
ratinginformatie met betrekking tot elke Emittent bij te werken; (d) door middel van verwijzing elk 
van het volgende op te nemen: (i) het Formulier 6-K Gedateerd op 24 april 2019, (ii) het 
Formulier 6-K Gedateerd op 26 april 2019, en (iii) het Formulier 6-K Gedateerd op 3 mei 2019 in 
elk Prospectus voor elke Emittent; (e) in elk Prospectus bepaalde aanvullende informatie op te 
nemen met betrekking tot Credit Suisse en Credit Suisse International; (f) de sectie getiteld 
"Verkoopbeperkingen" (Selling Restrictions) in elk Prospectus te wijzigen om de onderafdeling 
getiteld "Singapore" bij te werken; en (g) bepaalde informatie met betrekking tot Credit Suisse te 
wijzigen in de sectie getiteld "Algemene Informatie" in elk Prospectus. 

5. Elk Prospectus en hun supplementen (met inbegrip van Supplement 1 en Supplement 2) kunnen 
worden geconsulteerd op de website van de Luxemburgse beurs (www.bourse.lu) en gratis bij de 
kantoren van Bank Nagelmackers NV (voor Effect 1), bij de kantoren van Crelan NV (voor Effect 2) 
en bij de kantoren van Deutsche Bank AG (voor Effect 3). Beleggers kunnen een kopie van de 
documenten voor Effect 1 ook telefonisch opvragen op het nummer 02/229 76 00 (van maandag 
tot vrijdag van 9:00u tot 18:00u (CET)) of deze raadplegen op website www.nagelmackers.be. 
Beleggers kunnen een kopie van de documenten voor Effect 2 ook telefonisch opvragen op het 
nummer 032/47 18 00 (van maandag tot vrijdag van 8:30u tot 16:30u (CET)) of deze raadplegen 
op website https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/credit-suisse-ch-global-resource-
preservation-portfolio-note-usd-2023. Beleggers kunnen een kopie van de documenten voor Effect 
3 ook telefonisch opvragen op het nummer 078/15 61 57 (van maandag tot vrijdag van 8:30u tot 
19:00u (CET) en zaterdag van 9:00u tot 12.00u (CET)) of deze raadplegen op website 
www.deutschebank.be/produits. 

6. Investeerders die Effect 1 of Effect 3 hebben gekocht of erop hebben ingeschreven vóór de 
publicatie van de Supplementen, hebben het recht, uitoefenbaar vanaf de publicatie op [11] juni 
2019 van dit persbericht en tot 17:00u (Brusselse tijd) op [13] juni 2019, om hun aanvaarding 
van de aankoop of de inschrijving in te trekken. 

7. Investeerders die reeds hebben aanvaard om Effect 2 te kopen of om er op in te schrijven vóór de 
publicatie van Supplement 1 hebben het recht om hun effecten terug aan Credit Suisse AG, 
Bijkantoor Londen, te verkopen tegen de relevante prijs waarop zij hun effecten hebben gekocht. 
Dit recht mag worden uitgeoefend tot het einde van [13] juni 2019. 

8.  De opdrachten inzake herroeping voor Effect 2 dient u samen met uw Crelan-agent te registreren. 
Opdrachten inzake herroeping zullen worden aanvaard indien ze ontvangen worden voor 17:00u 
(Brusselse tijd) op [13] juni 2019. 

9. De opdrachten inzake wederverkoop voor Effect 1 dienen telefonisch doorgegeven te worden op 
het nummer 02/229 76 00. De opdrachten inzake wederverkoop voor Effect 3 dienen telefonisch 
doorgegeven te worden op het nummer 078/15 61 57. Opdrachten inzake wederverkoop zullen 
worden aanvaard indien ze ontvangen worden voor 17:00u (Brusselse tijd) op [13] juni 2019. 

10. Termen die hierin niet anders zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben als in de 
relevante Prospectus. 


