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Gestructureerde note – Uitgifte
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1 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
2 De term 'initieel kapitaal' die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de nominale waarde van een coupure, namelijk 20.000 NOK per note, exclusief instapkosten van 1,75%. Het 

bedrag van de meerwaarde wordt berekend op basis van deze nominale waarde.
3 Instapkosten van 1,75%. Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen', sectie 'Kosten voor rekening van de belegger' op pagina 10.
4 De potentiële meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).
5  De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie stemt overeen met het wiskundige gemiddelde van de maandelijkse observaties van de index die gedurende de laatste 19 maanden werden 

waargenomen ten opzichte van het slotniveau van de index op de uitgiftedatum van de note (29/11/2019). De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde 
eindwaarde van de index.

6 Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen' op pagina’s 10 en 11 voor meer informatie over de data.
7 Ratings op 24/09/2019. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Voor meer informatie, consulteer de sites: 

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004,
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings,
https://www.fitchratings.com/site/definitions.

• Gestructureerde note met een looptijd van maximaal 5 jaar.

• De mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling na 
afloop van het tweede, derde of vierde jaar in geval van een 
prestatie van de Index STOXX® Europe Select 50 EUR (hierna 
'index') die hoger is dan of gelijk is aan de drempel voor activering 
van het overeenstemmende mechanisme van automatische 
vervroegde terugbetaling. De Emittent gaat dan over tot een 
automatische vervroegde terugbetaling van de note en u hebt 
recht op de terugbetaling van 100% van uw initieel1-2 in NOK 
belegde kapitaal (zonder kosten3 en belastingen) EN op een 
brutomeerwaarde1-4 gelijk aan 5,5%, vermenigvuldigd met het 
aantal jaren dat is verstreken sinds de uitgiftedatum. Als de 
automatische vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, houdt 
de note op te bestaan. De kans op automatische vervroegde 
terugbetaling is zeer klein.

• Op de eindvervaldatum, in afwezigheid van voorafgaande 
automatische vervroegde terugbetaling:

- indien de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie5-6 van de index 
positief is, hebt u recht op de terugbetaling van 100% van uw 
initieel1-2 in NOK belegde kapitaal (zonder kosten3 en belastingen) 
EN op een unieke brutomeerwaarde1-4 gelijk aan de Uiteindelijke 
Gemiddelde prestatie5-6;

- als de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie5-6 van de index negatief 
of nul is, hebt u recht op de terugbetaling van 100% van uw 
initieel1-2 in NOK belegde kapitaal (zonder kosten3 en belastingen).

• Emittent: Goldman Sachs International [ Moody’s: A1, S&P: A+, 
Fitch: A]7.

Inleiding

Doelgroep

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig is en 
misschien moeilijk te begrijpen is. Deze gestructureerde note is 
voorbehouden aan particuliere en professionele cliënten van Bank 
Nagelmackers nv (FSMA 025573 A).

Deze gestructureerde note is bestemd voor cliënten/personen die over 
voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van de 
note Goldman Sachs International (UK) Europe Select Autocallable 
NOK te begrijpen. Deze gestructureerde note is niet bedoeld voor 
Amerikaanse beleggers.

Aard van de belegging

Goldman Sachs International (UK) Europe Select Autocallable NOK 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 de Emittent):

• u op de eindvervaldag 100% van het belegde kapitaal1-2 terug te 
betalen dat is belegd in NOK (zonder kosten3 en belastingen en 
behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent);

• u te laten genieten van een eventuele brutomeerwaarde gelijk aan 
5,5%, vermenigvuldigd met het aantal jaren dat is verstreken sinds de 
uitgiftedatum in geval van automatische vervroegde terugbetaling (in 
het tweede, derde of vierde jaar). 

Beleggingsdoelstelling

Deze note met een maximale looptijd van vijf jaar is bedoeld voor 
beleggers die hun investeringen wensen te diversifiëren en op 
middellange termijn een stijging van de Index STOXX® Europe Select 
50 EUR beogen.

De terugbetaling van het initieel1-2 in NOK belegde kapitaal (zonder 
kosten3 en belastingen) en van de eventuele brutomeerwaarde1-4 zal 
gebeuren in Noorse kroon (NOK) en kan aldus worden verminderd of 
vermeerderd in geval van conversie in EUR in functie van de 
wisselkoersschommelingen (de belegger kan dus een verlies van 
kapitaal in EUR lijden).

Promotionele mededeling
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De Index STOXX® Europe Select 50 EUR

De Index STOXX® Europe Select 50 EUR is samengesteld uit de aandelen van 50 Europese ondernemingen, die werden geselecteerd 
op basis van het historisch rendement van hun dividend en van hun historische volatiliteit. De index wordt berekend door STOXX 
Limited, één van de belangrijkste ontwikkelaars van indexen op de financiële markten. De Index STOXX® Europe 600 is het 
beleggingsuniversum van de Index STOXX® Europe Select 50 EUR.

Samenstelling van de index

Stap 1: Het beleggingsuniversum 

STOXX® Europe 600 (±600 ondernemingen)

Stap 2: 

Filter van lage historische volatiliteit

Stap 3: Filter van hoog historisch rendement 
van het dividend (± 50 ondernemingen)

Stap 4: Weging

Index STOXX® Europe 

Select 50 EUR

Op 23/09/2019 was het niveau van de 
index 164,89 punten.

Selectiemethodologie

Stap 1: Het beleggingsuniversum, ofwel de Index STOXX® Europe 600, bestaat uit 600 ondernemingen met de ruimste beurskapitalisatie 
uit 17 Europese1 landen.

Stap 2: Selectie in functie van de volatiliteit (selectie van de aandelen met de zwakste historische volatiliteit) (de volatiliteit 
vertegenwoordigt de omvang van de veranderingen in de prijs van een financieel actief). Om tijdelijke afwijkingen te vermijden, wordt de 
volatiliteit van elk aandeel over twee periodes berekend (3 maanden en 1 jaar) en wordt de hoogste waarde gebruikt. 

Stap 3: Selectie op basis van het niveau van het dividendrendement2 (de 50 aandelen met het hoogste dividendrendement (over de laatste 
12 maanden)).

Stap 4: Vervolgens krijgen de 50 geselecteerde aandelen in de index een gewicht toegekend dat omgekeerd evenredig is met hun 
volatiliteit; het maximumgewicht van een aandeel mag niet hoger zijn dan 10%. De index is van het type 'Price Return'. Met dat type index 
worden de dividenden van de aandelen niet herbelegd, 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 niet de dividenden zal ontvangen die 
worden betaald door de aandelen waaruit de index bestaat. Deze 5-jaars note is bedoeld voor beleggers die verwachten dat het niveau van 
de index hoger wordt of ten minste gelijk blijft.

Samenstelling: De samenstelling van de index wordt om de drie maanden herzien. De herziening van de index, waarin alle vijf de stappen 
van de selectiemethodologie worden doorlopen, valt in maart, juni, september en december. Na de herziening zal de samenstelling van de 
index onveranderd blijven tot de eerstvolgende herziening.

De selectiemethodologie omvat vier stappen

1 De 17 Europese landen zijn: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, 
Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

2 Het dividendrendement van een aandeel kan worden berekend door het totale jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers.
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Samenstelling van de Index STOXX® Europe Select 50 EUR
Naam van het bedrijf Productgroep Land

Admiral Group PLC Verzekeringen Verenigd Koninkrijk

Ageas Verzekeringen België

Ahold Delhaize Detailhandel Nederland

Akzo Nobel N.V. Chemie Nederland

Assicurazioni 
Generali

Verzekeringen Italië

Aviva PLC Verzekeringen Verenigd Koninkrijk

AXA SA Verzekeringen Frankrijk

BMW
Auto’s en oorspronkelijke 

fabrikanten
Duitsland

Bp PLC Olie en gas Verenigd Koninkrijk

CNP Assurances Verzekeringen Frankrijk

Covivio Vastgoed Frankrijk

Deutsche Telekom 
AG-Reg

Telecommunicatie Duitsland

Direct Line Insurance 
Group

Verzekeringen Verenigd Koninkrijk

DNB Banken Noorwegen

E.ON
Diensten aan 

openbare instanties
Duitsland

EDP-Energias De 
Portugal SA

Diensten aan 
openbare instanties

Portugal

Endesa SA
Diensten aan 

openbare instanties
Spanje

Engie
Diensten aan 

openbare instanties
Frankrijk

Eni SPA Olie en gas Italië

Glaxosmithkline PLC Gezondheid Verenigd Koninkrijk

HSBC Holdings PLC Banken Verenigd Koninkrijk

Icade Vastgoed Frankrijk

Intercontinental 
Hotels Group

Reizen en vrije tijd Verenigd Koninkrijk

Klepierre Vastgoed Frankrijk

KPN Telecommunicatie Nederland

Naam van het bedrijf Productgroep Land

Lagardère Group Media Frankrijk

Land Securities Group 
PLC

Vastgoed Verenigd Koninkrijk

Mapfre SA Verzekeringen Spanje

National Grid PLC
Diensten aan 

openbare instanties
Verenigd Koninkrijk

Naturgy Energy 
Group

Diensten aan 
openbare instanties

Spanje

Orange Telecommunicatie Frankrijk

Red Electrica 
Corporacion SA

Diensten aan 
openbare instanties

Spanje

Royal Dutch Shell 
PLC-A Shs

Olie en gas Verenigd Koninkrijk

Sampo Oyj-A Shs Verzekeringen Finland

SSP Group PLC Reizen en vrije tijd Verenigd Koninkrijk

Suez
Diensten aan 

openbare instanties
Frankrijk

Sunrise 
Communications

Telecommunicatie Zwitserland

Svenska 
Handelsbanken

Banken Zweden

Swiss Re AG Verzekeringen Zwitserland

Swisscom AG-Reg Telecommunicatie Zwitserland

Telefonica SA Telecommunicatie Spanje

Telenor Telecommunicatie Noorwegen

Telia Co Ab Telecommunicatie Zweden

Topdanmark Verzekeringen Denemarken

Total SA Olie en gas Frankrijk

Tritax Big Box Reit 
PLC

Vastgoed Verenigd Koninkrijk

UBS Group Banken Zwitserland

Unibail-Rodamco-
Westfield

Vastgoed Frankrijk

WM Morrison 
Supermarkets

Detailhandel Verenigd Koninkrijk

Zurich Insurance 
Group AG

Verzekeringen Zwitserland

Bron: STOXX Limited (gegevens op 23/09/2019).

De huidige samenstelling van de Index STOXX® Europe Select 50 EUR is geen prognose voor de toekomstige samenstelling.

Meer informatie over de Index STOXX® Europe Select 50 EUR is te vinden op volgende website: https://www.stoxx.com/index-details?symbo 
l=SXXSEP&searchTerm=SXXSEP en op de financiële platforms (Ticker Bloomberg: SXXSEP index, Ticker Reuters: .SXXSEP).
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De Index STOXX® Europe Select 50 EUR10,88%

2014 2015

9,46%

2016

- 6,43%

2017

2,74%

2018

- 12,12%

2019 YTD

9,63%

De juistheid, de volledigheid of de relevantie van de informatie afkomstig van externe bronnen wordt niet gegarandeerd, ofschoon ze werd 
verkregen uit bronnen die redelijkerwijze als betrouwbaar worden beschouwd. De elementen van het onderhavige document betreffende de 
marktgegevens worden verstrekt op basis van gegevens die op een welbepaald ogenblik zijn vastgesteld en die kunnen variëren.

Evolutie van de prestaties van de Index STOXX® Europe 
Select 50 EUR
De Index STOXX® Europe Select 50 EUR werd gelanceerd op 14 oktober 
2015. De onderstaande grafieken zijn gebaseerd op gegevens die zijn 
gesimuleerd voor 14 oktober 2015 en vervolgens op feitelijke gegevens.

Gesimuleerde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. 
Gesimuleerde resultaten zeggen niets over de reële transacties, zijn 

onderhevig aan een aantal aannames en hebben inherente beperkingen. 
Gesimuleerde prestaties kunnen gebruik maken van licht verschillende 
gegevensbronnen, een benadering en beperkte verschillen van 
methodologie. De analyse is te goeder trouw uitgevoerd. Evoluties in het 
verleden zijn geen garantie voor de toekomstige evolutie van de index.

Wisselkoersen uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige 
wisselkoersen. De cijfergegevens die in onderstaande voorbeelden worden 
gegeven hebben louter een illustratieve waarde van het mechanisme van de 
notes. Zij vormen geen garantie voor toekomstige rendementen en vormen 
op geen enkele manier een commercieel aanbod van Nagelmackers. Er kan 
geen garantie worden gegeven over de toekomstige evolutie van de Noorse 
kroon. Men dient altijd rekening te houden met het wisselrisico. Het risico is 
zelfs groter voor beleggers die niet beschikken over een rekening in NOK en 
voor wie de terugbetaling van het kapitaal automatisch wordt omgezet in 
euro. 

Op 23 september 2019 was 1 EUR 9,9413 NOK waard. Om een coupure 
van 20.000 NOK te verwerven aan deze wisselkoersen, zou u 2.012 EUR 
moeten betalen (zonder kosten). Als de Noorse kroon op de vervaldatum 
met 10% gedaald is tegenover de euro, naar 10,9354 NOK voor 1 EUR, zult 
u niet meer dan 1.828,92 EUR ontvangen voor uw coupure van  
20.000 NOK. De waarde van uw kapitaal zal dus met 10% zijn gedaald. Als, 
in het omgekeerde geval, de Noorse kroon op de vervaldatum met 10% 
gestegen is tegenover de euro, naar 8,9472 NOK voor 1 EUR, zult u  
2.235,34 EUR ontvangen voor uw coupure van 20.000 NOK. U zult dus een 
meerwaarde van 10% op de valuta hebben gerealiseerd.

De waarde van uw belegging kan variëren. De gegevens betreffende de in het verleden behaalde resultaten en/of simulaties van in het verleden 
behaalde resultaten hebben betrekking op of verwijzen naar periodes in het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige 
resultaten. Dat geldt ook voor de historische marktgegevens.

Jaarlijkse prestaties1 van de Index STOXX® Europe Select 50 EUR tussen 31 december 2013 en  
23 september 2019

1 De Index STOXX® Europe Select 50 EUR werd gelanceerd op 14 oktober 2015. Alle gegevens die voorafgaan aan deze datum (tussen 10 september 2014 en 14 oktober 2015) zijn het 
resultaat van systematische historische simulaties bedoeld om het gedrag te reproduceren dat de index zou hebben als hij in het verleden was gelanceerd. Alle gegevens vanaf die datum 
zijn het resultaat van in het verleden behaalde resultaten.

Evolutie van de Noorse kroon (NOK) ten opzichte van de euro (EUR) tussen 31 december 2013 en  
23 september 2019

De Noorse Centrale Bank kondigde op 19 september 2019 een verhoging van 0,25% van haar basisrente aan tot 1,50%, de vierde renteverhoging in 12 maanden, die 
de Noorse kroon (NOK) zou moeten ondersteunen. De instabiliteit van de olieprijzen zal echter waarschijnlijk de wisselkoers sterk beïnvloeden, aangezien Noorwegen 
een belangrijke exporteur van olie is. Goldman Sachs verwacht een bescheiden waardevermeerdering van de Noorse kroon (NOK) tot 9,70 binnen de 3 maanden, een 
waardevermeerdering die fundamenteel gekoppeld zal blijven aan het verbeteren van de wereldwijde geopolitieke omgeving.

Bron: Goldman Sachs op 23/09/2019.

Bron: Bloomberg op 23/09/2019.
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Na afloop van het tweede, derde of vierde jaar, zodra de prestatie van de index hoger is dan of gelijk is aan de drempel voor de activering 
van het overeenstemmende mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling, wordt de vervroegde terugbetaling automatisch 
geactiveerd en stopt het product. U hebt dan recht op de terugbetaling van:

Zo niet blijft de note bestaan. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is zeer klein.

Met de Goldman Sachs International (UK) Europe Select Autocallable NOK, een note met een looptijd van maximaal 5 jaar, kunt u zich 
richten op het beurspotentieel van de Index STOXX® Europe Select 50 EUR, een index samengesteld uit 50 Europese ondernemingen die 
werden geselecteerd op basis van hun hoog rendement van het historisch dividend en van hun zwakkere historische volatiliteit.

Beschrijving van het mechanisme

• als de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie3-4 van de index positief is, hebt u recht op de terugbetaling van 100% van uw initieel1-5 in NOK 
belegde kapitaal (zonder kosten6 en belastingen) EN op een unieke brutomeerwaarde1-2 gelijk aan de Uiteindelijke Gemiddelde 
Prestatie3-4;

• als de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie3-4 van de index negatief of nul is, hebt u recht op de terugbetaling van 100% van uw initieel1-5 
in NOK belegde kapitaal (zonder kosten6 en belastingen).

Observatiedatum Betaaldatum
Drempel voor de activering van het 

mechanisme van automatische vervroegde 
terugbetaling

Brutomeerwaarde1-2 
NOK

Na afloop van het tweede jaar 
(29/11/2021)

06/12/2021 + 6% + 11%

Na afloop van het derde jaar 
(29/11/2022)

06/12/2022 + 9% + 16,50%

Na afloop van het vierde jaar 
(29/11/2023)

06/12/2023 + 12% + 22%

Prestatie van de index ten opzichte van het slotniveau van de index op de uitgiftedatum van de note (29/11/2019)

Maand 
42

Maand 
43

Maand 
44

Maand 
45

Maand 
46

Maand 
47

Maand 
48

Maand 
49

Maand 
50

Maand 
51

Maand 
52

Maand 
53

Maand 
54

Maand 
55

Maand 
56

Maand 
57

Maand 
58

Maand 
59

Maand 
60

13% -19% 3% 25% -2% 7% -13% 17% 30% 15% 4% 17% 20% 29% 11% -14% -3% -14% 21%

Hoe wordt de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie3-4 van de index berekend?

Ze stemt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de maandelijkse observaties4 van de index die werden waargenomen 
gedurende de laatste 19 maanden ten opzichte van de slotkoers van de index op de uitgiftedatum (29/11/2019) van de note.

De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie3-4 kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde eindwaarde van de index.

Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de index

7,74%

Kans op automatische vervroegde terugbetaling

Als de note niet vervroegd wordt terugbetaald

Mechanisme voor de berekening van de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de index

1 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
2 De potentiële meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).
3  De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie stemt overeen met het wiskundige gemiddelde van de maandelijkse observaties van de index die gedurende de 19 laatste maanden werden 

waargenomen ten opzichte van het slotniveau van de index op de uitgiftedatum van de note (29/11/2019). De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde 
eindwaarde van de index.

4 Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen' op pagina’s 10 en 11 voor meer informatie over de data.
5 De term 'initieel kapitaal' die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de Nominale Waarde van een coupure, zijnde 20.000 NOK per Note, exclusief instapkosten van 1,75%. Het 

bedrag van de meerwaarde wordt berekend op basis van de Nominale Waarde.
6 Instapkosten van 1,75%. Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen', sectie 'Kosten voor rekening van de belegger' op pagina 10.

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. Zij zijn op geen enkele manier indicatief voor toekomstige 
resultaten en vormen op geen enkele manier een commercieel aanbod van Nagelmackers, noch een garantie betreffende de effectief 
uitbetaalde meerwaarde. 

De terugbetaling van het initieel1-5 in NOK belegde kapitaal (zonder kosten3 en belastingen) en van de eventuele brutomeerwaarde1-2 zal 
gebeuren in Noorse kroon (NOK) en kan aldus worden verminderd of vermeerderd in geval van conversie in EUR in functie van de 
wisselkoersschommelingen (de belegger kan dus een verlies van kapitaal in EUR lijden).



6

Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor prestatiescenario’s. 
U vindt het KID op de site van Goldman Sachs International: 
https://www.gspriips.eu?isin=XS2025951547&lang=NL&cnt=BE. De in 
het KID voorgestelde scenario’s worden verstrekt door de Emittent van de 
note, Goldman Sachs International, en berekend op basis van een 
methodologie die wordt opgelegd door de nieuwe Europese verordening 
PRIIPS ('EU-verordening 1286/2014').

Prestatiescenario’s Fictieve illustraties van de mechanismen
De cijfers in deze voorbeelden zijn enkel indicatief, illustratief en 
informatief, met als doel het mechanisme van de gestructureerde note te 
beschrijven. Zij lopen niet vooruit op de toekomstige resultaten en vormen 
op geen enkele wijze een commercieel aanbod van Nagelmackers, noch 
een garantie betreffende de effectief uitbetaalde meerwaarde. In geval van 
faillissement of risico op faillissement van Goldman Sachs International 
kan aan de belegger een bedrag worden terugbetaald dat lager is dan zijn 
initieel in NOK belegde kapitaal. Het is zelfs mogelijk dat er helemaal geen 
terugbetaling is.

Na afloop van het tweede, derde of vierde jaar is de prestatie van de index strikt lager dan de drempel voor de activering van het overeenstemmende 
mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling; de vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd en de note blijft bestaan. De kans op 
automatische vervroegde terugbetaling is zeer klein. Bij het verstrijken van de 5 jaar is de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie1-2 van de index negatief en 
bedraagt -15%.

• U hebt recht op terugbetaling van 100% van uw initieel3-4 in NOK belegde kapitaal (zonder kosten5 en belastingen).

• Dat stemt overeen met een jaarlijks bruto actuarieel rendement in NOK van -0,34%6 (inclusief kosten5).

Na afloop van het tweede, derde of vierde jaar is de prestatie van de index strikt lager dan de drempel voor de activering van het overeenstemmende 
mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling; de vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd en de note blijft bestaan. De kans op 
automatische vervroegde terugbetaling is zeer klein. Bij het verstrijken van de 5 jaar is de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie1-2 van de index positief en 
bedraagt + 10%.

• U hebt recht op terugbetaling van 100% van uw initieel3-4 in NOK belegde kapitaal (zonder kosten5 en belastingen) EN op een unieke 
brutomeerwaarde3-6 gelijk aan de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie1-2 van de index.

• Dat stemt overeen met een jaarlijks bruto actuarieel rendement in NOK 1,56%6 (inclusief kosten5).

Na afloop van het tweede jaar is de prestatie van de index hoger dan of gelijk aan de drempel voor de activering van het overeenstemmende mechanisme 
van automatische vervroegde terugbetaling; de vervroegde terugbetaling wordt dus geactiveerd en de note houdt op te bestaan.

• U hebt recht op terugbetaling van 100% van uw initieel3-4 in NOK belegde kapitaal (zonder kosten5 en belastingen) EN op een brutomeerwaarde3-6 
van 11%, namelijk 111% van uw initieel3-4-6 in NOK belegde kapitaal (zonder kosten5 en belastingen).

• Dat stemt overeen met een jaarlijks bruto actuarieel rendement in NOK 4,40%6 (inclusief kosten5).
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1  De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie stemt overeen met het wiskundige gemiddelde van de maandelijkse observaties van de index die gedurende de 19 laatste maanden werden 
waargenomen ten opzichte van het slotniveau van de index op de uitgiftedatum van de note (29/11/2019). De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde 
eindwaarde van de index.

2 Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen' op pagina’s 10 en 11 voor meer informatie over de data.
3 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent.
4 De term 'initieel kapitaal' die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de nominale waarde van een coupure, zijnde 20.000 NOK per note, exclusief instapkosten van 1,75%. Het 

bedrag van de meerwaarde wordt berekend op basis van de Nominale Waarde.
5 Instapkosten van 1,75%. Consulteer de 'Voornaamste financiële eigenschappen', sectie 'Kosten voor rekening van de belegger' op pagina 10.
6 De potentiële meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).
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De 'notes' Goldman Sachs International (UK) Europe Select Autocallable NOK die worden uitgegeven door Goldman Sachs International 
en beschreven in het onderhavige document, zijn het voorwerp van ‘Final Terms’ (definitieve voorwaarden van 07/10/2019) in het kader 
van het ‘SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, NOTES AND CERTIFICATES’ van 18/07/2019 (vervolledigd door 
het supplement van 14/08/2019) en goedgekeurd door de CSSF van 18/07/2019 conform Richtlijn 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn) 
zoals gewijzigd (inclusief het amendement dat werd toegevoegd door Richtlijn 2010/73/EU). De goedkeuring van het Prospectus mag 
niet worden beschouwd als een gunstig advies over de notes. Het Basisprospectus, de supplementen op dit Prospectus, de samenvatting 
ervan in het Frans, de definitieve voorwaarden, de specifieke samenvatting in het Frans van de uitgifte en het Key Information Document 
(eveneens beschikbaar op https://www.gspriips.eu?isin=XS2025951547&lang=NL&cnt=BE) zijn kosteloos beschikbaar in alle kantoren 
van Nagelmackers en op www. nagelmackers.be. Beleggers wordt aangeraden het integrale Key Information Document, de definitieve 
voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, met bijzondere aandacht voor de rubriek 'Risicofactoren' van dit Prospectus. Elk nieuw 
supplement op het programma zal worden gepubliceerd op de site van de verdeler en op de site van de Emittent. Als zich tijdens de 
inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een supplement impliceert, dan beschikken de beleggers die reeds op 
deze note hebben ingeschreven over een recht van terugtrekking van twee werkdagen zodra het supplement gepubliceerd is.

De Emittent verklaart de misleidende clausules die in het gepaspoorte basisprospectus staan ongeldig via de definitieve voorwaarden.

Juridische documentatie

Voornaamste risico’s van Goldman Sachs International 
(UK) Europe Select Autocallable NOK
Kredietrisico

De belegger is blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent 
Goldman Sachs International (met een rating A+ van S&P, A1 
door Moody’s en A door Fitch op 24/09/20191). Door dit product 
te kopen accepteert de belegger, net als bij andere gestructureerde 
schuldinstrumenten, het risico op faillissement van de Emittent. In 
geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent 
kan de belegger zijn kapitaal, alsook de eventuele nog uit te betalen 
coupons die aan de belegging gekoppeld zijn, geheel of gedeeltelijk 
verliezen. 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 
solvabiliteitsproblemen 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 helemaal of gedeeltelijk 
te verliezen.

Risico op prijsschommelingen

Door dit product aan te kopen is de belegger blootgesteld aan een 
risico op schommelingen van de prijs van het product. De prijs van 
het product varieert afhankelijk van de evolutie van de 
onderliggende waarde. Deze note is onderworpen aan een risico 
van rentewijziging. Als de marktrente na uitgifte van de note stijgt 
en alle andere marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van 
de note tijdens de looptijd ervan. Als in dezelfde omstandigheden 
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van de note. 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 de note mettertijd doen schommelen. Dergelijke 
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval 
van een vervroegde verkoop. Dat risico is groter aan het begin van 
de looptijd en vermindert naarmate de eindvervaldag nadert.

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 te verzekeren in normale 
marktomstandigheden tegen een prijs die zij bepaalt in functie van 
de marktparameters van het moment (zie hierboven in de sectie 
'Risico op prijsschommelingen'), maar Goldman Sachs International 
behoudt zich het recht voor om de effecten niet langer van de 
beleggers terug te kopen, waardoor de verkoop ervan tijdelijk 
onmogelijk kan worden.

Beleggers moeten dus bereid zijn om de effecten te behouden tot de 
eindvervaldag. De door Goldman Sachs International voorgestelde 
prijs is exclusief eventuele belastingen – zie de technische fiche op 
pagina’s 10 en 11. 

Onder voorbehoud van het bovenstaande zal het verschil tussen de 
aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in geval van 
doorverkoop vóór de eindvervaldag, in normale marktvoorwaarden 
ongeveer 1,00% bedragen. In dit geval zal de verdeler geen kosten 
inhouden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde van 
deze note tijdens de looptijd kan dalen tot onder de nominale 
waarde (namelijk 20.000 NOK per coupure). Dergelijke 
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval 
van een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel op de 
eindvervaldag en in geval van vervroegde terugbetaling recht op 
een terugbetaling van de nominale waarde (behoudens in geval van 
faillissement of risico op faillissement van de Emittent).

Nagelmackers verbindt zich ertoe om tenminste driemaandelijks de 
waarde te publiceren van het gestructureerde effect op www.
nagelmackers.be/nl/koersen-info (onder normale omstandigheden 
wordt die waarde elke bankwerkdag gepubliceerd).

Wisselrisico

Dit product wordt uitgedrukt in NOK (Noorse kroon). De 
terugbetaling van het initiële kapitaal en van de eventuele 
brutomeerwaarde vindt plaats in NOK en kan derhalve hoger of 
lager zijn in geval van conversie in EUR, in functie van de 
wisselkoersschommelingen. De belegger kan dus te maken krijgen 
met een eventueel verlies van kapitaal in EUR. Dit risico is zelfs 
groter voor de beleggers die niet beschikken over een rekening in 
NOK en voor wie de terugbetaling van het kapitaal automatisch 
wordt omgezet in EUR.
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Risico van vervroegde terugbetaling in geval 
van overmacht

a) Risico op vervroegde terugbetaling in geval van overmacht
In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent is 
toe te schrijven en die het behoud van de note definitief onmogelijk 
maakt, zal de Emittent het product tegen de marktwaarde terugbetalen. 
In geval van deze vervroegde terugbetaling van de note kan de prijs 
lager zijn dan de nominale waarde (zijnde 20.000 NOK 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 de note 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 
de note in vergelijkbare omstandigheden aan te houden, kan de 
rekenagent (Goldman Sachs International) de marktwaarde van de 
note bepalen en de houder laten kiezen tussen een vervroegde terugbe-
taling 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, die 
wordt 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 de note 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 terugbetaling 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 terugbe-
taling tegen het hoogste bedrag van (i) de marktwaarde van de note 
(inclusief de contante waarde van toekomstige verkoopcommissies te 
betalen aan de Verdeler) en (ii) de nominale waarde (namelijk 20.000 

NOK per coupure). Er mogen de houder in ieder geval geen kosten 
worden aangerekend voor de vervroegde ontbinding van de note 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 Verdeler zijn betaald of betaalbaar zijn. 
Nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zal er geen enkele coupon 
meer worden uitbetaald, en dat tot de eindvervaldag van de note.
Raadpleeg voor meer informatie over deze risico's het Prospectus, 
‘SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, 
NOTES AND CERTIFICATES’ pagina's 64 tot 146.

Prestatierisico

De Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie kan lager of hoger zijn dan 
de waargenomen uiteindelijke prestatie.

Rendementsrisico

Door te beleggen in deze note bent u blootgesteld aan een 
rendementsrisico. De kans op automatische vervroegde 
terugbetaling is zeer klein. Als de note niet wordt terugbetaald en 
als de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de index nul of 
negatief is, wordt er geen enkele brutomeerwaarde in NOK 
equivalent aan de Uiteindelijke Gemiddelde Prestatie van de index 
betaald en verbindt Goldman Sachs International zich er 
uitsluitend toe de nominale waarde te betalen op de eindvervaldag 
(20.000 NOK per coupure) (jaarlijks actuarieel brutorendement 
van -0,34% rekening houdend met de uitgifteprijs van 100% en 
met de kosten beschreven in de technische fiche) (behoudens in 
geval van faillissement of van risico van faillissement van de 
Emittent). De prestatie van het product kan lager zijn dan de 
prestatie van de index door de berekening van het eindniveau als 
rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse observaties van de 
index die gedurende de laatste 19 maanden werden waargenomen 
ten opzichte van het slotniveau van de index op de uitgiftedatum 
van de note (29/11/2019). Meer informatie over deze data vindt u 
in de technische fiche op pagina 10.

1 Ratings op 24/09/2019. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Voor meer informatie, consulteer de sites: 
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_79004,
https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings,
https://www.fitchratings.com/site/definitions.
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Voornaamste financiële eigenschappen
Naam Goldman Sachs International (UK) Europe Select Autocallable NOK

ISIN-code XS2025951547

Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde (namelijk 20.000 NOK per coupure)

Kosten voor rekening van de 
belegger

Kosten vervat in de uitgifteprijs
- Kosten gefactureerd door de Emittent (inclusief structureringskosten): maximaal 5% 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 uit hoofde van de distributie van de gestructureerde nota's 
commissielonen voor een jaarlijks bedrag van maximaal 0,60% van het bedrag van de effectief geplaatste 
effecten (de belegger draagt deze jaarlijkse kosten van maximaal 0,60%, wat overeenstemt met een 
maximumbedrag van 3% indien de effecten tot de vervaldag worden aangehouden).

Kosten niet vervat in de uitgifteprijs 
- Instapkosten: 1,75%
- Uitstapkosten:
      •  Vóór de vervaldag in geval van doorverkoop: taks op beursverrichtingen van 0,12% (maximaal  

1.300 EUR) plus uitstapkosten van maximaal 1% onder normale marktomstandigheden geheven 
door de Emittent (overeenstemmend met het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde op 
het moment van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag). Kosten die door de Verdeler in 
rekening worden genomen bij doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag: geen.

      • Op de vervaldag (inclusief in geval van activering van het mechanisme van automatische vervroegde 
terugbetaling): 0%
- Wisselkoerskosten: voor elke valutatransactie wordt een wisselkoerskost van 0,25% toegepast. In het 
geval dat de belegger een rekening heeft in EUR maar geen rekening in NOK, is de deviezencommissie van 
toepassing wanneer de belegger EUR wil verkopen en omzetten in NOK en/of NOK in EUR.

Doorverkoop vóór 
de vervaldag

Dit product is genoteerd op de Luxemburgse beurs, maar er is geen actieve handel in dit product. De 
belegger kan dit product niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International is van plan om onder 
normale marktomstandigheden regelmatig liquiditeit te bieden tegen een prijs die wordt bepaald door de 
geldende marktparameters (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 de wederverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou zijn. Houders moeten daarom bereid 
zijn om de effecten tot hun vervaldatum te houden. De prijs die door Goldman Sachs International wordt 
aangeboden, omvat geen bemiddelingskosten en eventuele belastingen – zie de sectie 'Kosten voor 
rekening van 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 
onder normale marktomstandigheden. Beleggers worden eraan herinnerd dat de waarde van dit product 
mogelijk lager is dan de nominale waarde tijdens de looptijd (20.000 NOK per coupure). Dergelijke 
schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. De belegger 
heeft enkel op de eindvervaldag en in geval van vervroegde terugbetaling recht op een terugbetaling van 
de nominale waarde (behoudens in geval van faillissement of risico op faillissement van de Emittent).
Nagelmackers verbindt zich ertoe om de waarde van de note om de drie maanden bekend te maken op 
www. nagelmackers.be/nl/koersen-info (onder normale omstandigheden wordt die waarde elke bankdag 
gepubliceerd).

Emittent Goldman Sachs International

Verdeler Bank Nagelmackers nv

Type Gestructureerde note naar Engels recht

Valuta NOK

Coupure 20.000 NOK

Minimale belegging 20.000 NOK

Inschrijvingsperiode
7 oktober 2019 tot 27 november 2019

Uitgiftedatum 29 november 2019

Vervaldatum 6 december 2024

Initiële bijdragedatum 29 november 2019

Datum van evaluatie van 
automatische vervroegde 
terugbetaling

29 november 2021, 29 november 2022, 29 november 2023

Data van automatische 
vervroegde terugbetaling 6 december 2021, 6 december 2022, 6 december 2023



Data van maandelijkse 
vaststellingen voor de 
activering van het mechanisme 
van automatische vervroegde 
terugbetaling

30 mei 2023, 29 juni 2023, 31 juli 2023, 29 augustus 2023, 29 september 2023, 30 oktober 2023,  
29 november 2023, 29 december 2023, 29 januari 2024, 29 februari 2024, 2 april 2024, 29 april 2024, 
29 mei 2024, 1 juli 2024, 29 juli 2024, 29 augustus 2024, 30 september 2024, 29 oktober 2024,  
29 november 2024

Onderliggende index STOXX® Europe Select 50 EUR (Ticker Bloomberg: SXXSEP 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 
nagaan of de desbetreffende belegger over goed begrip 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 voldoende 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 vóór elke inschrijving in kennis gesteld.

Wanneer Nagelmackers het product binnen het kader van een beleggingsadvies aanbeveelt, 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. Aangezien deze belegging wordt beschouwd als een dynamisch product (volgens 
de benadering 'Personal Investment Assistant') dat op de eindvervaldatum recht geeft op terugbetaling van het 
initiële kapitaal in NOK, moet de belegger met name een beleggingsdoelstelling van maximaal 5 jaar hebben. 
Bovendien moet de effectenportefeuille van de belegger na intekening op deze complexe belegging overeenstemmen 
met de samenstelling van het desbetreffende beleggersprofiel. Meer informatie over deze beleggingsprofielen is 
terug te vinden in uw Nagelmackers-kantoor. 

Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe de beleggers te verwittigen ingeval het risicoprofiel van het product 
ingrijpend wordt gewijzigd.

Voor meer informatie, consulteer de site: 
www.nagelmackers.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/Reglement-Financiele-routeplanner-NL.pdf.

Fiscaliteit Op het ogenblik van de opstelling van deze brochure (24/09/2019) 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, en op elke 

meerwaarde die wordt gerealiseerd in geval van automatische vervroegde terugbetaling of van 
doorverkoop vóór de eindvervaldag.

•  Taks op beursverrichtingen (TOB): geen op de primaire markt en 0,12% op de secundaire markt (maximaal 
1.300 EUR).

De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger. Ze kan later worden 
gewijzigd.

Publicatie van de waarde 
van het product

De waarde van het product tijdens de looptijd zal op aanvraag verkrijgbaar zijn bij Nagelmackers en minstens één 
maal per kwartaal gepubliceerd worden op www.nagelmackers.be/nl/koersen-info.

Documentatie Deze brochure is een commercieel en geen regelgevend document.
De 'notes' Goldman Sachs International (UK) Europe Select Autocallable NOK die worden uitgegeven door Goldman 
Sachs International en beschreven in het onderhavige document, zijn onderworpen aan de ‘Final Terms’ (definitieve 
voorwaarden van 07/10/2019) in het kader van het ‘SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, 
NOTES AND CERTIFICATES’ van 18/07/2019 (vervolledigd door het supplement van 14/08/2019) en goedgekeurd 
door de CSSF van 18/07/2019 conform Richtlijn 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn) zoals gewijzigd (inclusief het 
amendement dat werd toegevoegd door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de supplementen op dit 
Prospectus, de samenvatting ervan in het Frans, de definitieve voorwaarden, de specifieke samenvatting in het Frans 
van de uitgifte en het Key Information Document (eveneens beschikbaar op www.gspriips.
eu?isin=XS2025951547&lang=NL&cnt=BE) zijn kosteloos beschikbaar in alle Nagelmackers-kantoren en op 
www.nagelmackers.be. Beleggers wordt aangeraden het integrale Key Information Document, de definitieve 
voorwaarden en het Basisprospectus te lezen, met bijzondere aandacht voor de rubriek 'Risicofactoren' van dit 
Prospectus. Elk nieuw supplement op het programma zal worden gepubliceerd op de site van de Verdeler en op de 
site van de Emittent. Als zich tijdens de inschrijvingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een 
supplement impliceert, dan beschikken de beleggers die reeds op deze note hebben ingeschreven over een recht van 
terugtrekking van twee werkdagen zodra het supplement gepubliceerd is.

Klachten U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Nagelmackers (Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel) of 
doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be en, binnen de termijnen die voorzien zijn 
door de algemene bankvoorwaarden van de bank die beschikbaar zijn in alle kantoren van Nagelmackers en op 
nagelmackers.be. Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen - 
Noordpoort II, Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).
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