
 

 

 

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT 

 

 

DOEL 

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk 

voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere 

producten te vergelijken. 
 

PRODUCT 
 

Naam van het product Natixis (FR) Euronext® Climate Orientation Priority 50 Auto-Callable Note (NOK) 

Identificatie ISIN-code: XS1636950658 

Naam van de PRIIP-ontwikkelaar Natixis – Uitgevende instelling: Natixis S.A. 

Bevoegde autoriteit Autorité des Marchés Financiers en Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

Contact opnemen met de PRIIP-ontwikkelaar www.natixis.com / Bel voor meer informatie naar het nummer +33(1)58 32 79 79 

Datum van productie van het document 31 januari 2018 

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is 

 

WAT IS DIT VOOR EEN PRODUCT? 

Soort Dit product is een schuldbewijs naar Engels recht. 

Doelstellingen Dit product is ontworpen om ofwel een vooraf bepaald rendement op te leveren in geval van een Gebeurtenis van Automatische 

Vervroegde Terugbetaling, ofwel een potentiële winst die gekoppeld is aan het positieve rendement van de Onderliggende Waarde 
op de vervaldatum.  

Het product biedt een bescherming van 100% van het Nominale Bedrag op de vervaldag. 

De onderstaande bedragen hebben betrekking op alle ingelegde Nominale Bedragen. 

 Gebeurtenis van Automatische Vervroegde Terugbetaling: Als op een Vaststellingsdatum voor Automatische 

Vervroegde Terugbetaling het Rendement van de Onderliggende Waarde hoger ligt dan of gelijk is aan de overeenkomstige 

Drempel voor Vervroegde Terugbetaling, dan zal het product vervroegd worden terugbetaald en zult u een bedrag ontvangen 

dat gelijk is aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het overeenkomstige Percentage van Vervroegde Terugbetaling 
op de volgende Datum van Automatische Vervroegde Terugbetaling. Na deze betaling en deze vervroegde terugbetaling zal 

er geen enkele andere betaling meer worden uitgevoerd. 

 Terugbetaling op de Vervaldatum: 

o Terugbetalingsbedrag: Indien het product niet vervroegd wordt terugbetaald, zult u het volgende ontvangen: 

o Als het Eindrendement van de Onderliggende Waarde gelijk is aan 0% of hoger ligt, zult u boven op het Nominale 

Bedrag een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het Nominale Bedrag vermenigvuldigd met het Eindrendement van 

de Onderliggende Waarde. 
o Zo niet zult u een bedrag ontvangen dat gelijk is aan het Nominale Bedrag. 

 

Definities, datums en belangrijke waarden 

Alle waarnemingen en vaststellingen worden gedaan door de Berekeningsagent. Alle datums kunnen worden aangepast als ze niet 

op werkdagen vallen en eventueel in geval van gebeurtenissen die de markt verstoren. 

 Onderliggende Waarde: Euronext Climate Orientation 

Priority 50 EW Excess Return (COP5E) 

(https://www.euronext.com/fr/products/indices/NL00119
23081-XAMS/market-information) 

 Eindrendement van de Onderliggende Waarde: (a) het 

rekenkundige gemiddelde van de Slotniveaus van de 
Onderliggende Waarde op elke Laatste 

Waarderingsdatum gedeeld door het Beginniveau, min 

(b) 100%, uitgedrukt als een percentage 

 Rendement van de Onderliggende Waarde: (a) het 

Slotniveau van de Onderliggende Waarde op een 

bepaalde datum gedeeld door zijn Beginniveau, min (b) 

100%, uitgedrukt als een percentage. 

 Beginniveau: het Slotniveau van de Onderliggende 

Waarde op de Eerste Waarderingsdatum 

 Slotniveau: het niveau van de Onderliggende Waarde bij 

de sluiting van een bepaalde beursdag 

 Nominaal Bedrag: 10.000 NOK 

 Uitgifteprijs: 100% 

 Percentage van Vervroegde Terugbetaling: voor elke 

Vaststellingsdatum voor Automatische Vervroegde 
Terugbetaling respectievelijk 108%, 112% en 116%. 

 Drempel voor Vervroegde Terugbetaling: voor elke 

Vaststellingsdatum voor Automatische Vervroegde 
Terugbetaling respectievelijk 8%, 12% en 16%. 

 Berekeningsagent: NATIXIS 

 Datums: 

o Datum van uitgifte: 5 april 2018 

o Vervaldatum: 19 april 2023 

o Eerste Waarderingsdatum: 5 april 2018 

o Vaststellingsdatums voor Automatische Vervroegde 

Terugbetaling: 6 april 2020, 6 april 2021, 
5 april 2022 

o Datums van Automatische Vervroegde 

Terugbetaling: 20 april 2020, 20 april 2021, 19 april 
2022 

o Laatste Waarderingsdatums: 5 april 2022, 5 mei 

2022, 6 juni 2022, 5 juli 2022, 5 augustus 2022, 5 
september 2022, 5 oktober 2022, 7 november 2022, 5 

december 2022, 5 januari 2023, 6 februari 2023, 6 

maart 2023, 5 april 2023 
 

 

http://www.natixis.com/


 

 
  

Retailbelegger op 

wie het priip 

wordt gericht 

Dit product is bestemd voor retailbeleggers die: 

 over goede kennis van en ervaring met producten zoals het in dit document beschreven product beschikken 

 geen enkel kapitaalverlies kunnen dulden en het kredietrisico van de uitgevende instelling aanvaarden 

 een risicotolerantie hebben die overeenstemt met de samenvattende risico-indicator van dit document 

 het behoud en de groei van hun kapitaal nastreven 

 een beleggingshorizon hebben die overeenstemt met de aanbevolen periode van bezit 

 
 

WAT ZIJN DE RISICO'S EN WAT KAN IK ERVOOR TERUGKRIJGEN? 
Risico-indicator 

 

  De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van 

dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot 

de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen 
of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in 

klasse 2 uit 7; dat is een lage risicoklasse. Hierbij wordt rekening gehouden met 

twee elementen: 1) het marktrisico - het feit dat de potentiële verliezen die 
verbonden zijn met toekomstige prestaties worden geschat als heel laag. En 2) 

het kredietrisico: het feit dat slechte marktomstandigheden weinig invloed 

hebben op het vermogen van Natixis en de garantsteller om u te betalen. U hebt 
recht om ten minste 100% van uw kapitaal terug te ontvangen. Bedragen 

daarboven en extra rendementen zijn afhankelijk van toekomstige 

marktprestaties en derhalve onzeker. Omdat dit product niet is beschermd tegen 
toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk 

verliezen. Als Natixis u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele 

inleg kunnen verliezen.  

 

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het 

product houdt tot 19 april 2023. Het daadwerkelijke risico 

kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt 

en u kunt minder terugkrijgen. U zult niet in staat zijn uw product 

gemakkelijk te verkopen of u kunt zich genoodzaakt zien het te verkopen 

voor een prijs die een aanzienlijk effect heeft op hoeveel  u terugkrijgt. 

 

Prestatiescenario's 

Belegging van 100.000 NOK  

 

Scenario's 1 jaar 3 jaar 
5,04 jaar 

(Aanbevolen periode van bezit) 

Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten   92,830 NOK   93,810 NOK   98,520 NOK  

 Gemiddeld rendement per jaar -7.17% -2.11% -0.30% 

Ongunstig scenario  Wat u kunt terugkrijgen na kosten  93,750 NOK   94,800 NOK  98,520 NOK  

 Gemiddeld rendement per jaar -6.25% -1.77% -0.30% 

Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten  97,570 NOK   107,990 NOK   113,480 NOK  

 Gemiddeld rendement per jaar -2.43% 2.59% 2.54% 

Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten  102,270 NOK   107,990 NOK   115,530 NOK  

 Gemiddeld rendement per jaar 2.27% 2.59% 2.91% 

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5,04 jaar, in verschillende scenario's, als u 10.000 NOK inlegt. De weergegeven 

scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's zijn 
een schatting van de toekomstige prestaties op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en geven geen exacte 

indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen 

terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. 
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. 

In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. 

 

WAT GEBEURT ER ALS NATIXIS NIET KAN UITBETALEN? 

Dit product biedt geen waarborg- of compensatieregeling voor beleggers. Indien Natixis u niet kan betalen en/of in gebreke blijft, kunt u uw volledige belegging 

of een deel ervan verliezen en zou elke betaling kunnen worden uitgesteld.  

WAT ZIJN DE KOSTEN? 

De verlaging van de opbrengst laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten 

eenmalige, vaste en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden 
van bezit. Potentiële sancties wegens vroegtijdige uitstap zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u 100.000 NOK inlegt. De 

getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen. 

Lager risico Hoger risico 



 

 
  

Kosten in de loop van de tijd 

De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u 

informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. 
 

Belegging van 100.000 NOK 

Scenario's Indien u verkoopt na 1 jaar Indien u verkoopt na 3 jaar 
Indien u verkoopt aan het einde van 

de aanbevolen periode van bezit 

Totale kosten 
2,368.40 NOK  3,968,10 NOK  5,510.90 NOK  

Effect op het rendement 

(verlaging van de opbrengst) per jaar 

2.37% 1.24% 0.97% 

 

Samenstelling van de kosten 

De onderstaande tabel geeft het volgende weer: 

 het effect dat de verschillende soorten kosten elk jaar hebben op uw mogelijke beleggingsrendement aan het einde van de aanbevolen periode van bezit; 

 de betekenis van de verschillende kostencategorieën. 
 

Deze tabel toont het effect op het rendement per jaar 

Eenmalige kosten 
Instapkosten 0,34% Het effect van de reeds in de prijs opgenomen kosten. 

Uitstapkosten 0,00% Het effect van de uitstapkosten wanneer uw belegging vervalt.  

Lopende kosten 

Portefeuilletransactiekosten 0,00% 
Het effect van de kosten wanneer wij onderliggende beleggingen voor het 
product aankopen of verkopen. 

Andere lopende kosten 0,63% 
Het effect van de kosten die wij elk jaar afnemen voor het beheer van uw 

beleggingen. 

Incidentele kosten 
Prestatievergoedingen 0,00% Niet van toepassing 

Carried interests 0,00% Niet van toepassing 

HOE LANG MOET IK HET HOUDEN EN KAN IK ER EERDER GELD UIT HALEN? 

Aanbevolen periode van bezit: 5,04 jaar. De aanbevolen periode van bezit komt overeen met de vervaldatum van het product, aangezien het product is 
ontworpen om tot die datum te worden gehouden. In normale marktomstandigheden zorgt Natixis voor een secundaire markt tijdens de volledige looptijd van 

het product met een prijsvork van maximaal 1,00%. Indien u het product wilt verkopen vóór de vervaldatum, zal de prijs van het product afhangen van de 

marktomstandigheden die gelden op het moment dat u het wenst te verkopen. In dat geval kunt u uw kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen, ongeacht de 
kapitaalbeschermingsregeling. In ongewone marktomstandigheden of in geval van beperkte liquiditeit van de onderliggende belegging(en) of technische 

storingen is het mogelijk dat u het product niet kunt verkopen. 

 

HOE KAN IK EEN KLACHT INDIENEN? 

Voor alle klachten over de service die u wordt geboden in verband met dit product kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke adviseur. Indien u een klacht 
wenst in te dienen over dit product of over de service die u wordt geboden, kunt u op elk ogenblik contact opnemen met de klachtendienst van Natixis op het 

volgende adres: www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/fr/reclamations 

 

ANDERE NUTTIGE INFORMATIE 

Het basisprospectus van 22 juni 2017 dat is goedgekeurd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier, zoals aangevuld door de supplementen bij 

het basisprospectus van 11 augustus 2017, 2 oktober 2017 en 16 november 2017, en de Definitieve Voorwaarden voor het product van *** zijn gratis 
beschikbaar op de website van de beurs van Luxemburg (www.bourse.lu) en op de speciale website van Natixis. Ze kunnen ook gratis worden geraadpleegd bij 

Natixis, 47 quai d'Austerlitz - 75013 Parijs, Frankrijk. De informatie in dit essentiële-informatiedocument is geen aanbeveling om het product te verkopen of te 

kopen en vervangt niet het individuele overleg met de bank van de belegger of de adviseur. U kunt meer informatie over dit product aanvragen bij uw financieel 
adviseur. Dit essentiële-informatiedocument is een precontractueel document waarin de belangrijkste informatie over het product (kenmerken, risico's, kosten 

enz.) wordt verstrekt. Indien u een transactie verricht, zal u na de transactie een bevestiging van de transactie ontvangen. 

https://www.natixis.com/natixis/jcms/rpaz5_55348/fr/reclamations

