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1 Zie de rubriek 'Beschrijving van het mechanisme' op pagina 5.
2 Bij faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.
3 De term 'initieel kapitaal' die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de nominale waarde van een coupure, namelijk 1.000 EUR per schuldbewijs, exclusief instapkosten van 2%. 
Het bedrag van de meerwaarde wordt berekend op basis van deze nominale waarde.
4 Instapkosten 2%. Raadpleeg de 'Voornaamste financiële eigenschappen', sectie 'Kosten voor rekening van de belegger' op pagina 10.
5 De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).
6 Raadpleeg de 'Voornaamste financiële eigenschappen' op pagina 10 en 11 voor meer informatie over de data.
7 Ratings op 14/09/2021. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie de websites: 

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

• Gestructureerd schuldbewijs met recht op terugbetaling van 
het kapitaal en een looptijd van maximaal 10 jaar.

• De mogelijkheid tot automatische vervroegde terugbetaling 
na afloop van het 4de, 6de of 8de jaar in geval van een prestatie 
van de Index iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High 
Dividend 30 (hierna 'Index') die hoger is dan of gelijk is aan 
de drempel voor activering van het overeenstemmende 
mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling1. 
De Emittent gaat dan over tot een automatische vervroegde 
terugbetaling van het schuldbewijs en u hebt recht op de 
terugbetaling van 100% van uw initieel kapitaal2-3  (zonder 
kosten4 en belastingen) en een brutomeerwaarde2-5 gelijk 
aan 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren dat is 
verstreken sinds de uitgiftedatum. Als de automatische 
vervroegde terugbetaling wordt geactiveerd, houdt het 
schuldbewijs op te bestaan.  De waarschijnlijkheid van 
automatische vervroegde terugbetaling is gering.

• Op de eindvervaldatum, als er geen automatische 
vervroegde terugbetaling is, is de terugbetaling afhankelijk 
van de Gemiddelde Eindprestatie6 van de Index. In geval 
van faillissement van de Emittent kan de belegger zijn 
kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.
- Indien de Gemiddelde Eindprestatie6 van de Index positief 
is, hebt u recht op terugbetaling van 100% van uw belegd 

kapitaal2-3 (zonder kosten4 en belastingen) en op een unieke 
brutomeerwaarde2-5 gelijk aan de Gemiddelde Eindprestatie6;
- Indien de Gemiddelde Eindprestatie6 van de Index nul of 
negatief is, hebt u recht op terugbetaling van 100% van uw 
belegd kapitaal2-3 (zonder kosten4 en belastingen) 
verminderd met de Gemiddelde Eindprestatie6 binnen de 
limiet van een verlies met 7,50%. De terugbetaling ligt 
derhalve tussen 92,50% en 100% van het aanvangskapitaal2-3 
(zonder kosten4 en belastingen).
• De Gemiddelde Eindprestatie stemt overeen met het 
wiskundige gemiddelde van de driemaandelijkse observaties   
van de Index, die werden waargenomen gedurende de 
laatste 14 trimesters ten opzichte van de slotkoers van de 
Index op de uitgiftedatum (22/12/2021) van het 
schuldbewijs.  De Gemiddelde Eindprestatie  kan lager of 
hoger zijn dan de vastgestelde eindwaarde van de Index.
• Emittent: Goldman Sachs International [Moody's: A1, 
S&P: A+, Fitch: A+]7.
• Totale maximale kosten (als de belegger de effecten 
behoudt tot de eindvervaldatum): 9% van de nominale 
waarde (namelijk 90 EUR per coupure).

Inleiding

Doelgroep
U staat op het punt om een product te kopen dat niet eenvoudig is en 
misschien moeilijk te begrijpen kan zijn. Dit gestructureerde schuldbewijs is 
voorbehouden aan cliënten van Bank Nagelmackers nv.
Dit gestructureerd schuldbewijs is bestemd voor cliënten/personen die over 
voldoende ervaring en kennis beschikken om de kenmerken van het 
schuldbewijs Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Artifical 
Intelligence EUR October 2031 te begrijpen. Nagelmackers zal beoordelen 
of de belegger over voldoende kennis van en ervaring met het product 
beschikt. Dit gestructureerd schuldbewijs is niet bedoeld voor Amerikaanse 
beleggers.

Aard van de belegging
• Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Artificial Intelligence 

EUR December 2031 is een gestructureerd schuldbewijs dat wordt 
uitgegeven door Goldman Sachs International. Door in te schrijven, leent 
de belegger geld aan de Emittent, die zich ertoe verbindt2:

• om u in geval van automatische vervroegde terugbetaling (in het 4de, 6de of 
8de jaar), 100% van het initieel kapitaal2-3 (exclusief kosten4 en belastingen 

en behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent) en 
een brutomeerwaarde2-5 van 4% vermenigvuldigd met het aantal jaren 
dat is verstreken sinds de uitgiftedatum terug te betalen;

• op de vervaldag wordt aan u terugbetaald:
- Als de Gemiddelde Eindprestatie6 van de Index positief is : 100 % van 
het belegd kapitaal2-3 (zonder kosten4 en belastingen en behalve in 
geval van faillissement of wanbetaling van de Emittent) en een enkele 
bruto toegevoegde waarde2-5 gelijk aan de Gemiddelde Eindprestatie6.
- Als de Gemiddelde Eindprestatie6 van de Index nul of negatief is : 
100% van het belegd kapitaal2-3 (zonder kosten4 en belastingen) 
verminderd met de Gemiddelde Eindprestatie6 met een verlies van 
7,50%. De terugbetaling ligt derhalve tussen 92,50% en 100% van het 
aanvangskapitaal2-3 (zonder kosten5 en belastingen).

Beleggingsdoelstelling
Dit schuldbewijs met een maximale looptijd van tien jaar is bedoeld 
voor beleggers die hun investeringen wensen te diversifiëren en op 
lange termijn een stijging van de Index iSTOXX®® AI Global 
Artificial Intelligence High Dividend 30 beogen.

Promotionele mededeling
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De iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High 
Dividend 30 Index

De iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index is samengesteld uit de aandelen van 30 wereldwijde 
ondernemingen uit een breed scala van industrieën die investeren in de ontwikkeling van nieuwe kunstmatige  
intelligentietechnologieën, en die werden geselecteerd op basis van het hoge historische rendement van hun dividend en 
gewogen op basis van hun lage historische volatiliteit. De index wordt berekend door STOXX Limited, één van de 
belangrijkste ontwikkelaars van indexen op de financiële markten. De index STOXX® Developed and Emerging Markets 
Total Market is het universum van de investeringsindex iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30.

Samenstelling van de Index

Stap 1: Het beleggingsuniversum 

STOXX® Developed and Emerging Markets Total Market (± 8.890 ondernemingen)

Stap 2: Filter van thematische uitsluiting (± 3.315 ondernemingen)

Stap 3: Filter van selectie kunstmatige intelligentie (± 165 

ondernemingen)

Stap 4: Filter van hoog historisch rendement van het 

dividend (± 30 ondernemingen)

Stap 5: Weging

De iSTOXX® AI Global 
Artificial Intelligence High 

Dividend 30 Index

Op 14/09/2021 bedroeg het niveau van 
de Index 169,20 punten.

Selectiemethode

Stap 1: het beleggingsuniversum is de STOXX® Developed and Emerging Markets Total Market Index, samengesteld uit 9.500 
ondernemingen die ongeveer 95% van de drijvende beurskapitalisatie van het belegbare aandelenuniversum bestrijken.

Stap 2: uitsluiting van het beleggingsuniversum van 50% van de ondernemingen met de laagste ESG-score; ondernemingen die niet 
voldoen aan de Global Standard Screenings (GSS) van Sustainalytics of betrokken zijn bij controversiële wapengerelateerde activiteiten; 
ondernemingen die volgens Sustainalytics een deel van hun inkomsten verdienen aan de volgende activiteiten: wapens (lichte wapens en 
militaire uitbesteding), kansspelen, amusement voor volwassenen, onconventionele olie en gas (Arctische olie- en gasexploratie, 
oliezanden en schalie-energie), conventionele olie en gas, thermische kolen, kernenergie en tabak.

Stap 3: selectie van ondernemingen die het meest investeren in kunstmatige intelligentie, zoals vastgesteld door de onafhankelijke 
onderneming Yewno. Om de activiteit van een onderneming op het gebied van kunstmatige intelligentie te bepalen, berekent het 
onafhankelijke bedrijf Yewno twee waarden:

-  Blootstelling aan intellectuele eigendom op het gebied van kunstmatige intelligentie: gedefinieerd als het percentage 
octrooien op het gebied van kunstmatige intelligentie dat aan een onderneming is toegekend op het totale aantal octrooien dat 
in een periode van 3 jaar aan die onderneming is toegekend. Deze waarde geeft het belang van het onderzoek weer op het gebied 
van kunstmatige intelligentie binnen de activiteiten van de onderneming.

-  Bijdrage aan kunstmatige intelligentie: gedefinieerd als het percentage octrooien in kunstmatige intelligentie dat aan een 
onderneming is toegekend ten opzichte van het totale aantal kunstmatige intelligentie-octrooien dat over een periode van 3 jaar 
aan ondernemingen in het beleggingsuniversum is toegekend. Deze waarde staat voor het aandeel van iedere onderneming 
binnen het universum van kunstmatige intelligentie.

Ondernemingen die zijn opgenomen in de STOXX AI Global Artificial Intelligence ADTV5  Index worden geselecteerd. De STOXX AI Global 
Artificial Intelligence ADTV5 Index selecteert ondernemingen waarvan de twee waarden ('Intellectual Property Exposure in Artificial 
Intelligence' en 'Contribution to Artificial Intelligence') boven het 25ste percentiel liggen.

Stap 4: selectie op basis van het niveau van het dividendrendement1 (de 30 aandelen met het hoogste dividendrendement over de laatste 
12 maanden).

Stap 5: de 30 geselecteerde aandelen krijgen 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 dit 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. 

Dit 10-jarige schuldbewijs is bedoeld voor beleggers die verwachten dat het niveau van de Index hoger wordt of op zijn minst gelijk blijft.

De selectiemethode omvat vijf stappen

1 Het dividendrendement van een aandeel kan worden berekend door het totale jaarlijkse dividend te delen door de huidige koers van het aandeel.
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Samenstelling: de samenstelling van de Index wordt elke drie maanden herzien. De herziening van de Index, waarin alle vijf de stappen van de 
selectiemethode worden doorlopen, vindt plaats in maart, juni, september en december. Na de herziening zal de samenstelling van de Index 
onveranderd blijven tot de eerstvolgende herziening.

Goldman Sachs heeft niet geverifieerd of het schuldbewijs van Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Artificial Intelligence 
EUR December 2031 voldoet aan de bestaande of voorgestelde principes, wetten, regels of voorschriften wat betreft milieu, duurzaamheid 
en bestuur ('ESG'). ESG-beoordelingen verstrekt door externe dataproviders en waarnaar wordt verwezen in het kader van de 
schuldverplichting van Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Artificial Intelligence EUR December 2031, worden geproduceerd 
op basis van de eigen methodologie van externe gegevensproviders. We verklaren niet dat de methodologie of ESG-scores die door externe 
dataproviders worden verstrekt, nauwkeurig, volledig en/of up-to-date zijn, en ze mogen niet als zodanig worden aangevoerd.

Samenstelling van de iSTOXX® AI Global Artificial 
Intelligence High Dividend 30 Index

Naam van het bedrijf Sector Land 

Acer Inc Informatietechnologie Taiwan

At&T Inc. Communicatiediensten Verenigde Staten

Bce Inc. Communicatiediensten Canada

Broadcom Informatietechnologie Verenigde Staten

Canon Inc. Informatietechnologie Japan

Coca-Cola Co.
Niet-cyclische 

consumptiegoederen
Verenigde Staten

Deutsche Telekom Communicatiediensten Duitsland

Honda Motor Co. Ltd.
Discretionaire 

consumptie
Japan

International Business 
Machine

Informatietechnologie Verenigde Staten

Inventec Corp Informatietechnologie Taiwan

Juniper Networks Inc. Communicatiediensten Verenigde Staten

Kddi Corp. Communicatiediensten Japan

Konica Minolta Inc. Informatietechnologie Japan

Kt Corp Communicatiediensten Zuid-Korea

Macronix Informatietechnologie Taiwan

Naam van het bedrijf Sector Land 

Nintendo Co. Ltd.
Discretionaire 

consumptie
Japan

Nippon Telegraph & 
Telephone C

Communicatiediensten Japan

Orange Communicatiediensten Frankrijk

Pegatron Informatietechnologie Taiwan

Quanta Computer Inc Informatietechnologie Taiwan

Royal Bank Of Canada Financiën Canada

Samsung Electronics Co 
Ltd

Informatietechnologie Zuid-Korea

Seagate Technology 
Holdings

Informatietechnologie Verenigde Staten

Singapore 
Telecommunications L

Communicatiediensten Singapore

Sk Telecom Communicatiediensten Zuid-Korea

Swiss Reinsurance 
Company

Financiën Zwitserland

Toronto-Dominion Bank Financiën Canada

Verizon Communications 
Inc.

Communicatiediensten Verenigde Staten

Wistron Informatietechnologie Taiwan

Xerox Holdings 
Corporation

Informatietechnologie Verenigde Staten

Bron: STOXX Limited (gegevens op 14/09/2021).

De huidige samenstelling van de iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index is geen garantie voor de toekomstige 
samenstelling.

Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over de iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index: https://www.stoxx.com/
index-details?symbol=SXAAIHDP&searchTerm=SXAAIHDP, en de diverse financiële platforms (Bloomberg ticker: SXAAIHDP Index, Reuters ticker:  
.SXAAIHDP).
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De juistheid, volledigheid en relevantie van gegevens die afkomstig zijn van externe bronnen worden niet gegarandeerd, ook al zijn deze gegevens 
verkregen uit bronnen die redelijkerwijze betrouwbaar worden geacht.  De informatie in dit document die betrekking heeft op marktgegevens, 
wordt verstrekt op basis van gegevens die zijn waargenomen op een welbepaald punt in de tijd en die aan verandering onderhevig zijn.

Verloop van de prestaties van de iSTOXX® AI Global 
Artificial Intelligence High Dividend 30 Index
De iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index werd 
gelanceerd op 20 mei 2020. De onderstaande grafieken zijn gebaseerd op 
gegevens die zijn gesimuleerd tot 20 mei 2020 en vervolgens op feitelijke 
gegevens.  

Gesimuleerde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige 
rendementen. Gesimuleerde resultaten zijn niet gebaseerd op reële 

transacties, zijn  onderworpen aan een bepaald aantal hypothesen en 
brengen inherente beperkingen met zich mee. Gesimuleerde prestaties 
kunnen gebruikmaken van enigszins verschillende gegevensbronnen, 
benaderingen 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.

De waarde van uw belegging kan variëren. 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 garantie voor toekomstige resultaten. Dit geldt 
ook voor de historische marktgegevens.

Jaarlijkse1 prestaties van de iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index tussen 13 
september 2013 en 14 september 2021

Bron: Bloomberg (op 14/09/2021).
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Aan het einde van het 4de, 6de of 8de jaar, zodra de prestatie van de Index hoger is dan of gelijk is aan de drempelwaarde van activering van 
het overeenstemmende mechanisme van automatische vervroegde terugbetaling, wordt de vervroegde terugbetaling automatisch 
geactiveerd en stopt het schuldbewijs. U hebt dan recht op terugbetaling van:

Zo niet, dan blijft het schuldbewijs bestaan. De kans op automatische vervroegde terugbetaling is zeer klein.

Met de Goldman Sach International (UK) Auto-Callable Artificial Intelligence EUR December 2031, met een looptijd van maximaal 10 
jaar, kunt u mikken op het beurspotentieel van de iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 Index, een index van 30 
wereldwijde ondernemingen uit een breed scala van sectoren die investeren in de ontwikkeling van nieuwe kunstmatige 
intelligentietechnologieën, geselecteerd op basis van hun hoge historische dividendrendement en gewogen voor hun lage historische 
volatiliteit.

Beschrijving van het mechanisme

• indien de Gemiddelde Eindprestatie3-4 van de Index positief is, hebt u recht op de terugbetaling van 100% van uw belegd kapitaal1-5  
(zonder kosten6 en belastingen) en op een unieke brutomeerwaarde 1-2 gelijk aan de Gemiddelde Eindprestatie3-4;

• indien de Gemiddelde Eindprestatie3-4 van de Index nul of negatief is, hebt u recht op de terugbetaling van 100% van uw belegd 
kapitaal1-5  (zonder kosten6 en belastingen), verminderd met de Gemiddelde Eindprestatie3-4, binnen de limiet van een verlies van 
7,50%. De terugbetaling ligt dus tussen 92,50% en 100% van het belegd kapitaal1-5 (zonder kosten6 en belastingen).

Observatiedatum Betaaldatum
Activeringsdrempel van het mechanisme 

van automatische vervroegde terugbetaling
Brutomeerwaarde1-2 

in EUR

Aan het einde van het 4de jaar 
(22/12/2025)

31/12/2025 +12% +16%

Aan het einde van het 6de jaar 
(22/12/2027)

29/12/2027 +18% +24%

Aan het einde van het 8de jaar 
(24/12/2029)

03/01/2030 +24% +32%

Hoe wordt de Gemiddelde Eindprestatie3-4 van de Index berekend?

Ze stemt overeen met het wiskundige gemiddelde van de driemaandelijkse observaties4  van de Index, waargenomen gedurende de 
laatste 14 trimesters ten opzichte van de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum (22/12/2021) van het schuldbewijs.

De Gemiddelde Eindprestatie3-4 kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde eindwaarde van de Index.

Gemiddelde Eindprestatie van de Index

6,79 %

MOGELIJKHEID TOT AUTOMATISCHE VERVROEGDE TERUGBETALING

Als het schuldbewijs niet vervroegd wordt terugbetaald 

Mechanisme voor de berekening van de Gemiddelde Eindprestatie van de Index

1 Behoudens in geval van faillissement of wanbetaling door de Emittent.
2 De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).
3  De Gemiddelde Eindprestatie stemt overeen met het wiskundige gemiddelde van de driemaandelijkse observaties van de Index, die werden waargenomen gedurende de laatste 14 trimesters ten opzichte 

van de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum (22/12/2021) van de note. De Gemiddelde Eindprestatie kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde eindwaarde van de Index.
4 Raadpleeg de 'Voornaamste financiële eigenschappen' op pagina 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, namelijk 1.000 EUR per schuldbewijs, exclusief instapkosten van 2%. Het bedrag van de 

meerwaarde wordt berekend op basis van deze nominale waarde.
6 Instapkosten 2%. Raadpleeg de 'Voornaamste financiële eigenschappen', sectie 'Kosten voor rekening van de belegger' op pagina 10.

De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben alleen een indicatieve, informatieve en illustratieve waarde, waarbij 
het doel is om het mechanisme voor het berekenen van de Gemiddelde Eindprestatie 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.

Prestatie van de Index ten opzichte van het slotniveau van de Index op de uitgiftedatum van het schuldbewijs (22/12/2021)
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Trimester 

12
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13 % -19 % 3 % 25 % -2 % 7 % -13 % 17 % 30 % 15 % 12 % 4 % -1 % 4 %
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Raadpleeg het KID (Key Information Document) voor de prestatiescenario's. 
U vindt het KID op de site van Goldman Sachs International: https://www.
gspriips.eu?isin=XS2335909243&lang=NL&cnt=BE. De in het KID 
gepresenteerde scenario’s worden geleverd door de Emittent van de note, 
Goldman Sachs International, en berekend op basis van een methodiek 
opgelegd door de nieuwe Europese verordening PRIIPS ('EU verordening 
1286/2014').

Prestatiescenario's                                                                        Fictieve illustraties van de mechanismen
De cijfergegevens die in deze voorbeelden worden gebruikt, hebben alleen 
een indicatieve, illustratieve en informatieve waarde voor het beschrijven 
van het mechanisme van het gestructureerd schuldbewijs. 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. In geval van een 
faillissement of wanbetaling van Goldman Sachs International kan aan de 
belegger een bedrag worden terugbetaald dat lager is dan zijn initieel 
kapitaal in EUR. Het is zelfs mogelijk dat er helemaal geen terugbetaling is.

Na afloop van jaar 4, 6 en 8 is de prestatie van de Index strikt lager dan de activeringsdrempel van het overeenstemmende mechanisme van automatische 
vervroegde terugbetaling. De vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd en het schuldbewijs blijft bestaan. De kans op automatische vervroegde 
terugbetaling is zeer klein. Na het verstrijken van 10 jaar, is de Gemiddelde Eindprestatie1-2 van de Index negatief en bedraagt -15%.

• U hebt recht op de terugbetaling van 92,50% van uw initieel kapitaal3-4  (zonder kosten5 en belastingen).

• Dit komt overeen met een jaarlijks actuarieel nettorendement in EUR  van 0,97%6 (inclusief5 kosten).

Na afloop van jaar 4, 6 en 8 is de prestatie van de Index strikt lager dan de drempel voor activering van het overeenstemmende mechanisme van automatische 
vervroegde terugbetaling. De vervroegde terugbetaling wordt dus niet geactiveerd en de note blijft bestaan.  De waarschijnlijkheid van automatische 
vervroegde terugbetaling is gering. Na het verstrijken van het 10e jaar is de Gemiddelde Eindprestatie1-2 van de Index positief en bedraagt +10%.

• U hebt recht op terugbetaling van 100% van uw initieel kapitaal3-4 (zonder kosten5 en belastingen) EN een unieke brutomeerwaarde3-6 gelijk aan de 
Gemiddelde Eindprestatie1-2 van de Index, zijnde 110% van uw belegd kapitaal3-4-6 (zonder kosten5 en belastingen).

• Dit komt overeen met een jaarlijks boekhoudkundig nettorendement in EUR van 0,48%6 (inclusief5 kosten).

Na afloop van jaar 4 is de prestatie van de Index hoger dan of gelijk aan de drempelwaarde voor activering van het overeenstemmende mechanisme van 
automatische vervroegde terugbetaling. De vervroegde terugbetaling wordt dus geactiveerd en het schuldbewijs houdt op te bestaan.

• U hebt recht op 100% terugbetaling van uw initieel kapitaall3-4 in EUR (exclusief kosten5 en belastingen) en een brutomeerwaarde3-6  van 16%, zijnde 116% van uw 
initieel kapitaal3-4-6 in EUR (exclusief kosten5 en belastingen).

• Dit komt overeen met een jaarlijks boekhoudkundig nettorendement in EUR van 2,17%6 (inclusief5 kosten).

1 De Gemiddelde Eindprestatie stemt overeen met het wiskundige gemiddelde van de driemaandelijkse observaties van de Index, die werden waargenomen gedurende de laatste 14 trimesters ten 
opzichte van de slotkoers van de Index op de uitgiftedatum (22/12/2021) van het schuldbewijs. De Gemiddelde Eindprestatie kan lager of hoger zijn dan de vastgestelde eindwaarde van de Index.
2 Raadpleeg de 'Voornaamste financiële eigenschappen' op pagina 10 en 11 voor meer informatie over de data.
3 Bij faillissement van de Emittent loopt de belegger het risico zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk te verliezen.
4 De term 'initieel kapitaal' die in deze brochure gebruikt wordt, verwijst naar de nominale waarde van een coupure, namelijk 1.000 EUR per schuldbewijs, exclusief instapkosten van 2%. Het bedrag 

van de meerwaarde wordt berekend op basis van deze nominale waarde.
5 Instapkosten 2%. Raadpleeg de 'Voornaamste financiële eigenschappen', sectie 'Kosten voor rekening van de belegger' op pagina 10.
6 De eventuele meerwaarde is onderworpen aan 30% roerende voorheffing (onder voorbehoud van wetswijziging).

 TerugbetalingsniveauEvolutie van de Index
Drempel voor activering van het 
mechanisme van automatische 
vervroegde terugbetaling:
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Inwerkingtreding van het mechanisme voor vervroegde terugbetaling. 
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De hierin beschreven Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Artificial Intelligence EUR December 2031 schuldbewijzen 
uitgegeven door Goldman Sachs International zijn onderworpen aan de ‘Final Terms’ (Definitieve voorwaarden van 28/09/2021) onder 
het ‘SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, NOTES AND CERTIFICATES’ d.d. 16/07/2021 en goedgekeurd door 
de CSSF op 16/07/2021 als zijnde in overeenstemming met Richtlijn 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn) zoals gewijzigd (met inbegrip van 
de wijziging door Richtlijn 2010/73/EU). Het Basisprospectus, de aanvullingen op het Basisprospectus, de samenvatting van het 
Basisprospectus in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting van de uitgifte in het Nederlands en het 
Essentiële Informatie Document (ook beschikbaar op https://www.gspriips.eu?isin=XS2335909243&lang=NL&cnt=BE) zijn kosteloos 
verkrijgbaar in alle Nagelmackers-kantoren en op www.nagelmackers.be. Beleggers dienen het Essentiële Informatie Document, de 
Definitieve Voorwaarden en het Basisprospectus in hun geheel te lezen, in het bijzonder de sectie 'Risicofactoren' in deze Prospectus. Elke 
nieuwe aanvulling op het programma zal worden gepubliceerd op de website van de verdeler en op de website van de Emittent. Ingeval 
zich tijdens de verhandelingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een supplement met zich meebrengt, hebben de 
beleggers die reeds op deze note hebben ingeschreven, een herroepingsrecht gedurende twee werkdagen vanaf de publicatie van het 
supplement.

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

Juridische documentatie

Belangrijke risico's van Goldman Sachs International (UK) 
Auto-Callable Artificial Intelligence EUR December 2031
Kredietrisico
De belegger staat bloot aan het kredietrisico van de emittent Goldman 
Sachs International (met een rating A+ van S&P, A1 van Moody's en A+ 
van Fitch per 14/09/2021)1). Door dit schuldbewijs te kopen, aanvaardt 
de belegger, net als bij andere gestructureerde schuldinstrumenten, het 
kredietrisico (bijvoorbeeld faillissement) van de Emittent. In geval van 
faillissement of wanbetaling van de Emittent kan de belegger zijn kapitaal 
geheel of gedeeltelijk verliezen, evenals alle potentiële Couponbedragen 
met betrekking tot de belegging die nog betaald moeten worden. Dit 
schuldbewijs 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 worden omgezet in eigenvermogensinstrumenten 
(aandelen) bij beslissing van de regelgever ('bail-in'). In dat geval loopt de 
belegger het risico de bedragen waarop hij recht heeft niet te kunnen 
recupereren en het belegd bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Deze 
interne bail-in-bevoegdheid werd ingevoerd in een poging de insolventie 
van de uitgevende instantie te voorkomen. Indien de uitgevende instantie 
na een bail-in nog steeds met insolventie wordt geconfronteerd, 
aanvaardt de belegger dat hij mogelijk geen recht heeft op enige 
terugvordering uit de insolventieprocedure, die schuldeisers in andere 
non-bail-in instrumenten wel kunnen ontvangen.
Risico op prijsschommelingen
Door dit schuldbewijs te kopen is de belegger blootgesteld aan een risico 
op schommelingen van de prijs van de Note. De prijs van het schuldbewijs 
varieert afhankelijk van de evolutie van de onderliggende waarde. Dit 
schuldbewijs is onderworpen aan een risico van rentewijziging. Als de 
marktrente na uitgifte van het schuldbewijs stijgt en alle andere 

marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het schuldbewijs voor 
het einde van de looptijd ervan. Als in dezelfde omstandigheden de 
marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het schuldbewijs. 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 het 
effect mettertijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen 
leiden tot kapitaalverlies in geval van een vervroegde verkoop. Dat risico 
is groter aan het begin van de looptijd en vermindert naarmate de 
vervaldag nadert.
Liquiditeitsrisico 
Dit schuldbewijs staat genoteerd op de beurs van Luxemburg, maar er is 
geen actieve markt voor dit schuldbewijs. De belegger kan het 
schuldbewijs niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International 
heeft de intentie om de liquiditeit van de effecten onder normale 
marktomstandigheden te verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt op 
basis van de marktparameters op dat moment (zie hierboven in rubriek 
'Risico op prijsschommelingen') maar 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 daarom bereid zijn om de effecten tot de vervaldag te 
behouden. De door Goldman Sachs International opgegeven prijs is 
exclusief belastingen - zie technische fiche op blz. 10 en 11.
Onder voorbehoud van het voorgaande zal het verschil tussen de 
aankoopprijs en de verkoopprijs vóór de eindvervaldag onder normale 
marktomstandigheden ongeveer 1,00% bedragen. In dat geval zal de 
verdeler geen kosten aanrekenen. We herinneren de beleggers eraan dat 
de waarde van dit schuldbewijs tijdens de looptijd kan dalen tot onder de 
nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per coupure). Dergelijke 
schommelingen kunnen resulteren in kapitaalverlies in geval van 
een vervroegde verkoop. De belegger heeft enkel recht op een 

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs
- Kosten gefactureerd door de Emittent (inclusief structureringskosten): maximaal 2% van het nominale bedrag waarop werd ingeschreven en 
in mindering gebracht op de uitgifteprijs bij uitgifte.
- Andere terugkerende kosten ten laste van de belegger, inbegrepen in de uitgifteprijs (distributiekosten): Goldman Sachs International zal 
Nagelmackers een vergoeding betalen voor de distributie van de Structured Notes van maximaal 0,50% per jaar van het bedrag van de 
daadwerkelijk geplaatste effecten (de belegger zal deze jaarlijkse kosten van maximaal 0,50% dragen, hetgeen overeenkomt met maximaal 5% 
indien de effecten tot hun vervaldatum worden aangehouden).

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:
- Instapkosten: 2%
- Uitstapkosten:

• Voor de vervaldag in geval van verkoop: taks op beursverrichtingen van 0,35% (maximum 1.600 EUR) plus uitstapkosten van maximaal 
1% die onder de normale marktvoorwaarden door de emittent worden ingehouden (stemt overeen met het verschil tussen de verkoopprijs en 
de marktwaarde op het ogenblik van verkoop van de effecten voor de eindvervaldag). Door de verdeler geheven kosten in geval van verkoop 
van de effecten voor de eindvervaldag: geen.

Kosten gedragen door de belegger
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volledige terugbetaling van 92,5% van de nominale waarde (d.w.z. 
925 EUR per coupure) op de vervaldag en in geval van vervroegde 
aflossing (behalve in geval van faillissement of wanbetaling door 
de Emittent). 
Bank Nagelmackers nv verbindt zich ertoe de waarde van het 
gestructureerd schuldbewijs te publiceren op nagelmackers.be/nl/
koersen-info (onder normale omstandigheden wordt die waarde elke 
bankwerkdag gepubliceerd).
Risico van vervroegde terugbetaling in geval van 
overmacht
a) Risico van 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 het schuldbewijs definitief onmogelijk 
maakt, zal de Emittent het schuldbewijs tegen de marktwaarde 
terugbetalen. In geval van vervroegde aflossing van het schuldbewijs kan 
de prijs lager zijn dan de nominale waarde (namelijk 1.000 EUR per 
coupure) of dan de aflossingswaarde op de vervaldag van 92,50% 
van de nominale waarde (namelijk 925 EUR per coupure). Er worden 
de beleggers geen bijkomende kosten aangerekend. 
b) Risico van vervroegde terugbetaling ingeval er geen sprake is van 
overmacht
In geval van een wettelijke omstandigheid die niet aan de Emittent 
toe te schrijven is en die het behoud van het schuldbewijs niet 
definitief onmogelijk maakt maar die de voorwaarden van het 
contract beduidend wijzigt, of bij een probleem met de 
onderliggende Index met een wezenlijk effect en als er vanwege dit 
probleem geen aanpassing mogelijk is om het schuldbewijs 
onder  vergelijkbare omstandigheden aan te houden, kan de 
rekenagent (Goldman Sachs International) de marktwaarde van 
het schuldbewijs bepalen en de houder laten kiezen tussen een 
vervroegde terugbetaling tegen deze marktwaarde (die lager kan 
zijn dan het initiële bedrag van de belegging) en een terugbetaling 
op de vervaldag tegen de gekapitaliseerde  waarde, berekend op 
basis van een rentevoet die wordt bepaald op de datum van kapita-
lisering, en dat bedrag mag niet lager zijn dan de nominale waarde. 
Als rentevoet geldt de d oor de Emittent aangeboden jaarlijkse 
rentevoet op de dag waarop de gebeurtenis zich voordoet, op een 
schuldinstrument waarvan de looptijd  vergelijkbaar is met de 
resterende looptijd van het schuldbewijs op de dag waarop deze 
voor vervroegde terugbetaling wordt teruggeroepen, toe te passen 
vanaf die datum tot de eindvervaldag. Als de gebeurten is die tot de  
vervroegde teru gbetaling leidt echter een wettelijke omstan-
digheid 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 beleggers in kennis stellen van een 
vervroegde terugbetaling tegen het hoogste bedrag van (i) de 
marktwaarde van het schuldbewijs (inclusief de actuele waarde 
van toekomstige verkoopcommissies te betalen aan de verdeler) en 
(ii) 92,50% van de nominale waarde (namelijk 925 EUR per 
coupure). Er mogen de belegger in ieder geval geen kosten worden 
aangerekend voor de vervroegde ontbinding van het schuldbewijs, 
en de belegger heeft recht op de terugbetaling pro rata temporis 
van de kosten die de belegger aan de Emittent heeft betaald. Om 
twijfel te voorkomen bevatten d e totale kosten van de Emittent 
geen bedragen die als verkoopcommissie aan de verdeler zijn 
betaald of betaalbaar zijn.  Nadat de gebeurtenis heeft plaatsge-
vonden, zal er geen enkele coupon meer worden uitbetaald tot de 
eindvervaldag van het schuldbewijs.
Voor meer informatie over deze risico's gelieve de editie van het 
Prospectus ‘SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF 
WARRANTS, NOTES AND CERTIFICATES’ , blz. 15 t.e.m 120, te 
raadplegen.
Rendementsrisico

 Door te beleggen in dit product bent u blootgesteld aan het 
rendementsrisico.  Als het mechanisme van automatische 
vervroegde aflossing wordt geactiveerd, wordt de brutomeerwaarde 
in EUR beperkt tot 4%, vermenigvuldigd met het aantal jaren sinds 
de uitgiftedatum, zelfs als de Index beter presteert.  De 
waarschijnlijkheid van automatische vervroegde terugbetaling is 
gering. Indien het schuldbewijs niet vervroegd wordt afgelost en 
het gemiddelde rendement van de Index nul of negatief is, wordt 
er  geen bruto meerwaarde in EUR  betaald die gelijk is aan het  
gemiddelde rendement van de Index en verbindt Goldman Sachs 
International zich ertoe slechts 92,50% van de nominale waarde 
op de eindvervaldag te betalen (925 EUR per coupure) (netto 
jaarlijks actuarieel rendement in EUR  van 0,97%, rekening 
houdend met de uitgifteprijs van 100% en de kosten beschreven in 
de technische fiche) (behalve in geval van faillissement of 
wanbetaling door  de Emittent). Het rendement van het 
schuldbewijs kan lager zijn dan het rendement van de Index omdat 
het eindniveau berekend wordt als het rekenkundig gemiddelde 
van de kwartaalwaarnemingen van de Index gedurende de laatste 
14 trimesters  vergeleken met het slotniveau van de Index op de 
uitgiftedatum van het schuldbewijs (22/12/2021).  Raadpleeg de 
technische fiche op blz. 10 voor meer informatie over deze 
gegevens.
Risico verbonden aan de Index
Er wordt gewezen dat er momenteel geen universeel aanvaard kader 
(wettelijk, regelgevend of anderszins) of marktconsensus bestaat over 
wat een gelijkwaardige 'duurzame' of 'ESG'-index vormt of over de 
precieze kenmerken die vereist zijn om een bepaalde index te definiëren 
als 'ESG', 'duurzaam' of een ander gelijkwaardig label, en er kan geen 
garantie worden gegeven dat een dergelijk universeel aanvaard kader of 
een dergelijke consensus zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen. 
Hoewel in sommige rechtsgebieden en regio's (met name binnen de 
Europese Economische Ruimte) regelgevingsinspanningen zijn geleverd 
om soortgelijke concepten te definiëren, is het wet- en regelgevingskader 
voor duurzame financiering nog in ontwikkeling en is er geen garantie 
dat deze lokale regelingen op grotere schaal zullen worden overgenomen 
op de wereldwijde financiële markten. Bijgevolg kan aan beleggers geen 
garantie worden gegeven dat het voorgestelde product zal voldoen aan 
alle of een deel van de verwachtingen van de belegger met betrekking tot 
deze 'ESG', 'duurzaam' of andere gelijkwaardig gelabelde doelstellingen 
of dat er geen milieu-, sociale en/of andere effecten zullen optreden bij de 
implementatie van het product.

1 Ratings op 14/09/2021. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie de websites: 
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) Auto-Callable Artificial Intelligence EUR December 2031

ISIN-code XS2335909243

Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde (d.w.z. 1.000 EUR per coupure)

Kosten voor de belegger Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs
- Kosten gefactureerd door de Emittent (inclusief structureringskosten): maximaal 2% van het nominale 
bedrag waarop werd ingeschreven en in mindering gebracht op de uitgifteprijs bij uitgifte.
- Andere terugkerende kosten ten laste van de belegger, inbegrepen in de uitgifteprijs (distributiekosten): 
Goldman Sachs International zal Nagelmackers een vergoeding betalen voor de distributie van de 
gestructureerde schuldbewijzen van maximaal 0,50% per jaar van het bedrag van de daadwerkelijk geplaatste 
effecten (de belegger zal deze jaarlijkse kosten van maximaal 0,50% dragen, hetgeen overeenkomt met 
maximaal 5% indien de effecten tot hun vervaldatum worden aangehouden).

Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs:
- Instapkosten: 2%
- Uitstapkosten:

• Voor de vervaldag in geval van wederverkoop: belasting op beursverrichtingen van 0,35% (maximum 
1.600 EUR) plus een uitstapvergoeding van maximum 1% onder normale marktvoorwaarden aangerekend 
door de Emittent (overeenstemmend met het verschil tussen de verkoopprijs en de marktwaarde op het 
ogenblik van de wederverkoop van de effecten voor de eindvervaldag). Door de verdeler geheven kosten in 
geval van verkoop van de effecten voor de eindvervaldag: geen.

• Op de vervaldag (inclusief in geval van activering van het mechanisme van automatische vervroegde 
terugbetaling): 0%.

Verkoop voor de vervaldag Dit schuldbewijs staat genoteerd op de beurs van Luxemburg, maar er is geen actieve markt voor dit 
schuldbewijs. De belegger kan het schuldbewijs niet op de beurs verkopen. Goldman Sachs International is 
voornemens om onder normale marktomstandigheden regelmatige liquiditeit van de effecten te verschaffen 
tegen een prijs die wordt bepaald door de actuele marktparameters (zie de rubriek 'Risico op 
prijsschommelingen' hierboven), maar 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 
daarom bereid zijn om de effecten tot de vervaldag te behouden. In de door Goldman Sachs International 
geboden prijs zijn eventuele belastingen niet inbegrepen - zie de rubriek 'kosten voor de belegger' hierboven.
Op basis van het voorgaande zal het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs voor de eindvervaldag 
onder normale marktomstandigheden ongeveer 1,00% bedragen. Beleggers worden eraan herinnerd dat de 
waarde van dit schuldbewijs voor de vervaldag lager kan zijn dan de nominale waarde (1.000 EUR per 
coupure). Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde 
verkoop. De belegger heeft enkel recht op een volledige terugbetaling van de nominale waarde op de 
vervaldag en in geval van vervroegde aflossing (behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de 
Emittent).
Nagelmackers verbindt zich ertoe de waarde van de score iedere drie maanden te publiceren op www.
nagelmackers.be/nl/koersen-info (onder normale omstandigheden zal deze waarde elke bankwerkdag 
worden gepubliceerd).

Emittent Goldman Sachs International; S&P: A+ (stabiel) / Moody’s: A1 (stabiel) / Fitch: A+ (stabiel). Ratings op 
14/09/2021. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen. Raadpleeg voor meer 
informatie de websites: https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.
aspx?docid=PBC_79004, https://www.spratings.com/en_US/understanding-ratings, https://www.
fitchratings.com/site/definitions.

Verdeler Bank Nagelmackers nv

Type Schuldinstrument met recht op terugbetaling van de hoofdsom

Valuta EUR

Coupure 1.000 EUR

Minimale investering 1.000 EUR

Inschrijvingsperiode
Van 28 september 2021 tot en met 17 december 2021

Uitgiftedatum 22 december 2021

Vervaldag 31 december 2031

Datum van eerste opname 22 december 2021

Waarderingsdatum 
automatische vervroegde 
aflossing

22 december 2025, 22 december 2027,  24 december 2029

Verwachte data 
automatische aflossing  31 december 2025, 29 december 2027, 3 januari 2030
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Kwartaalrapportagedata voor 
de berekening van het 
definitieve gemiddelde 
rendement van de Index

22 september 2028, 22 december 2028, 22 maart 2029, 22 juni 2029, 24 september 2029, 
24 december 2029, 22 maart 2030, 24 juni 2030, 23 september 2030, 23 december 2030, 
24 maart 2031, 23 juni 2031, 22 september 2031, 22 december 2031

Onderliggende index iSTOXX® AI Global Artificial Intelligence High Dividend 30 (Bloomberg ticker: SXAAIHDP 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.
Als Nagelmackers het product niet aanbeveelt in het kader van beleggingsadvies, 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 voor 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. De belegger moet met name een beleggingsdoelstelling van ten minste 10 
jaar hebben. Deze belegging wordt beschouwd als een defensief product (volgens de benadering van de 
'Personal Investment Assistant'). De effectenportefeuille van de belegger, na inschrijving in deze complexe 
belegging, moet overeenstemmen met de samenstelling van het desbetreffende beleggersprofiel. Meer informatie 
over deze beleggersprofielen is terug te vinden bij uw Nagelmackers-kantoor.
Bovendien verbindt Nagelmackers zich ertoe de beleggers te verwittigen ingeval het risicoprofiel van het product 
ingrijpend wordt gewijzigd.
Voor meer informatie kunt u terecht op:
https://www.nagelmackers.be/nl/personal-investment-assistant

Fiscaliteit Van toepassing bij de opstelling van deze brochure (14/09/2021) op een gemiddelde retailcliënt in de 
hoedanigheid van natuurlijke persoon die in België woont (behoudens wetswijziging).

• 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 verkoop voor de 
eindvervaldag.

• Op beursverrichtingen: geen op de primaire markt en 0,35% op de secundaire markt (maximum 1.600 
EUR).
De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van iedere belegger. Ze kan later worden 
gewijzigd.

Publicatie van de waarde 
van het product

De waarde van het schuldbewijs kan gedurende de looptijd aangevraagd worden bij uw Nagelmackers -kantoor en 
verschijnt één keer per maand op www.nagelmackers.be/nl/koersen-info.

Documentatie Dit document is een commercieel document en geen regelgevend document.
De hierin beschreven Goldman Sachs International (UK) Auto-Callable Artificial Intelligence EUR December 2031 
schuldbewijzen uitgegeven door Goldman Sachs International zijn onderworpen aan de ‘Final Terms’ (Definitieve 
voorwaarden van 28/09/2021) onder het ‘SERIES P PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF WARRANTS, NOTES 
AND CERTIFICATES’ d.d. 16/07/2021 en goedgekeurd door de CSSF op 16/07/2021 als zijnde in overeenstemming 
met Richtlijn 2003/71/EG (Prospectusrichtlijn) zoals gewijzigd (met inbegrip van de wijziging door Richtlijn 
2010/73/EU). Goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over de 
schuldbewijzen. Het Basisprospectus, de aanvullingen op het Basisprospectus, de samenvatting van het 
Basisprospectus in het Nederlands, de Definitieve Voorwaarden, de specifieke samenvatting van de uitgifte in het 
Nederlands en het Essentiële Informatie Document (ook beschikbaar op https://www.gspriips.
eu?isin=XS2335909243&lang=NL&cnt=BE) zijn kosteloos verkrijgbaar in alle Nagelmackers-kantoren en op 
www.nagelmackers.be. Beleggers dienen het Essentiële Informatie Document, de Definitieve Voorwaarden en het 
Basisprospectus in hun geheel te lezen, in het bijzonder de sectie 'Risicofactoren' in het Prospectus. Elke nieuwe 
aanvulling op het programma zal worden gepubliceerd op de website van de verdeler en op de website van de 
Emittent. Ingeval zich tijdens de verhandelingsperiode een gebeurtenis voordoet die de publicatie van een supplement 
met zich meebrengt, hebben de beleggers die reeds op deze note hebben ingeschreven, een herroepingsrecht 
gedurende twee werkdagen vanaf de publicatie van het supplement.

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 wel binnen de termijnen zoals vermeld in 
de Algemene Bankvoorwaarden van de bank, verkrijgbaar in alle kantoren van Nagelmackers en op 
nagelmackers.be. Als u niet tevreden bent, neem dan contact op met de Ombudsman in financiële geschillen - 
North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2 - 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).
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