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SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA MET BETREKKING TOT PD-NOTES  

 

Samenvattingen worden opgesteld op basis van informatievereisten gekend als “Elementen”. Deze 

Elementen zijn opgesomd in de afdelingen A tot E (A.1 – E.7). Deze samenvatting bevat alle Elementen 

die moeten worden opgenomen in een samenvatting met betrekking tot de Notes en de Emittent. 

Omdat sommige Elementen niet moeten worden behandeld, kunnen er lacunes zijn in de volgorde van 

de nummering van de Elementen. Zelfs als een Element in de samenvatting moet worden opgenomen 

vanwege de aard van de Notes en de Emittent, is het mogelijk dat er geen relevante informatie kan 

worden gegeven met betrekking tot het Element. In dat geval is een korte beschrijving van het Element 

opgenomen in de samenvatting, met de vermelding “Niet van toepassing”. 

Hoofdstuk A – Inleiding en waarschuwingen 

Element Titel  

A.1 Waarschuwing 

en inleiding 

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit 

Basisprospectus.  

Elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gebaseerd zijn 

op het Basisprospectus in zijn geheel, met inbegrip van alle 

documenten opgenomen door verwijzing.  

Indien er voor een rechtbank een vordering wordt ingediend met 

betrekking tot de informatie in dit Basisprospectus, kan de eiser, 

in overeenstemming met de nationale wetgeving van de Lidstaat 

van de Europese Economische Ruimte waar de vordering is 

ingediend, verplicht zijn de kosten van de vertaling van het 

Basisprospectus voor de start van de rechtszaak te betalen.  

Alleen de personen die de samenvatting, met inbegrip van een 

vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk 

worden gesteld, maar alleen als de samenvatting, wanneer ze 

samen wordt gelezen met de andere delen van dit 

Basisprospectus misleidend, onjuist of inconsistent is of als ze, 

wanneer ze samen wordt gelezen met de andere delen van dit 

Basisprospectus, niet de kerngegevens bevat om beleggers te 

helpen wanneer zij overwegen om in de Notes te beleggen. 

A.2 Toestemming: Programma samenvatting: 

De Emittent kan toestemming geven voor het gebruik van dit 

Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden bij een 

daaropvolgende doorverkoop of daadwerkelijke plaatsing van de Notes 

door een financiële tussenpersoon aan wie de Emittent de 

toestemming heeft gegeven het Basisprospectus te gebruiken (een 

“Bevoegde Aanbieder”), op voorwaarde dat de daaropvolgende 

doorverkoop of daadwerkelijke plaatsing van de Notes door een 

dergelijke financiële tussenpersoon wordt gedaan gedurende de 

Aanbiedingsperiode, zoals gespecificeerd in de toepasselijke 

Definitieve Voorwaarden. Aan de toestemming kunnen voorwaarden 

worden gekoppeld die relevant zijn voor het gebruik van het 

Basisprospectus.  

In verband met enige Openbare Aanbieding van Niet-vrijgestelde PD-

Notes, aanvaardt de Emittent de verantwoordelijkheid, in een 

Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding, voor de inhoud van dit 

Basisprospectus conform Artikel 6 van de Prospectusrichtlijn tegenover 
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iedere persoon (een “Belegger”) aan wie Niet-vrijgestelde PD-Notes 

worden aangeboden via een Bevoegde Aanbieder, indien de 

aanbieding in overeenstemming was met alle voorwaarden die 

gekoppeld zijn aan het verlenen van de toestemming.  

Toestemming: 

Onder voorbehoud van de voorwaarden die hieronder zijn uiteengezet 

onder “Algemene voorwaarden voor toestemming”: 

(A) geeft de Emittent zijn toestemming voor het gebruik van dit 

Basisprospectus (zoals te gepasten tijde aangevuld, indien van 

toepassing) in verband met een Openbare Aanbieding van Niet-

vrijgestelde PD-Notes in een Rechtsgebied van de Openbare 

Aanbieding door de betrokken Distributeur en door: 

(i) een financiële tussenpersoon die benoemd is tot Initiële 

Bevoegde Aanbieder in de betreffende Definitieve 

Voorwaarden; en 

(ii) een financiële tussenpersoon die na de datum van de 

betreffende Definitieve Voorwaarden is benoemd en van 

wie de naam is gepubliceerd op de website van de 

Emittent (www.rabobank.com) en die is geïdentificeerd als 

een Bevoegde Aanbieder voor de betreffende Openbare 

Aanbieding; en 

(B) als (en alleen als) Deel B van de betreffende Definitieve 

Voorwaarden bepaalt dat een “Algemene Toestemming” “Van 

Toepassing” is, biedt de Emittent hierbij aan zijn toestemming te 

verlenen voor het gebruik van dit Basisprospectus (zoals te 

gepasten tijde aangevuld, indien van toepassing) in verband 

met een Openbare Aanbieding van Niet-vrijgestelde PD-Notes 

in een Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding door een 

financiële tussenpersoon die voldoet aan de volgende 

voorwaarden: 

(i) hij is bevoegd om dergelijke aanbiedingen te doen volgens 

de toepasselijke wetten die de MiFID-richtlijn (Markets in 

Financial Instruments Directive) omzetten; en 

(ii) hij aanvaardt de aanbieding van de Emittent om 

toestemming te geven voor het gebruik van dit 

Basisprospectus door op zijn website een verklaring te 

publiceren dat hij ermee instemt het Basisprospectus te 

gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden voor 

de Bevoegde Aanbieder en onder voorbehoud van de 

voorwaarden voor dergelijke toestemming. 

Algemene voorwaarden voor toestemming: 

De voorwaarden voor de toestemming van de Emittent om dit 

Basisprospectus in de context van de relevante Openbare Aanbieding 

te gebruiken zijn (naast de voorwaarden die hierboven in paragraaf (B) 

zijn beschreven indien Deel B van de betreffende Definitieve 

Voorwaarden bepaalt dat een “Algemene Toestemming” “Van 

Toepassing” is) dat deze toestemming: 

(a) alleen geldt voor de betreffende Tranche van Niet-vrijgestelde 

PD-Notes; 

(b) alleen geldt tijdens de Aanbiedingsperiode die is vermeld in de 

http://www.rabobank.com/
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betreffende Definitieve Voorwaarden; en 

(c) alleen van toepassing is op het gebruik van dit Basisprospectus 

om Openbare Aanbiedingen van de betreffende Tranche van 

Niet-vrijgestelde PD-Notes te doen in het Rechtsgebied van de 

Openbare Aanbieding, zoals vermeld in de betreffende 

Definitieve Voorwaarden. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

[Toestemming: Onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden 

verleent de Emittent zijn toestemming voor het gebruik van het 

Basisprospectus in verband met een Openbare Aanbieding (zoals 

hieronder gedefinieerd) van Notes door de [Distributeur/Beheerder[s]], 

[en] [elke financiële tussenpersoon van wie de naam is gepubliceerd 

op de website van de Emittent (www.rabobank.com) en die is 

geïdentificeerd als een Bevoegde Aanbieder voor de betreffende 

Openbare Aanbieding/elke financiële tussenpersoon die bevoegd is 

om dergelijke aanbiedingen te doen volgens de toepasselijke 

wetgeving die de Richtlijn 2004/39/EG (de "Richtlijn betreffende 

markten voor financiële instrumenten") implementeert], en 

publiceert de Emittent op zijn website de volgende verklaring (waarbij 

de informatie tussen vierkante haakjes wordt aangevuld met de 

relevante gegevens): 

"Wij, [wettelijke naam van financiële tussenpersoon invoegen], 

verwijzen naar de [naam van de betreffende PD-Notes invoegen] (de 

"Notes") zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden van [datum 

invoegen] (de "Definitieve Voorwaarden") die zijn gepubliceerd door 

Coöperatieve Rabobank U.A. handelend via zijn 

[hoofdkantoor]/[[Australia]/[New Zealand] Branch] (de "Emittent"). Wij 

aanvaarden hierbij de door de Emittent verleende toestemming voor 

ons gebruik van het Basisprospectus (zoals gedefinieerd in de 

Algemene Voorwaarden) in verband met de aanbieding van de Notes 

in [België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk] (de "Openbare Aanbieding") in overeenstemming met de 

Voorwaarden voor de Bevoegde Aanbieder en onder voorbehoud van 

de voorwaarden voor dergelijke toestemming, elk uiteengezet in het 

Basisprospectus, en wij gebruiken het Basisprospectus in verband met 

de Openbare Aanbieding dienovereenkomstig." 

Een "Openbare Aanbieding" van Notes is een aanbieding van Notes 

(anders dan in overeenstemming met Artikel 3(2) van de 

Prospectusrichtlijn) in [België,, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, 

Nederland en het Verenigd Koninkrijk] tijdens de hieronder opgegeven 

Aanbiedingsperiode. Samen met de [Distributeur/Beheerder[s]], zijn de 

personen aan wie de Emittent zijn toestemming verleent in 

overeenstemming met de bovenstaande bepalingen de "Bevoegde 

Aanbieders" voor dergelijke Openbare Aanbieding. 

Aanbiedingsperiode: De hierboven vermelde toestemming van de 

Emittent wordt verleend voor Openbare Aanbiedingen van Notes 

tijdens de periode van [●] tot [●] (de "Aanbiedingsperiode"). 

Voorwaarden voor toestemming: De voorwaarden voor de 

toestemming van de Emittent (naast de bovenstaande vereisten) zijn 

dat de toestemming (a) alleen geldt voor de betreffende Tranche van 

Notes; (b) alleen geldt tijdens de Aanbiedingsperiode [en] (c) alleen 

http://www.rabobank.com/
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van toepassing is op het gebruik van het Basisprospectus voor 

Openbare Aanbiedingen van de betreffende Tranche van Notes in 

[België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederlanden het Verenigd 

Koninkrijk] [en (d) [●]]. 

Een belegger die de intentie heeft Notes te kopen, of Notes koopt, in 

het kader van een Openbare Aanbieding, van een andere Bevoegde 

Aanbieder dan de Emittent, zal dit doen, en aanbiedingen en verkopen 

van dergelijke Notes aan een belegger door een dergelijke Bevoegde 

Aanbieder zullen worden uitgevoerd, in overeenstemming met de 

voorwaarden en andere regelingen die bestaan tussen dergelijke 

Bevoegde Aanbieder en dergelijke belegger, met inbegrip van prijs-, 

allocatie-, kosten- en vereffeningsregelingen.  

Elke belegger moet zich op het moment van een dergelijke 

Openbare Aanbieding wenden tot de betrokken Bevoegde 

Aanbieder voor informatie over de algemene voorwaarden van de 

Openbare Aanbieding, en alleen de Bevoegde Aanbieder zal 

verantwoordelijk zijn voor dergelijke informatie.] 

[Niet van toepassing. De Notes worden aangeboden op basis van een 

vrijstelling in lijn met artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. De Emittent 

heeft geen toestemming gegeven voor financiële tussenpersonen of 

andere aanbieders om het Basisprospectus te gebruiken in verband 

met aanbiedingen van de Notes.] 

 

Afdeling B – Emittent 

Element Titel  

B.1 Wettelijke naam 

en handelsnaam 

van de Emittent: 

Coöperatieve Rabobank U.A. handelend via zijn 

[hoofdkantoor]/[[Australia]/[New Zealand] Branch] 

De handelsnaam van de Emittent is “Rabobank”. 

B.2 Vestigingsplaats 

en rechtsvorm 

van de Emittent, 

de wetgeving 

waaronder de 

Emittent valt en 

zijn land van 

oprichting: 

Het hoofdkantoor van de Emittent ligt in Amsterdam. De Emittent is een 

coöperatie en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder het nummer 30046259. De Emittent valt onder de 

wetgeving van Nederland. 

B.4b Een beschrijving 

van enige 

bekende 

tendensen die van 

invloed zijn op de 

Emittent en de 

sectoren waarin 

hij werkzaam is: 

De bedrijfsresultaten van de Rabobank Groep worden beïnvloed door 

diverse marktomstandigheden, waaronder economische cyclussen, 

schommelingen in aandelenmarkten, rentevoeten en wisselkoersen, en 

toegenomen concurrentie. Een verslechtering van de economische 

omstandigheden, of het onvermogen van de Rabobank Groep om 

dergelijke ontwikkelingen accuraat te voorspellen of daarop accuraat te 

reageren, kan een wezenlijk ongunstige wijziging van de 

verwachtingen, activiteiten, financiële gesteldheid en de 

bedrijfsresultaten van de Rabobank Groep veroorzaken. 

De Emittent verwacht dat de context van lage rentevoeten waarmee hij 

werd geconfronteerd in het recente verleden, waarschijnlijk zal 

aanhouden in 2017, met een overeenkomstige impact op de resultaten 

van de Rabobank Groep. 
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B.5 Beschrijving van 

de Groep van de 

Emittent en van 

de positie van de 

Emittent binnen 

de Rabobank 

Groep: 

De Rabobank Groep is een internationale groep voor financiële 

diensten die werkt op basis van coöperatieve principes. De Rabobank 

Groep bestaat uit de Emittent, en zijn dochterondernemingen en 

participaties in Nederland en het buitenland. 

B.9 Winstprognose of 

-raming: 

Niet van toepassing. De Emittent heeft geen winstprognose of -raming 

gemaakt. 

B.10 Voorbehoud in 

het verslag van de 

Revisor: 

De controleverslagen van de onafhankelijke accountant met betrekking 

tot de gecontroleerde jaarrekeningen voor de jaren die zijn afgesloten 

op 31 december 2015 en 31 december 2016 bevatten geen 

voorbehouden.  

B.12 Geselecteerde 

financiële 

informatie: 

De volgende selectie van financiële informatie is afgeleid uit en moet 

samen worden gelezen met de gecontroleerde geconsolideerde 

jaarrekening van de Rabobank Groep per, en voor de jaren afgesloten 

op, 31 december 2015 en 2016.  

 

Geconsolideerd overzicht van de financiële positie 

  Per 31 december  

  

2016 

 

2015 

aangepast 

  

  (in miljoen euro)  

Activa    

Geldmiddelen en tegoeden bij 

centrale banken ...............................................................................................   

84.405 

  

64.943 

  

Kredieten en voorschotten aan 

andere banken .................................................................................................   
25.444 

 32.434  

Financiële activa gehouden voor 

handelsdoeleinden ...........................................................................................   2.585  3.472  

Financiële activa tegen reële 

waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de 

winst-en-verliesrekening ..................................................................................   1.321  2.196  

Derivaten .........................................................................................................   42.372  48.113  

Kredieten en voorschotten aan 

cliënten ............................................................................................................   452.807  465.993  

Voor verkoop beschikbare 

financiële activa ...............................................................................................   34.580  37.773  

Investeringen in geassocieerde 

deelnemingen en joint ventures .......................................................................   2.417  3.672  

Goodwill en andere immateriële 

vaste activa ......................................................................................................   1.089  1.493  
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Onroerende zaken en 

bedrijfsmiddelen ...............................................................................................   4.590  7.765  

Vastgoedbeleggingen ......................................................................................   293  381  

Acute belastingvorderingen .............................................................................   171  193  

Latente belastingvorderingen ..........................................................................   2.360  2.390  

Overige activa ..................................................................................................   7.878  7.854  

Vaste activa gehouden voor 

verkoop en beëindigde 

activiteiten ........................................................................................................   281  155  

Totaal activa ...................................................................................................   662.593  678.827  

 

  

  Per 31 december  

  

2016  2015 

aangepast 

  

  (in miljoen euro)  

Verplichtingen    

Deposito’s van banken ....................................................................................   22.006  19.038  

Toevertrouwde middelen .................................................................................   347.712  345.884  

Uitgegeven schuldpapieren .............................................................................   159.342  174.991  

Financiële handelsverplichtingen .....................................................................   739  573  

Financiële verplichtingen tegen 

reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de 

winst-en-verliesrekening ..................................................................................   16.520  16.991  

Derivaten ......................................................................................................... c  48.024  54.556  

Overige verplichtingen .....................................................................................   8.432  8.323  

Voorzieningen ..................................................................................................   1.546  993  

Acute belastingverplichtingen ..........................................................................   269  203  

Uitgestelde 

belastingverplichtingen ....................................................................................   618  575  

Achtergestelde verplichtingen ..........................................................................   16.861  15.503  

Totaal verplichtingen .....................................................................................   622.069  637.630  

 

Eigen vermogen 

Reserves en ingehouden winsten ....................................................................   25.821  25.623   

Uitgegeven 

eigenvermogensinstrumenten       
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Rabobank Certificaten .....................................................................................   5.948  5.949   

Capital Securities .............................................................................................   7.636  7.826   

  13.584  13.775   

Eigenvermogensinstrumenten 

uitgegeven door 

dochterondernemingen       

Capital Securities .............................................................................................   185  176   

Trust Preferred Securities III tot 

en met VI  409  1.131   

  594  1.307   

Overige belangen van derden .........................................................................   525  492   

Totaal eigen vermogen ....................................................................................   40.524  41.197   

Totaal eigen vermogen en 

verplichtingen ................................................................................................   662.593  678.827   

 

Verkorte geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

  

Jaar afgesloten op 31 

december  

  

2016  2015 

 

 

 

  (in miljoen euro)  

Netto Rentebaten .............................................................................................   8.743  9.139  

Netto baten uit hoofde provisies ......................................................................   1.918  1.892  

Overige baten ..................................................................................................   2.144  1.983  

Baten ...............................................................................................................   12.805  13.014  

Personeelskosten ............................................................................................   4.521  4.786  

Andere beheerkosten ......................................................................................   3.635  2.916  

Afschrijvingen en 

waardeverminderingen ....................................................................................   438  443  

Bedrijfslasten .................................................................................................   8.594  8.145  

Waardeverminderingen op 

goodwill en investeringen in 

geassocieerde ondernemingen .......................................................................   700  623  

Waardeveranderingen op 

kredieten ..........................................................................................................   310  1.033  

Resolutieheffingen ...........................................................................................   483  344  

Bedrijfsresultaat vóór belastingen ....................................................................   2.718  2.869  

Inkomstenbelasting ..........................................................................................   694  655  

Nettowinst ......................................................................................................   2.024  2.214  
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Waarvan toegerekend aan 

Rabobank en lokale Rabobanken ....................................................................   749  880  

Waarvan toegerekend aan 

houders van Rabobank 

Certificaten .......................................................................................................   387  387  

Waarvan toegerekend aan 

Capital Securities uitgegeven 

door Rabobank ................................................................................................   762  794  

Waarvan toegerekend aan 

Capital Securities uitgegeven 

door dochterondernemingen ............................................................................   15  15  

Waarvan toegerekend aan Trust 

Preferred Securities III tot en met 

VI .....................................................................................................................   47  63  

Waarvan toegerekend aan 

overige belangen van derden ..........................................................................   64  75  

Nettowinst van het jaar .................................................................................   2.024  2.214  

 

Wezenlijke/belangrijke wijzigingen 

Er hebben geen wezenlijke wijzigingen in de financiële of 

handelspositie van de Emittent of van de Rabobank Groep 

plaatsgevonden, en er zijn geen wezenlijke ongunstige wijzigingen 

geweest in de financiële positie of vooruitzichten van de Emittent of 

Rabobank Groep sinds 31 december 2016. 

B.13 Recente 

wezenlijke 

gebeurtenissen 

die van belang 

zijn voor de 

solvabiliteit van 

de Emittent: 

Behoudens de uitgifte van EUR 1,5 miljard aan nieuwe Rabobank 

Certificaten op 24 januari 2017, zijn er geen recente gebeurtenissen 

van belang voor de Emittent die in wezenlijke mate relevant zijn voor de 

beoordeling van de solvabiliteit van de Emittent. De uitgifte van deze 

nieuwe Rabobank Certificaten heeft de CET1 ratio van de Emittent 

doen stijgen met, ongeveer, 0,8 procentpunt.  

B.14 Mate waarin de 

Emittent 

afhankelijk is van 

andere entiteiten 

binnen de 

Rabobank Groep: 

Niet van toepassing. De Emittent is niet afhankelijk van andere 

entiteiten binnen de Rabobank Groep. 

B.15 Belangrijkste 

activiteiten van de 

Emittent: 

Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener 

opererend op basis van coöperatieve principes. Het biedt retail en 

business banking, private banking, wholesale banking, leasing en 

vastgoed diensten. 
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B.16 Mate van directe 

of indirecte 

eigendom van of 

zeggenschap over 

de Emittent: 

Niet van toepassing. Er is geen directe eigendom van of zeggenschap 

over de Emittent. 

B.17 Kredietratings 

toegekend aan de 

Emittent of zijn 

schuldpapieren: 

Programmasamenvatting: 

De concurrente langlopende Notes uitgegeven in het kader van het 

Programma door Rabobank zullen naar verwachting een rating AA- van 

Fitch krijgen, en de concurrente langlopende Notes uitgegeven in het 

kader van het Programma door Rabobank Australia Branch zullen naar 

verwachting een rating AA- krijgen van Fitch Australia.  

De concurrente niet-zekergestelde Notes uitgegeven in het kader van 

het Programma zullen naar verwachting een rating Aa2 van Moody’s 

krijgen, en concurrente Notes met een looptijd van een jaar of langer 

zullen naar verwachting een rating A+ krijgen van Standard & Poor’s. 

Aan Rabobank’s langlopende deposito’s en de concurrente schuld is de 

rating AA toegekend door DBRS. 

Tranches van Notes die worden uitgegeven in het kader van het 

Programma kunnen al dan niet een rating hebben. In gevallen waar 

een Tranche van Notes een rating krijgt, zal deze rating niet 

noodzakelijk dezelfde zijn als de rating die is toegekend aan de 

Emittent, het Programma of de Notes die reeds zijn uitgegeven in het 

kader van het Programma. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

[Aan de Notes die zullen worden uitgegeven [is geen rating 

toegekend]/[is de rating [●] toegekend door [●]]/[zal naar verwachting 

de rating [●] worden toegekend door [●]]. 

  De rating van een effect is geen aanbeveling om dat effect te kopen, te 

verkopen of te houden, en zij kan te allen tijde worden opgeschort, 

verlaagd of teruggetrokken door het ratingbureau dat deze toekent. 

 

Afdeling C – Effecten 

Element Titel  

C.1 Type en klasse 

van de Notes: 

Programmasamenvatting: 

De Notes beschreven in deze samenvatting zijn schuldpapieren die 

kunnen worden uitgegeven in het kader van het Programma van EUR 

160.000.000.000. 

  De Notes zullen worden uitgegeven in series (elk een “Serie”) met een 

of meer uitgiftedata en tegen voor het overige identieke voorwaarden 

(of identiek behoudens de uitgiftedatum en de eerste rentebetaling), 

waarbij het de bedoeling is dat de Notes van elke Serie verwisselbaar 

zijn met alle andere Notes van diezelfde Serie. Elke Serie kan in 

tranches (elk een “Tranche”) worden uitgegeven op dezelfde of 

verschillende uitgiftedata. De specifieke voorwaarden van elke Tranche 

zullen worden vermeld in de definitieve voorwaarden (de “Definitieve 

Voorwaarden”). 
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  De Notes kunnen worden uitgegeven als Notes aan toonder (“Notes 

aan Toonder”), Notes die aan Toonder kunnen worden omgewisseld in 

Notes op naam (“Omwisselbare Notes aan Toonder”), of Notes louter 

op naam (“Notes op Naam”). Notes op Naam kunnen niet worden 

omgewisseld in Notes aan Toonder, en Notes aan Toonder die geen 

Omwisselbare Notes aan Toonder zijn, kunnen niet worden 

omgewisseld in Notes op Naam.  

Elke Tranche van Notes aan Toonder en Omwisselbare Notes aan 

Toonder zal vertegenwoordigd worden door een tijdelijke global note 

aan toonder zonder rentebewijs (elk, een “tijdelijke Global Note”) als 

(i) definitieve Notes beschikbaar moeten worden gemaakt voor 

Notehouders na afloop van 40 dagen na voltooiing van de distributie 

van een dergelijke Tranche of (ii) dergelijke Notes een aanvankelijke 

looptijd van meer dan een jaar hebben en zij worden uitgegeven in 

overeenstemming met TEFRA D (zoals gedefinieerd in onderstaand 

Element C.5). In andere gevallen wordt dergelijke Tranche 

vertegenwoordigd door een permanente global note (een “permanente 

Global Note”). Notes op Naam zullen worden vertegenwoordigd door 

certificaten (de “Certificaten”), waarbij één Certificaat wordt uitgegeven 

voor de volledige participatie van een houder van Notes op Naam van 

één Serie. Naar certificaten ter vertegenwoordiging van Notes op Naam 

die geregistreerd zijn op naam van een nominee voor een of meer 

clearingsystemen wordt verwezen als “Globale Certificaten”. Globale 

Certificaten zullen worden geregistreerd in naam van een nominee voor 

een of meer clearingsystemen.  

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

Serienummer:  [●] 

Tranchenummer: [●] 

     [De Notes zullen worden geconsolideerd, een

   enkele serie vormen en zullen onderling 

   verwisselbaar zijn voor handelsdoeleinden met 

   de [voeg beschrijving van de Serie in] (de 

   “Bestaande Notes”).] 

  

Totaal nominaal bedrag: 

[(i)] Serie:   [●] 

[(ii)] Tranche:  [●] 

Uitgifteprijs:  [●] procent van het Totale Nominale Bedrag 

   [plus opgelopen rente vanaf [●]] 

Vorm van de Notes: [aan Toonder/op Naam] 

ISIN-code:  [●] 

   [(Wanneer dooreen leverbaar met een  

   bestaande Serie, voeg in:) 

   [In afwachting van consolidatie met de  

   Bestaande Notes: [●] 

   Na consolidatie met de Bestaande Notes: [●]] 

Common code:  [●] 



A33983886 

11 

C.2 Munteenheden: Programmasamenvatting: 

Mits inachtneming van alle relevante wetten, voorschriften en 

richtlijnen, kunnen Notes worden uitgegeven in iedere valuta die is 

overeengekomen tussen de Emittent en de betrokken Distributeur(s). 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

De Munteenheid van de Notes is [●]. 

C.5 Beschrijving van 

beperkingen op 

de vrije 

overdraagbaarhe

id van de Notes: 

Programmasamenvatting: 

De Emittent en de Distributeurs zijn bepaalde gebruikelijke beperkingen 

overeengekomen voor het aanbod, de verkoop en de levering van 

Notes en de distributie van aanbodmateriaal in de Europese 

Economische Ruimte, Australië, Canada, Frankrijk, Hongkong, Japan, 

Nederland, Nieuw-Zeeland, Singapore, Spanje, Zwitserland, Taiwan, 

het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.  

In het kader van Regulation S, Category 2, zijn er verkoopbeperkingen 

van toepassing. 

In geval van Notes aan Toonder aangeboden aan niet-VS-personen en 

bepaalde in aanmerking komende VS-personen, zullen deze Notes 

worden uitgegeven in overeenstemming met U.S. Treas. Reg. §1.163-

5(c)(2)(i)(D) (of daaropvolgende regels in aanzienlijke mate gelijk 

daaraan, van toepassing i.v.m. Artikel 4701 van U.S. Internal Revenue 

Code of 1986, zoals gewijzigd (de “Code”)) (de “TEFRA D”) tenzij (i) de 

relevante Definitieve Voorwaarden bepalen dat de Notes worden 

uitgegeven in overeenstemming met U.S. Treas. Reg. §1.163-

5(c)(2)(i)(C) (of daaropvolgende regels in aanzienlijke mate gelijk 

daaraan, van toepassing i.v.m. Artikel 4701 van de Code) (de “TEFRA 

C”) of (ii) de Notes worden uitgegeven op een andere wijze die niet 

overeenstemt met TEFRA D of TEFRA C maar in omstandigheden 

waarin de Notes geen “registration required obligations” vormen voor 

de Amerikaanse federale inkomstenbelastingen, waarbij in de relevante 

Definitieve Voorwaarden naar deze omstandigheden zal worden 

verwezen als een transactie die niet onder TEFRA valt. In geval van 

een distributie krachtens Rule 144A, zullen de Notes worden 

uitgegeven op naam, zoals bepaald in U.S. Temp. Treas. Reg. §5f.103-

1(c). 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

De Emittent en de [Distributeur/Beheerder(s)] zijn bepaalde 

gebruikelijke beperkingen overeengekomen voor het aanbod, de 

verkoop en de levering van Notes en de distributie van 

aanbodmateriaal in [toepasselijke rechtsgebieden invoegen].  

Verkoopbeperkingen in de V.S.: Reg. S Compliance Category 2. 

[TEFRA C/TEFRA D/TEFRA niet van toepassing] 

C.8 Beschrijving van 

de rechten 

verbonden aan 

de Notes: 

Rangorde (status): 

De Notes [en de Coupons die eraan gekoppeld zijn ]zullen niet-

achtergestelde en niet-zekergestelde verplichtingen van de Emittent 

vormen en zullen pari passu gerangschikt zijn, zonder 

voorrangsrechten tegenover elkaar en alle andere huidige of 

toekomstige (behoudens zoals hierboven vermeld) niet-zekergestelde 

en niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent (behalve voor de 
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uitzonderingen waarin kan worden voorzien door de toepasselijke 

wetten). 

  Belasting: 

Alle betalingen van hoofdsom en rente met betrekking tot de Notes, de 

Receipts en de Coupons door of namens de Emittent worden gedaan 

vrij van en onbelast door enige bronheffing of inhouding voor 

belastingen, heffingen, aanslagen of overheidslasten van welke aard 

dan ook die worden opgelegd, geheven, geïnd, ingehouden of 

aangeslagen door of in Nederland [[en Australië]1/[en Nieuw Zeeland]2, 

of een andere autoriteit daarin of daarvan met belastingbevoegdheid, 

tenzij deze bronheffing of inhouding wordt opgelegd door de wet. In 

dergelijk geval zal de Emittent, behoudens in bepaalde beperkte 

omstandigheden, de extra bedragen betalen die nodig zijn voor de 

ontvangst door de houders van Notes en Coupon van de bedragen die 

zij zouden ontvangen als er geen dergelijke bronheffing of inhouding 

was verplicht.  

  Gevallen van Wanprestatie (Events of Default): 

De voorwaarden van de Notes omvatten de onderstaande gevallen van 

wanprestatie: 

(a) de wanprestatie van de Emittent inzake de betaling van rente of 

hoofdsom met betrekking tot enige Notes houdt langer dan 30 

dagen aan; 

(b) de Emittent komt enige van zijn andere verplichtingen in het kader 

van de Notes niet na, en deze niet-nakoming gaat voort 

gedurende een termijn van 60 dagen na het bezorgen van een 

ingebrekestelling hierover aan de Emittent; 

(c) de Emittent gaat failliet, er wordt een bewindvoerder benoemd, of 

er is een bevel opgesteld of een besluit aangenomen voor de 

vereffening, ontbinding of onderbewindstelling van de Emittent 

(tenzij met het oog op een herstructurering of een fusie waarvan 

de voorwaarden van tevoren zijn goedgekeurd door een 

vergadering van de houders van Notes), of er wordt een aanvraag 

ingediend voor een verklaring (die niet wordt ingetrokken binnen 

een termijn van 30 dagen), of er wordt een verklaring ingediend, 

krachtens artikel 3:160 van de Wet op het financieel toezicht, 

zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bekrachtigd in Nederland met 

betrekking tot de Emittent; 

(d) de Emittent bereikt een algemene schikking met zijn crediteurs of 

deze maatregelen worden officieel bevolen; en 

(e) de Emittent staakt het geheel of een wezenlijk deel van zijn 

activiteiten (tenzij met het oog op een herstructurering of een fusie 

waarvan de voorwaarden van tevoren zijn goedgekeurd door een 

vergadering van de houders van Notes). 

                                                        

1 Enkel wanneer Rabobank Australia Branch de Emittent is.  

2 Enkel wanneer Rabobank New Zealand Branch de Emittent is.  
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  Vergaderingen: 

Vergaderingen van houders van Notes kunnen worden 

samengeroepen om te beraadslagen over zaken met invloed op hun 

algemene belangen. Deze bepalingen bieden de mogelijkheid voor 

gedefinieerde meerderheden om alle houders van Notes te binden, met 

inbegrip van de houders van Notes die niet hebben gestemd over het 

betrokken besluit en de houders van Notes die anders hebben gestemd 

dan de meerderheid. 

 

Toepasselijk recht: 

De Notes[,/en] [de Coupons [en de Talons]] en alle niet-contractuele 

verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, 

worden beheerst door, en zullen worden geïnterpreteerd in 

overeenstemming met, de wetten van Nederland.  

C.9 Rente, looptijd 

en 

terugbetalingsbe

palingen, 

rendement en 

vertegenwoordig

er van de 

houders van 

Notes: 

Rente: 

Programmasamenvatting: 

Fixed Rate Notes: Fixed Rate Notes dragen rente tegen de vaste 

rentevoet zoals vermeld in de relevante Definitieve Voorwaarden. De 

rentevoet blijft constant.  

Floating Rate Notes: Floating Rate Notes dragen rente tegen een 

variabele rentevoet die wordt vastgesteld (a) op dezelfde basis als de 

variabele rente onder een fictieve renteswaptransactie in de relevante 

Munteenheid beheerst door een overeenkomst die de 2006 ISDA 

Definities incorporeert, of (b) of basis van de referentierente zoals deze 

verschijnt op de pagina van een commerciële noteringsservice, samen 

met de (positieve of negatieve) marge (in voorkomende gevallen). 

Indien van toepassing, zal de marge constant blijven, behalve wanneer 

de Definitieve Voorwaarden bepalen dat een dergelijke marge in een 

renteperiode zal stijgen of dalen in vergelijking tot de marge, die van 

toepassing is op de voorafgaande renteperiode. 

Zero Coupon Notes: Zero coupon Notes zullen worden aangeboden 

en verkocht tegen een korting op, of tegen 100 procent van, hun 

nominale bedrag. Zero Coupon Notes dragen geen rente en een 

belegger ontvangt tot aan terugbetaling geen uitkering op de Notes. 

Inverse Floating Rate Notes: Inverse Floating Rate Notes dragen 

rente (in voorkomende gevallen) tegen een rentevoet die wordt 

vastgesteld door te refereren aan een variabele rentevoet (vastgesteld 

overeenkomstig (a) of (b) van “Floating Rate Notes”, zoals hierboven 

omschreven) of de mathematische som van of het verschil tussen twee 

van dergelijke variabele rentevoeten (het “Inverse Tarief”), en die 

mogelijk is onderworpen aan een minimum bedrag. De rentevoet 

toepasselijk in verband met een renteperiode wordt berekend door te 

refereren aan een van de volgende formules (zoals gespecificeerd in 

de Definitieve Voorwaarden): 

INV(1): De rentevoet wordt berekend door respectievelijk de relevante 

referentierente of de variabele rente optie af te trekken van een marge. 

INV(2): De rentevoet wordt berekend door een invers tarief te 

vermenigvuldigen met een hefboomfactor en het resultaat af te trekken 

van een marge. 



A33983886 

14 

INV(3): De rentevoet wordt berekend door een invers tarief te 

vermenigvuldigen met een hefboomfactor en het resultaat af te trekken 

van de uitkomst van de rentevoet berekend voor de direct daar 

voorafgaande renteperiode. 

INV(4): De rentevoet wordt berekend door (a) de som van een invers 

tarief en de marge te vermenigvuldigen met een hefboomfactor, en (b) 

het resultaat daarvan af te trekken van de rentevoet berekend voor de 

direct daar voorafgaande renteperiode.  

INV(5): De rentevoet wordt berekend door (a) een invers tarief te 

vermenigvuldigen met een hefboomfactor, en (b) het resultaat af te 

trekken van de som van de rentevoet berekend voor de direct daar 

voorafgaande renteperiode en een marge. 

INV(6): De rentevoet is de grootste van (a) een invers tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en het resultaat daarvan af te 

trekken van een marge, en (b) de som van een andere marge en de 

rentevoet berekend voor de direct daar voorafgaande renteperiode.  

INV(7): De rentevoet is de kleinste van (a) een inverse tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en het resultaat daarvan af te 

trekken van een marge, en (b) de som van een andere marge en de 

rentevoet berekend voor de direct daar voorafgaande renteperiode. 

INV(8): De rentevoet is de kleinste van (a) de grootste van (i) een 

invers tarief vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en het resultaat 

daarvan af te trekken van een marge, en (ii) de som van een andere 

marge en de rentevoet berekend voor de direct daar voorafgaande 

renteperiode, en (b) de som van een andere marge en de rentevoet 

berekend voor de direct daar voorafgaande renteperiode. 

Range Accrual Notes: Range Accrual Notes dragen rente (in 

voorkomende gevallen) tegen een variabele rentevoet, die wordt 

vastgesteld door te refereren aan een variabele rente (vastgesteld 

overeenkomstig (a) of (b) van “Floating Rate Notes”, zoals hierboven 

omschreven), afhankelijk van hoeveel dagen een dergelijke variabele 

rente boven of onder een specifieke barrière is of binnen een specifieke 

bandbreedte (gebaseerd op het al dan niet vervuld zijn van bepaalde 

voorwaarden) gedurende een specifieke observatieperiode. De rente 

wordt berekend door te refereren aan een van de volgende formules 

(zoals gespecificeerd in de Definitieve Voorwaarden): 

RAN(1): De rentevoet is het product van (a) een toepasselijk tarief en 

(b) de Range Accrual Fractie, waarbij de “Range Accrual Fractie” de 

resulterende breuk is van het quotiënt van (i) het aantal vaste dagen 

gedurende de relevante renteperiode in welke een specifiek accrual 

tarief binnen of buiten een specifieke bandbreedte valt en (ii) het aantal 

vaste dagen in de relevante renteperiode.  

RAN(2): De rentevoet is het product van (a) de Range Accrual Fractie 

en (b) de som van een toepasselijk tarief en een marge. 

RAN(3): De rentevoet is het product van (a) de Range Accrual Fractie 

en (b) een toepasselijk tarief vermenigvuldigd met een hefboomfactor 

en een marge toegevoegd aan het resultaat. 

RAN(4): De rentevoet is het product van (a) de Range Accrual Fractie 

en (b) de kleinste van (i) een toepasselijk tarief vermenigvuldigd met 

een hefboomfactor en een marge toegevoegd aan het resultaat, en (ii) 
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het Maximaal rentetarief. 

RAN(5): De rentevoet is het product van (a) de Range Accrual Fractie 

en (b) de grootste van (i) een toepasselijk tarief vermenigvuldigd met 

een hefboomfactor en een marge toegevoegd aan het resultaat, en (ii) 

het Minimaal rentetarief. 

CMS Linked Notes: CMS Linked Notes dragen rente (in voorkomende 

gevallen) die wordt vastgesteld door te refereren aan een of meer 

swaptarieven. Het bedrag van de betaalbare rente is evenredig aan 

een enkelvoudig swaptarief, de mathematische som van of het verschil 

tussen twee swaptarieven of berekend in overeenstemming met een 

van de andere formules hieronder en is mogelijk onderworpen aan een 

minimaal en/of maximaal bedrag. De rentevoet toepasselijk in verband 

met een renteperiode wordt berekend door te refereren aan een van de 

volgende formules (zoals gespecificeerd in de Definitieve 

Voorwaarden):  

CMS(1): De rentevoet is gelijk aan een CMS-tarief. 

CMS(2): De rentevoet is gelijk aan een CMS-tarief plus een marge.  

CMS(3): De rentevoet is gelijk aan een CMS-tarief vermenigvuldigd 

met een hefboomfactor en een marge welke wordt toegevoegd aan het 

resultaat. 

CMS(4): De rentevoet is gelijk aan een CMS-tarief vermenigvuldigd 

met een hefboomfactor.  

CMS(5): De rentevoet is gelijk aan een CMS-tarief plus een magin en 

het resulterende bedrag wordt vermenigvuldigd met een 

hefboomfactor. 

CMS(6): De rentevoet is gelijk aan het verschil tussen verschillende 

CMS-tarieven. 

CMS(7): De rentevoet is het product van (a) het verschil tussen twee 

verschillende CMS-tarieven, en een marge toegevoegd aan het 

resultaat, en (b) een hefboomfactor. 

CMS(8): De rentevoet is de som van (a) het product van (i) het verschil 

tussen twee verschillende CMS-tarieven en (ii) een hefboomfactor, en 

(b) een marge. 

CMS(9): De rentevoet is de grootste van (a) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor en een marge toegevoegd 

aan het resultaat, en (b) een toepasselijk tarief (wat, om twijfel te 

voorkomen, een ander tarief is dan het CMS-tarief) vermenigvuldigd 

met een andere hefboomfactor, en een andere marge toegevoegd aan 

het resultaat. 

CMS(10): De rentevoet is de kleinste van (a) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor en een marge toegevoegd 

aan het resultaat, en (b) een toepasselijk tarief (wat, om twijfel te 

voorkomen, een ander tarief is dan het CMS-tarief) vermenigvuldigd 

met een andere hefboomfactor, en een andere marge toegevoegd aan 

het resultaat. 

CMS(11): De rentevoet is de grootste van (a) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan het resultaat, en (b) een ander CMS-tarief vermenigvuldigd met 

een andere hefboomfactor, en een andere magin, toegevoegd aan het 
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resultaat. 

CMS(12): De rentevoet is de kleinste van (a) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan het resultaat, en (b) een ander CMS-tarief vermenigvuldigd met 

een andere hefboomfactor, en een andere magin, toegevoegd aan het 

resultaat.  

CMS(13): De rentevoet is het verschil tussen (a) de grootste van (i) een 

CMS-tarief vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge 

toegevoegd aan het resultaat, en (ii) een minimaal rentetarief, en (b) de 

grootste van (i) een ander CMS-tarief vermenigvuldigd met een andere 

hefboomfactor, en een andere magin, toegevoegd aan het resultaat, en 

(ii) een ander minimaal rentetarief. 

CMS(14): De rentevoet is het verschil tussen (a) de kleinste van (i) een 

CMS-tarief vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge 

toegevoegd aan het resultaat, en (ii) een maximaal rentetarief, en (b) 

de kleinste van (i) een ander CMS-tarief vermenigvuldigd met een 

andere hefboomfactor, en een andere magin, toegevoegd aan het 

resultaat, en (ii) een ander maximaal rentetarief. 

CMS(15): De rentevoet is de grootste van (a) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan het resultaat, en (b) het product van (i) het verschil tussen twee 

verschillende CMS-tarieven, en een marge toegevoegd aan het 

resultaat, en (ii) een andere hefboomfactor. 

CMS(16): De rentevoet is de kleinste van (a) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan het resultaat, en (b) het product van (i) het verschil tussen twee 

verschillende CMS-tarieven, en een marge toegevoegd aan het 

resultaat, en (ii) een andere hefboomfactor. 

CMS(17): De rentevoet is de som van een marge en het product van 

een hefboomfactor en de grootste van (a) de som van (i) een CMS-

tarief vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en (ii) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan dat resultaat, en (b) de som van (i) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor en (ii) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan dat resultaat. 

CMS(18): De rentevoet is de som van een marge en het product van 

een hefboomfactor en het kleinste van (a) de som van (i) een CMS-

tarief vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en (ii) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan dat resultaat, en (b) de som van (i) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor en (ii) een CMS-tarief 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan dat resultaat.  

CMS(19): De rentevoet is het product van (a)(i) als eerste wordt de 

marge toegevoegd aan een CMS-tarief, (ii) ten tweede wordt het 

resultaat van (i) vermenigvuldigd met een hefboomfactor en een 

toegevoegd aan dat resultaat, (ii) als derde wordt het resultaat van (ii) 

verhoogd tot een macht en van dat resultaat wordt een afgetrokken en 

(b) een andere hefboomfactor.  
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CMSRA(1): De rentevoet is het product van (a) een Range Accrual 

Fractie en (b) een toepasselijk tarief (welk tarief een CMS-tarief mag 

zijn) waarbij de “Range Accrual Fractie” de resulterende breuk is van 

het quotiënt van (i) het aantal vaste dagen gedurende de relevante 

renteperiode in welke een specifiek accrual tarief binnen of buiten een 

specifieke bandbreedte valt en (ii) het aantal fixing dagen in de 

relevante renteperiode.  

CMSRA(2): De rentevoet is het product van (a) een Range Accrual 

Fractie en (b) de som van een toepasselijk tarief (welk tarief een CMS-

tarief mag zijn) en een marge. 

CMSRA(3): De rentevoet welke toepasselijk is in verband met een 

renteperiode is het product van (a) een Range Accrual Fractie, en (b) 

de som van (i) een toepasselijk tarief (welk tarief een CMS-tarief mag 

zijn), vermenigvuldigd met een hefboomfactor en (ii) een marge. 

CMSRA(4): De rentevoet welke toepasselijk is in verband met een 

renteperiode is het product van (a) een Range Accrual Fractie, en (b) 

de kleinste van (i) een toepasselijk tarief (welk tarief een CMS-tarief 

mag zijn), vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge 

toegevoegd aan dat resultaat, en (ii) een maximaal rentetarief. 

CMSRA(5): De rentevoet toepasselijk in verband met een renteperiode 

is het product van (a) een Range Accrual Fractie, en (b) de grootste 

van (i) een toepasselijk tarief (welk tarief een CMS-tarief mag zijn), 

vermenigvuldigd met een hefboomfactor, en een marge toegevoegd 

aan dat resultaat, en (ii) een minimaal rentetarief. 

Variable Rate Notes: Variable Rate Notes dragen een rente tegen een 

vooraf vastgestelde rentevoet, welke kan variëren op een of meerdere 

gespecificeerde data gedurende de looptijd van de Notes, ofwel door 

kennisgeving aan de Notehouders (welke de variatie een optie van de 

Emittent is) of automatisch op deze data. De rentevoet voor Variable 

Rate Notes worden berekend op dezelfde manier als Fixed Rate Notes, 

Floating Rate Notes, CMS Linked Notes, Inverse Floating Rate Notes, 

Range Accrual Notes of Zero Coupon Notes. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

[Fixed Rate Notes: 

De Notes zijn Fixed Rate Notes. De Notes dragen vanaf [●] een vaste 

rente van [●] procent per jaar die 

[jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] achteraf betaalbaar 

is op [●] van elk jaar. 

Rendementsindicatie: [●] procent per jaar.] 

 

[Floating Rate Notes: 

De Notes zijn Floating Rate Notes. De Notes dragen vanaf [●] een 

variabele rente van [LIBOR/LIBID/LIMEAN/GBP-ISDA-Swap 

Rate/EURIBOR/EONIA/STIBOR/CNH HIBOR/EUR-ISDA-EURIBOR-

Swap Rate/ JPY-ISDA-Swap Rate/USD-ISDA-Swap Rate] [+/-] [●] 

procent] [per jaar] die [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] 

achteraf betaalbaar is op [●] van elk jaar, behoudens aanpassing in 

overeenstemming met de [●] Werkdagconventie.] 
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[De Notes zullen rente dragen op basis van de volgende formule: 

[Specificeer de formule opgenomen voor INV(1), INV(2), INV(3), 

INV(4), INV(5), INV(6), INV(7) of INV(8) van Voorwaarde 5(c), 

naargelang van toepassing] 

Waarbij: 

[“Hefboomfactor” betekent [●];] 

[“Inverse tarief” betekent [●];] 

[“Margin”[, “Margin1”, “Margin2” en “Margin3”] betekenen 

respectievelijk [●][,[●], [●] en [●]];] [en] 

[“Voorgaande Coupon” betekent [●].][Te gebruiken wanneer 

Voorwaarde 5(b)(iii)(D) van toepassing is] 

 

[Zero Coupon Notes: 

De Notes zijn Zero Coupon Notes en dragen geen rente. Het 

Aflossingsrendement is [●] procent per jaar.] 

 

[Inverse Floating Rate Notes: 

De Notes zijn Inverse Floating Rate Notes. [De Notes dragen vanaf [●] 

een variabele rente van [●] procent – [LIBOR/LIBID/LIMEAN/GBP-

ISDA-Swap Rate/ EURIBOR / EONIA / STIBOR / CNH HIBOR / EUR-

ISDA-EURIBOR-Swap Rate/JPY-ISDA-Swap Rate/USD-ISDA-Swap 

Rate] [per jaar] die [jaarlijks/halfjaarlijks/driemaandelijks/maandelijks] 

achteraf betaalbaar is op [●] van elk jaar, behoudens aanpassing in 

overeenstemming met de [●] Werkdagconventie.]/[De Notes zullen 

rente dragen op basis van de volgende formule: [Specificeer de formule 

opgenomen voor INV(1), INV(2), INV(3), INV(4), INV(5), INV(6), INV(7) 

of INV(8) van Voorwaarde 5(c), naargelang van toepassing] 

Waarbij: 

[“Hefboomfactor” betekent [●];] 

[“Inverse tarief” betekent [●];] 

[“Margin”[, “Margin1”, “Margin2” en “Margin3”] betekenen 

respectievelijk [●][,[●], [●] en [●]];] [en] 

[“Voorgaande Coupon” betekent [●].] 

 

[Range Accrual Notes: 

De Notes zijn Range Accrual Notes. De Notes zullen rente dragen op 

basis van de volgende formule: 

[Specificeer de formule opgenomen voor RAN(1), RAN(2), RAN(3), 

RAN(4) of RAN(5) van Voorwaarde 5(d), naargelang van toepassing] 

Waarbij: 

["Accrual range" betekent [●];] 

[“Accrual tarief” betekent [●];] 

["Toepasselijk tarief" betekent [●];] 

["Hefboomfactor" betekent [●];] [en] 

[“Margin”, ["Minimaal rentetarief1" en “Maximaal rentetarief1” 

betekenen respectievelijk [●], [●] en [●].]] 
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[CMS Linked Notes: 

De Notes zijn CMS Linked Notes. De Notes zullen rente dragen op 

basis van de volgende formule: 

[Specificeer de formule opgenomen voor CMS(1), CMS(2), CMS(3), 

CMS(4), CMS(5), CMS(6), CMS(7), CMS(8), CMS(9), CMS(10), 

CMS(11), CMS(12), CMS(13), CMS(14), CMS(15), CMS(16), CMS(17), 

CMS(18), CMS(19), CMSRA(1), CMSRA(2), CMSRA(3), CMSRA(4) of 

CMSRA(5) van Voorwaarde 5(e), naargelang van toepassing] 

Waarbij: 

[“Accrual range” betekent [●];] 

[“Accrual tarief” betekent [●];]  

["Toepasselijk tarief" betekent [●];] 

["CMS-tarief"[, "CMS-tarief1", "CMS-tarief2, "CMS-tarief3" en "CMS-

tarief4"] betekent [●][, respectievelijk [●],[ ●], [●] en [●]];] 

["Hefboomfactor"[, "Hefboomfactor1", "Hefboomfactor2, 

"Hefboomfactor3", "Hefboomfactor4" en "Hefboomfactor5"] betekent 

[●][, respectievelijk [●],[●], [●], [●] en [●]];] 

[“Margin”[, “Margin1”, “Margin2” en “Margin3”] betekent respectievelijk 

[●],[●] en [●];]  

["Minimaal rentetarief1", "Minimaal rentetarief2", "Maximaal 

rentetarief1" en "Maximaal rentetarief2"] betekenen respectievelijk 

[●][, [●],[●] [en] [●]; [en] 

["Power" betekent [●].]] 

 

Looptijden: 

Programmasamenvatting: 

Met inachtneming van alle toepasselijke wetten, voorschriften en 

richtlijnen zullen de Notes een looptijd hebben tussen zeven dagen en 

eeuwigdurend, zoals overeengekomen tussen de Emittent en de 

betrokken Distributeur op het moment van de uitgifte van de Notes en 

vermeld in de relevante Definitieve Voorwaarden. 

Tenzij ze vervroegd worden afgelost of teruggekocht en geannuleerd, 

zal de Emittent de Notes aflossen op de betrokken vervaldatum tegen 

een percentage van hun nominale bedrag. Dit percentage zal worden 

overeengekomen tussen de Emittent en de betrokken Distributeur op 

het moment van de uitgifte van de Notes en vermeld in de relevante 

Definitieve Voorwaarden. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

De vervaldatum van de Notes is [[●]/de Rentebetalingsdag die met [●] 

samenvalt of het dichtst bij [●] ligt 3 ]. Tenzij ze vervroegd worden 

afgelost of teruggekocht en geannuleerd, zal de Emittent de Notes 

aflossen op de vervaldatum tegen [●] procent van hun nominale 

bedrag. 

                                                        

3 Invullen voor Floating Rate Notes.  
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Vervroegde aflossing: 

Programmasamenvatting: 

De Emittent kan ervoor kiezen om de Notes af te lossen vóór de 

vervaldatum (i) in bepaalde omstandigheden om belastingredenen of 

(ii) ingeval hij te goeder trouw meent dat het nakomen van zijn 

verplichtingen in het kader van de Notes of dat enige regeling om zijn 

verplichtingen in het kader van de Notes af te dekken geheel of 

gedeeltelijk onwettig, illegaal of anderszins verboden is geworden of zal 

worden als gevolg van een toepasselijke huidige of toekomstige wet, 

regel, voorschrift, vonnis, bevel of richtlijn van een overheids-, 

administratieve, wetgevende of rechterlijke autoriteit of macht, of van 

de interpretatie daarvan. 

Daarnaast kunnen de Notes vóór hun vervaldatum worden afgelost in 

bepaalde omstandigheden, zoals op grond van een calloptie van de 

Emittent, een putoptie van een belegger of automatisch vervroegde 

aflossing.  

De voorwaarden waartegen de Notes vervroegd kunnen worden 

afgelost, zullen worden overeengekomen tussen de Emittent en de 

betrokken Distributeur op het moment van de uitgifte van de Notes en 

vermeld in de relevante Definitieve Voorwaarden. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

Calloptie Emittent:  [Van toepassing/Niet van toepassing]4  

Optionele aflossings-
datum(s):  

[●]  

Optioneel aflossings-
bedrag(en):  

[●] per 
berekeningsbedrag/Voorwaarde 6(b) 
is van toepassing  

Referentiedatum:  [●]  

Uitoefeningstarief:  [●]  

X:  [●]  

Vaststellingsdatum:  [●]  

Indien gedeeltelijk aflosbaar:  

Minimaal aflossings-
bedrag:  

[●] per berekeningsbedrag  

Maximaal aflossings-
bedrag:  

[●] per berekeningsbedrag  

Kennisgevingsperiode:  [●]  

                                                        

4 Indien niet van toepassing, verwijder dan de resterende onderdelen van dit deel. 
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Putopties belegger:  [Van toepassing/Niet van toepassing]5  

Optionele aflossings-
datum(s):  

[●]  

Optionele aflossings-
bedrag(en):  

[●] per 
berekeningsbedrag/Voorwaarde 6(b) 
is van toepassing  

Kennisgevingsperiode:  [●]  

Automatisch vervroegde 
aflossingsoptie:  

[Van toepassing/Niet van toepassing]6  
 

Automatisch vervroegde 

aflossingsbedrag:  

 

[●] per berekeningsbedrag  

Begindatum automatisch 

vervroegde aflossing:  

 

[●]  

Maximaal rentebedrag:  

 

[●] per berekeningsbedrag  

Kennisgevingsperiode:  

 

[Voorwaarde [6(b)(iii)] zal van 
toepassing zijn]/[De 
kennisgevingsperiode waarnaar wordt 
verwezen in Voorwaarde 6(b)(iii) zal 
[●] [dagen/Werkdagen] zijn]  
 

 

 

Vertegenwoordiger van de houders: 

Niet van toepassing 

 

Fiscaal Agent: 

Deutsche Bank AG, London Branch. 

C.10 Derivaatonderdel

en van de 

rentebetalingen: 

Niet van toepassing. PD-Notes die in het kader van het Programma 

worden uitgegeven, omvatten geen derivaatonderdelen. 

C.11 Notering en 

toelating tot de 

Handel: 

Programmasamenvatting: 

De Notes kunnen worden genoteerd op Euronext Amsterdam of op de 

officiële markt van de Luxembourg Stock Exchange, of zij kunnen 

worden uitgegeven op niet-genoteerde basis. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

                                                        

5 Indien niet van toepassing, verwijder dan de resterende onderdelen van dit deel. 

6 Indien niet van toepassing, verwijder dan de resterende onderdelen van dit deel. 
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[Er is een aanvraag ingediend]/[Naar verwachting zal er een aanvraag 

worden ingediend] door (of namens) de Emittent voor de toelating van 

de Notes tot de handel op [●] met ingang van [●]/[Niet van toepassing. 

Het is niet beoogd dat de Notes worden toegelaten tot de handel.] 

 

Afdeling D – Samenvatting van de risicofactoren 

Element Titel  

D.2 Belangrijkste 

informatie over 

de belangrijkste 

risico’s die 

specifiek voor de 

Emittent gelden: 

Beleggers die Notes kopen, lopen het risico dat de Emittent insolvent 

wordt of op een andere wijze niet in staat zal blijken om alle betalingen 

te verrichten die verschuldigd zijn in het kader van de Notes. Er zijn 

uiteenlopende factoren die er afzonderlijk of samen toe kunnen leiden 

dat de Emittent niet in staat is alle betalingen te verrichten die 

verschuldigd zijn in het kader van de Notes. Het is niet mogelijk om al 

deze factoren te identificeren of te bepalen bij welke factoren de 

waarschijnlijkheidsgraad het hoogst ligt, omdat de Emittent mogelijk 

niet op de hoogte is van alle betrokken factoren en omdat bepaalde 

factoren die hij op dit moment als niet relevant beschouwt, laten wel 

relevant kunnen worden als gevolg van gebeurtenissen buiten de 

controle van de Emittent. De Emittent heeft diverse factoren 

geïdentificeerd die een wezenlijk ongunstige invloed kunnen uitoefenen 

op zijn activiteiten en vermogen om de betalingen in het kader van de 

Notes te verrichten. 

Deze factoren omvatten: 

 de zakelijke en algemene economische omstandigheden; 

 het kredietrisico; 

 het landenrisico; 

 het rente- en inflatierisico; 

 het financierings- en liquiditeitsrisico; 

 het marktrisico; 

 het valutarisico; 

 het operationele risico; 

 het wettelijke risico; 

 het belastingrisico; 

 het systeemrisico; 

 het effect van overheidsbeleid en -regels; 

 risico’s met betrekking tot IFRS 9; 

 minimumeis voor het eigen vermogen en in aanmerking 

komende passiva onder de BRRD;  

 risico’s met betrekking tot de voorstellen van FSBinzake TLAC; 

 de voorschriften inzake minimumkapitaal en -liquiditeit; 
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 kredietratings; 

 de concurrentie; 

 de geopolitieke ontwikkelingen; 

 terroristische daden, andere vijandige handelingen of 

oorlogsdaden, volksoproer, geopolitieke, pandemische of andere 

vergelijkbare gebeurtenissen; en 

 belangrijke medewerkers. 

D.3 Belangrijkste 

informatie over 

de belangrijkste 

risico’s die 

specifiek voor de 

Notes gelden: 

Er gelden ook risico’s specifiek voor de Notes. Deze risico’s omvatten:  

 De marktrisico’s: uiteenlopende marktrisico’s, zoals: 

 er is mogelijk geen of slechts een beperkte secundaire markt 

voor de Notes;  

 een optioneel aflossingskenmerk van de Notes zal hun 

marktwaarde waarschijnlijk beperken[; en]  

 [een aan de Notes toegekende kredietrating vormt mogelijk 

geen correcte weerspiegeling van alle risico’s waarmee een 

belegging in de Notes gepaard gaat]7. 

 Wijziging zonder instemming: de algemene voorwaarden 

waartegen de Notes kunnen worden gewijzigd zonder de 

instemming van de houder in bepaalde omstandigheden. 

 Risico van bronheffing: de mogelijkheid bestaat dat de houders 

niet het volledige in het kader van de Notes verschuldigde bedrag 

ontvangen als gevolg van bedragen die door de Emittent worden 

ingehouden om toepasselijke wetten na te leven.  

 Wijziging in de wet: de beleggers zijn blootgesteld aan het risico 

van wijzigingen in de wetten of regels die de waarde van de Notes 

beïnvloeden.  

 Wisselkoersrisico: de belegging van een belegger kan ongunstig 

worden beïnvloed door bewegingen in de wisselkoersen.  

 

Programmasamenvatting: 

 Renterisico’s: een houder van Vastrentende Notes staat bloot aan 

het risico dat de prijs van deze Notes daalt als gevolg van 

wijzigingen in de marktrente. Een houder van Floating Rate Notes, 

Inverse Floating Rate Notes, CMS Linked Notes, Range Accrual 

Notes en Variable Rate Notes staat bloot aan het risico van 

fluctuerende renteniveaus en onzekere rente-inkomsten. Een 

fluctuerend renteniveau maakt het onmogelijk om de 

winstgevendheid van Floating Rate Notes, CMS Linked Notes, 

Inverse Floating Rate Notes, Range Accrual Notes en Variable 

Rate Notes van tevoren te bepalen. 

 Notes uitgegeven met een korting: de marktwaarde van Zero 

Coupon Notes uitgegeven met een aanzienlijke korting op hun 

hoofdsom zal doorgaans sterker schommelen in het kader van 

algemene veranderingen in de rentevoeten dan de prijzen van 

                                                        

7 Schrappen in een samenvatting van de Notes indien aan de Notes geen rating is toegekend. 
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conventionele rentedragende effecten. Doorgaans geldt dat, hoe 

langer de resterende looptijd van de Notes, hoe groter de 

koersvolatiliteit in vergelijking met conventionele rentedragende 

effecten met vergelijkbare looptijden. 

 Notes uitgegeven als Green Bonds of Sustainability Bonds: 

ondanks het feit dat de Emittent, op de Uitgiftedatum van alle 

Green Bonds of Sustainability Bonds, mag instemmen met 

bepaalde toewijzing en/of impact rapportage en om de 

opbrengsten te gebruiken voor de financiering en/of herfinanciering 

van groene- of duurzaamheidsprojecten, levert het geen Event of 

Default op onder de Green Bonds of Sustainability Bonds als (i) de 

Emittent zou tekortschieten in de nakoming van dergelijke 

verplichtingen of de opbrengsten zou gebruiken op een andere 

wijze dan in overeenstemming met de relevante Definitieve 

Voorwaarden en/of (ii) enige Compliance Opinion afgegeven in 

verband met dergelijke Green Bonds of Sustainability Bonds zou 

worden worden ingetrokken. Elke tekortkoming in het gebruik van 

de netto-opbrengst van enige serie Green Bonds of Sustainability 

Bonds voor groene- of duurzaamheidsprojecten, en/of elke 

tekortkoming verband houdende met het voldoen aan of het blijven 

voldoen aan de investeringseisen van bepaalde op het milieu 

gefocuste investeerders met betrekking tot dergelijke Green Bonds 

of Sustainability Bonds, kan de waarde en/of handelsprijs van de 

Green Bonds of Sustainability Bonds beïnvloeden, en/of 

consequenties hebben voor bepaalde investeerders met mandaten 

om te investeren in groene of duurzame activa.  

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

 Renterisico’s: [een houder van de Notes staat bloot aan het risico 

dat de prijs van de Notes daalt als gevolg van wijzigingen in de 

marktrente.]8 [Een houder van de Notes staat bloot aan het risico 

van fluctuerende renteniveaus en onzekere rente-inkomsten. Een 

fluctuerend renteniveau maakt het onmogelijk om de 

winstgevendheid van de Notes van tevoren te bepalen.]9 

 [Notes uitgegeven met een korting: de marktwaarde van de Notes 

(die uitgegeven zijn met een aanzienlijke korting op hun hoofdsom) 

zal doorgaans sterker schommelen in het kader van algemene 

veranderingen in de rentevoeten dan de prijzen van conventionele 

rentedragende effecten. Doorgaans geldt dat, hoe langer de 

resterende looptijd van de Notes, hoe groter de koersvolatiliteit in 

vergelijking met conventionele rentedragende effecten met 

vergelijkbare looptijden.]10 

 [Notes uitgegeven als [Green Bonds]/[Sustainability Bonds]: 

ondanks het feit dat de Emittent, op de Uitgiftedatum van de 

[Green Bonds]/[Sustainability Bonds], mag instemmen met 

bepaalde toewijzing en/of impact rapportage en om de 

                                                        

8 Alleen invoegen voor Fixed Rate Notes.  

9 Alleen invoegen voor Floating Rate Notes, CMS Linked Notes en Range Accrual Notes. 

10 Alleen invoegen voor Zero Coupon Notes. 
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opbrengsten te gebruiken voor de financiering en/of 

herfinanciering van [groene]/[duurzaamheids]projecten, levert het 

geen Event of Default op onder de [Green Bonds]/[Sustainability 

Bonds] als (i) de Emittent zou tekortschieten in de nakoming van 

dergelijke verplichtingen of de opbrengsten zou gebruiken op een 

andere wijze dan in overeenstemming met de relevante Definitieve 

Voorwaarden en/of (ii) enige Compliance Opinion afgegeven in 

verband met dergelijke Green Bonds of Sustainability Bonds zou 

worden ingetrokken. Elke tekortkoming in het gebruik van de netto-

opbrengst van de [Green Bonds]/[Sustainability Bonds] voor 

[groene]/[duurzaamheids]projecten, en/of elke tekortkoming 

verband houdende met het voldoen aan of het blijven voldoen aan 

de investeringseisen van bepaalde op het milieu gefocuste 

investeerders met betrekking tot dergelijke [Green 

Bonds]/[Sustainability Bonds] kan de waarde en/of de handelsprijs 

van de [Green Bonds]/[Sustainability Bonds] beïnvloeden, en/of 

consequenties hebben voor bepaalde investeerders met mandaten 

om te investeren in [groene]/[duurzame] activa.]11 

 

Afdeling E - Aanbod 

Element Titel  

E.2b Redenen voor 

het aanbod en 

aanwending van 

de opbrengsten: 

Programmasamenvatting: 

De netto-opbrengst van elke uitgifte van Notes zal door de Emittent 

worden aangewend in het kader van zijn bankactiviteiten, tenzij 

specifiek anders aangegeven in de relevante Definitieve Voorwaarden 

voor een bepaalde Tranche van Notes. 

Indien gespecificeerd in de relevante Definitieve Voorwaarden, mag de 

opbrengst van elke Green Bond gebruikt worden om middelen toe te 

wijzen aan een kredietportefeuille voor nieuwe en voortdurende 

hernieuwbare energieprojecten (wind- en zonne-energie) in 

overeenstemming met bepaalde voorgeschreven toekenningscriteria.  

Indien gespecificeerd in de relevante Definitieve Voorwaarden, mag de 

opbrengst van elke Sustainability Bond gebruikt worden om middelen 

toe te wijzen aan een kredietportefeuille voor bestaande en/of 

toekomstige leningen aan midden- en kleinbedrijf met geselecteerde 

duurzaamheidscertificeringen op producten, processen of gebouwen in 

overeenstemmingen met bepaalde voorgeschreven 

toekenningscriteria.  

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

De netto-opbrengst van elke uitgifte van Notes zal door de Emittent 

worden aangewend [in het kader van zijn bankactiviteiten.]/[specificeer 

Green Bond/ Sustainability Bond bestemming van de opbrengsten]/[●] 

E.3 Algemene 

voorwaarden 

van het Aanbod: 

Programmasamenvatting: 

De algemene voorwaarden van elk aanbod van Notes zullen in overleg 

worden bepaald door de Emittent en de betrokken Distributeurs op het 

moment van de uitgifte en zij zullen worden vermeld in de toepasselijke 

                                                        

11 Alleen invoegen voor Green Bonds of Sustainability Bonds en verwijderen indien toepasselijk.  
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Definitieve Voorwaarden. Een belegger die de intentie heeft Notes te 

kopen, of Notes koopt, in het kader van een Openbare Aanbieding, van 

een andere Bevoegde Aanbieder dan de Emittent, zal dit doen, en 

aanbiedingen en verkopen van dergelijke Notes aan een belegger door 

een dergelijke Bevoegde Aanbieder zullen worden uitgevoerd, in 

overeenstemming met de voorwaarden en andere regelingen die 

bestaan tussen dergelijke Bevoegde Aanbieder en dergelijke belegger, 

met inbegrip van prijs-, allocatie-, kosten- en vereffeningsregelingen. 

De belegger moet zich tot de betrokken Bevoegde Aanbieder wenden 

voor dergelijke informatie en de Bevoegde Aanbieder zal 

verantwoordelijk zijn voor dergelijke informatie. De Emittent draagt 

geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid tegenover een belegger 

met betrekking tot deze informatie. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

[Voorwaarden 

waaraan de 

aanbieding is 

onderworpen:  

[Aanbieding van de Notes is onderworpen 

aan uitgifte van de Notes. Met betrekking tot 

de Bevoegde Aanbieders en hun klanten zijn 

aanbiedingen van de Notes verder 

onderworpen aan voorwaarden zoals die 

tussen hen kunnen worden afgesproken en/of 

zoals vastgelegd in de overeenkomsten die 

tussen hen bestaan.]/ [●]  

Beschrijving van het 

inschrijvingsproces:  

[Een potentiële houder van Notes moet vóór 

het einde van de Aanbiedingsperiode contact 

opnemen met de Bevoegde Aanbieder in zijn 

Rechtsgebied van de Openbare Aanbieding. 

Een potentiële houder van Notes zal 

inschrijven op de Notes in overeenstemming 

met de afspraken die bestaan tussen de 

betreffende Bevoegde Aanbieder en zijn 

klanten met betrekking tot de inschrijving op 

effecten in het algemeen. Houders van Notes 

zullen niet verplicht zijn rechtstreeks met de 

Emittent overeenkomsten af te sluiten in 

verband met de inschrijving op de Notes.]/ [●] 

Beschrijving van de 

mogelijkheid om 

inschrijvingen te 

beperken:  

[Niet van toepassing. De voorwaarden van de 

Openbare Aanbieding voorzien niet in een 

beperking van inschrijvingen.]/ [●]  

Manier om te veel 

betaalde bedragen 

door inschrijvers 

terug te betalen:  

[Niet van toepassing. De voorwaarden van de 

Openbare Aanbieding voorzien niet in 

terugbetaling van te veel betaalde bedragen 

door inschrijvers.]/ [●]  

Minimaal en/of 

maximaal 

inschrijvingsbedrag:  

[Er zijn geen vooraf vastgelegde 

toewijzingscriteria. De Bevoegde Aanbieders 

zullen toewijzingscriteria toepassen in 

overeenstemming met de gangbare 

marktpraktijken en met de toepasselijke 
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wetten en regelgeving.]/ [●]  

Methode en 

tijdslimiet voor 

betaling van de 

effecten en voor 

levering van de 

Notes:  

[De beleggers zullen door de betreffende 

Bevoegde Aanbieder op de hoogte worden 

gebracht van hun toewijzingen van Notes en 

van de betalingsregelingen in verband 

daarmee. De Notes zullen worden uitgegeven 

op de Uitgiftedatum tegen betaling aan de 

Emittent van de netto-inschrijvingsbedragen.]/ 

[●]  

Manier en datum 

waarop de 

resultaten van de 

aanbieding 

openbaar worden 

gemaakt:  

[De beleggers zullen door de betreffende 

Bevoegde Aanbieder op de hoogte worden 

gebracht van hun toewijzingen van Notes en 

van de betalingsprocedures in verband 

daarmee.]/ [●]  

Procedure voor 

uitoefening van 

voorkooprechten, 

de 

verhandelbaarheid 

van 

inschrijvingsrechten 

en de behandeling 

van niet-

uitgeoefende 

inschrijvingsrechten: 

[Niet van toepassing. De voorwaarden van de 

Openbare Aanbieding voorzien niet in een 

procedure voor de uitoefening van enige 

voorkooprechten of de verhandelbaarheid 

van inschrijvingsrechten./] [●]  

Eventuele 

reservering van een 

of meer tranches 

voor bepaalde 

landen: 

Niet van toepassing. De voorwaarden van de 

Openbare Aanbieding maken geen 

reservering van een of meer tranches voor 

bepaalde landen. 

 

Proces voor 

kennisgeving aan 

de inschrijvers van 

het toegewezen 

bedrag en de 

indicatie of er mag 

worden gehandeld 

in de Notes voordat 

hiervan kennis is 

gegeven:  

[Een potentiële houder van Notes zal 100 

procent van het aan hem toegewezen bedrag 

van de Notes ontvangen aan het einde van 

de Aanbiedingsperiode. Potentiële houders 

van Notes zullen op de hoogte worden 

gebracht door de toepasselijke Bevoegde 

Aanbieder in overeenstemming met de 

afspraken die bestaan tussen de Bevoegde 

Aanbieder en de potentiële houder van 

Notes. Vóór de Uitgiftedatum mag er niet in 

de Notes worden gehandeld op een 

gereglementeerde markt in het kader van de 
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Richtlijn betreffende markten voor financiële 

instrumenten.]/ [●]  

Bedrag van 

eventuele kosten en 

belastingen die 

specifiek in rekening 

worden gebracht 

aan de inschrijver of 

koper:  

[Niet van toepassing. De voorwaarden van de 

Openbare Aanbieding voorzien niet in kosten 

en/of belastingen die in rekening worden 

gebracht aan enige inschrijver en/of koper 

van de Notes.]/ [●]  

Naam/namen en 

adres(sen), voor 

zover bekend bij de 

Emittent, van de 

plaatsingsagenten 

in de landen waar 

de aanbieding 

plaatsvindt:  

De Initiële Bevoegde Aanbieders die 

genoemd zijn in de Deel B, paragraaf [●] van 

de Financiële Voorwaarden [en eventuele 

aanvullende Bevoegde Aanbieders die van 

de Emittent de toestemming hebben 

gekregen of zullen krijgen om het 

Basisprospectus te gebruiken in verband met 

de Openbare Aanbieding [en die op de 

website van de Emittent zijn of zullen worden 

vermeld als een Bevoegde Aanbieder/op de 

wijze zoals omschreven in het 

Basisprospectus]] (samen de “Bevoegde 

Aanbieders”).]  

 

[Niet van toepassing. De Notes worden aangeboden op basis van 

een vrijstelling in lijn met artikel 3(2) van de Prospectusrichtlijn. De 

Emittent heeft geen toestemming gegeven voor financiële 

tussenpersonen of andere aanbieders om het Basisprospectus te 

gebruiken in verband met aanbiedingen van de Notes.] 

 

E.4 Belangen van 

natuurlijke en 

rechtspersonen 

betrokken bij de 

uitgifte van de 

Notes: 

Programmasamenvatting: 

De betrokken Distributeur(s) kan/kunnen een vergoeding ontvangen 

met betrekking tot een uitgifte van Notes in het kader van het 

Programma. Een dergelijke Distributeur en zijn gelieerde partijen 

kunnen ook nu of in de toekomst betrokken zijn bij transacties rond 

investeringsbankieren en/of handelsbankieren met, en kunnen andere 

diensten verstrekken aan, de Emittent en zijn gelieerde partijen in het 

kader van zijn gewone bedrijfsvoering. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

[Voor zover de Emittent bekend is, is er geen enkele persoon bij de 
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aanbieding van de Notes betrokken die een wezenlijk belang in de 

aanbieding heeft.]/[●] 

E.7 Geraamde 

kosten 

aangerekend aan 

de belegger door 

de Emittent of de 

aanbieder: 

Programmasamenvatting:  

Er zijn geen kosten die door de Emittent of een Bevoegde Aanbieder 

ten laste van de belegger kunnen worden gebracht met betrekking tot 

het Programma in het algemeen; er kunnen echter wel kosten worden 

aangerekend in verband met een specifieke Tranche van Notes. In 

dergelijk geval zullen de details daarover worden opgenomen in de 

uitgiftespecifieke samenvatting die bij de toepasselijke Definitieve 

Voorwaarden is gevoegd. 

 

Uitgifte Specifieke Samenvatting: 

[Er worden geen kosten door de Emittent ten laste van de belegger 

gebracht.]/[De volgende kosten worden door [de Emittent/[●]] in 

rekening gebracht aan de belegger: [●]] 
 


