SecurAsset (LU) Carmignac 09/2021
Blootstelling van 100% van het kapitaal aan
deposito’s bij BNP Paribas Fortis NV1
Gestructureerde obligatie
Uitgever:

SecurAsset SA
Kenmerken
•
•

•
•

•

•

•

Looptijd: 7 jaar (vervaldag 13/09/2021)

Met SecurAsset (LU) Carmignac 09/2021 belegt u in een
product waarvan de 7 jaarlijkse coupons3 afhankelijk zijn
van de evolutie van het fonds Carmignac Patrimoine en
het fonds Carmignac Portfolio Capital Plus. Deze fondsen
worden actief beheerd, zodat ze een interessant
rendement kunnen voorleggen.

De essentie
•

Inschrijvingsperiode: van 28/07 tot 29/08/2014
(behoudens vervroegde afsluiting)
Bedrag: vanaf 100 € (exclusief 2% instapkosten)

•

Type belegging: schuldeffect (gestructureerde obligatie).
Door op dit effect in te tekenen, leent u geld aan de
Uitgever die zich ertoe verbindt om u op de vervaldag 100%
van het belegde kapitaal exclusief kosten terug te betalen
en u de eventuele jaarlijkse coupons uit te keren. Bij
faillissement van of wanbetaling door de Uitgever
(SecurAsset SA) en/ of BNP Paribas Fortis NV (meer bepaald
als gevolg van het in depot geven van de sommen uit de
verkoop) loopt u het risico het geld waarop u recht hebt
niet te ontvangen en het belegde kapitaal te verliezen. Door
in te schrijven op dit product nemen de beleggers dus een
dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en op BNP Paribas
Fortis NV.

•

Risicoklasse bpost bank: 2 op een schaal gaande van 1 (zwak
risico) tot 4 (middelmatig risico). bpost bank ontwikkelde
een eigen risico-indicator gebaseerd op de manier waarop
het rendement wordt berekend en op het type en de
volatiliteit2 van de onderliggende waarden. De risicoklasse
houdt geen rekening met enkele belangrijke risicofactoren
zoals het kredietrisico, het risico op fluctuatie van de prijs
en het liquiditeitsrisico. Een lagere risicoklasse wijst op een
potentieel lager rendement. Het omgekeerde is ook waar.
Een eventuele wijziging in de risicoklasse zal worden
meegedeeld op www.bpostbank.be/risicoklasse, waar u ook
meer informatie kunt vinden over de risicoclassificatie.
Beleggersprofiel bpost bank: dit complexe instrument richt
zich in het bijzonder tot ervaren beleggers met een
Ambitieus risicoprofiel. Wij raden u aan om enkel te beleggen
in dit product als u de kenmerken ervan goed begrijpt, en met
name als u begrijpt welke risico's eraan verbonden zijn. Bpost
Bank moet vaststellen of u over voldoende kennis en ervaring
beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, moet
Bpost Bank u daarvan verwittigen. Indien de bank u een
product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies,
moet zij evalueren of dat product adequaat is, rekening
houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw
beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie.
Risico's: aan deze obligatie is een dubbel kredietrisico
verbonden, een risico op prijsschommelingen van het effect,
een liquiditeitsrisico en een beperkte rendementsrisico.
Meer informatie over deze risico's op bladzijde 4.

Recht op volledige terugbetaling van het kapitaal (exclusief
kosten) op de eindvervaldag4, behoudens faillissement of
wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA.
Belegging op middellange termijn: 7 jaar.
7 variabele jaarlijkse coupons3 die afhangen van de evolutie
van het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc en het fonds
Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc

Mechanisme
De variabele jaarlijkse coupon is gelijk aan de prestatie op
jaarbasis van het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc en het
fonds Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc.
Op elke jaarlijkse observatiedatum:
•
•

•

•

•

•

Worden de waarden van de fondsen bekeken,
Worden de relatieve waarden van de fondsen verkregen door
hun vastgestelde waarde te delen door hun respectievelijke
beginwaarde,
wordt het niveau van de korf berekend door het gemiddelde
te nemen van deze twee relatieve waarden,
Wordt het gecorrigeerde niveau van de korf verkregen door
95% van het niveau van de korf te nemen,
Vervolgens wordt 100% afgetrokken om het rendement te
berekenen, en
Om het rendement op jaarbasis te verkrijgen, wordt de
verkregen waarde gedeeld door het aantal verstreken jaren
sinds de uitgifte.

Indien de evolutie van de fondsen lager is dan 5,26%, zal geen
enkele coupon worden uitgekeerd voor dat jaar.

1 Rating BNP Paribas Fortis NV op 24/06/2014: Standard & Poor’s A+ (negative outlook),
Moody’s A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2 De volatiliteit is een maat voor de onzekerheid over de toekomstige waarde van een
financieel instrument. In het algemeen geldt: hoe hoger de volatiliteit van een
instrument, hoe groter het risico ervan.
3 Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA.
De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%.
4 De termen ‘kapitaal’ en ‘belegd kapitaal’ die in deze folder worden gebruikt, verwijzen
naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect,
exclusief instapkosten van 2%.

V.U.: Frédéric Jonnart - Anspachlaan 1/24 - 1000 Brussel. 07/2014

Type belegging:

De fondsen van de Korf in enkele puntjes
Carmignac Gestion is een Franse beheersmaatschappij, opgericht in 1989 door Edouard Carmignac. Carmignac Gestion beheert
vandaag activa ter waarde van meer dan 50 miljard euro en belegt via 24 fondsen in 50 beurzen wereldwijd.
De twee fondsen werden geselecteerd door Bpost Bank, in samenwerking met Carmignac. Doelstelling is om het sterfonds van
Carmignac (Carmignac Patrimoine) te combineren met een meer defensief fonds van dezelfde beheerder (Portfolio Capital Plus). Dat
fonds is minder gevoelig voor een eventuele stijging van de rentevoeten.

Carmignac Patrimoine A EUR acc is een gemengd fonds van aandelen en obligaties. Het actieve beheer ervan biedt de
mogelijkheid om te profiteren van betere groeiopportuniteiten in alle marktomstandigheden. Sinds de oprichting ervan in oktober
19895 tot in juni 2014 heeft dit fonds een gecumuleerd rendement geregistreerd van 659,39%, ofwel 8,57% op jaarbasis (cijfers op
30/06/2014)6.
Carmignac Patrimoine A is zowel geografisch als sectoraal gediversifieerd, alsook vanuit het oogpunt van de activaklasse. Dat
diversifieert de beleggingsopportuniteiten wereldwijd maximaal.

Kenmerken van het fonds
ISIN-code: FR0010135103
Activa onder beheer op 30/06/2014: 19,71 miljard euro
Klasse van het deelbewijs: Kapitalisatiebewijs

Prestatie van het fonds sinds januari 20087
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Rendement op jaarbasis op 30/06/2014:
•

op 3 jaar: 4,99%

•

op 5 jaar: 4,65%

•

op 10 jaar: 7,18%

10%
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-10%

Lanceringsdatum: 7/11/1989

De gegevens uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Evolutie
beschikbaar op http://carmignac.fr/en/carmignac-patrimoine-a-eur-acc

Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc is een fonds dat 2% meer rendement wil genereren dan zijn referentie-indicator,
de gekapitaliseerde Eonia, op jaarbasis. Dat rendement wordt nagestreefd door koop- en/of verkoopposities in te nemen op de markt
van de rentevoeten, de deviezen, de grondstoffenindexen, financiële instrumenten (op termijn of niet). Strategieën met betrekking tot
de volatiliteit van die verschillende markten kunnen eveneens worden aangewend. Sinds de oprichting ervan in December 20075 tot in
juni 2014 heeft dit fonds een gecumuleerd rendement geregistreerd van 15,92%, ofwel 2,28% op jaarbasis (cijfers op 30/06/2014)6
Kenmerken van het fonds

Prestatie van het fonds sinds januari 20087
20%

ISIN-code: LU0336084032
Activa onder beheer op 30/06/2014: 1,48 miljard euro
Aandeelklasse: Kapitalisatiebewijs
Rendement op jaarbasis op 30/06/2014
•

op 3 jaar: 3,46%

•

op 5 jaar: 2,66%

Lanceringsdatum: 14/12/2007
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De gegevens uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. Evolutie
beschikbaar op http://carmignac.fr/en/carmignac-portfolio-capital-plus-a-eur-acc

Bron van de informatie: Carmignac Gestion.
5 Initieel in de vorm van SICAV, maar sinds 2005 heeft het fonds Carmignac Patrimoine de vorm van een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF).
6 Prestaties uit het verleden houden geen voorspelling in voor de toekomst. De kosten zijn inbegrepen in die prestaties.
7 Bron: Bloomberg (cijfers vastgesteld op 10 juli 2014).

Illustratie van het mechanisme
De onderstaande actuariële rendementen zijn afkomstig van simulaties opgemaakt volgens een model van BNP Paribas, ontwikkelaar
van het product. Deze simulaties zijn louter theoretisch en houden geen voorspelling in voor toekomstige resultaten. Ze zijn gebaseerd
op rendementsprojecties voor de fondsen van de Korf, uitgevoerd op basis van de parameters van dat ogenblik (volatiliteit van de
aandelen, verwachte dividenden, rentevoeten…), met een voorzichtige benadering, in de veronderstelling dat het rendement van die
fondsen vergelijkbaar is met dat van de minst dynamische activa van de markt. Aangezien de parameters variëren in de tijd, zouden de
projecties verschillend moeten zijn als ze op een ander moment werden uitgevoerd.
25.000 rendementen werden zo gesimuleerd. De helft van de gesimuleerde rendementen hebben een waarde tussen -0,28% en 0,01%.
Dat betekent dat de belegger, volgens de simulaties, 50% kans heeft dat hij een rendement heeft tussen -0,28% (indien het rendement
op jaarbasis negatief of nul is en geen enkele coupon is uitgekeerd) en 0,01%.
De onderstaande scenario’s zijn gebaseerd op gesimuleerde fondsrendementen, die puur theoretisch zijn en geen voorspelling inhouden
voor hun reële prestaties in de toekomst.
In de onderstaande tabellen is verondersteld dat het fonds Carmignac Patrimoine en het fonds Carmignac Portfolio Capital Plus een
beginwaarde hebben van respectievelijk 580 en 1.156.

Ongunstig scenario
Carmignac
Coupon
uitgekeerd Patrimoine
(relatief*)
na

Carmignac
Portfolio Capital
Plus (relatief*)

Niveau van de
Korf**

Gecorrigeerd niveau van
de Korf

Rendement

Rendement op
jaarbasis

Coupon

1 jaar

545,2 (94%)

1132,9 (98%)

96%

95% x 96% = 91,2%

-8,80%

-8,80%/1 = -8,80%

0%

2 jaar

516,2 (89%)

982,6 (87%)

87%

95% x 87% = 82,65%

-17,35%

-17,35%/2 = -8,68%

0%

3 jaar

475,6 (82%)

1317,8 (114%)

98%

95% x 98% = 93,10%

-6,90%

-6,90%/3 = -2,30%

0%

4 jaar

527,8 (91%)

1352,5 (117%)

104%

95% x 104% = 98,80%

-1,20%

-1,20%/4 = -0,30%

0%

5 jaar

568,4 (98%)

1225,4 (106%)

102%

95% x 102% = 96,90%

-3,10%

-3,1%/5 = -0,62%

0%

6 jaar

493 (85%)

1236,9 (107%)

96%

95% x 96% = 91,20%

-8,80%

-8,8%/6 = -1,47%

0%

7 jaar

522 (90%)

1317,8 (114%)

102%

95% x 102% = 96,9%

-3,10%

-3,10%/7 = -0,44%

0%

Het actuarieel rendement op de vervaldag bedraagt -0,28% (voor aftrek van de roerende voorheffing 25%).

Neutraal scenario
Carmignac
Coupon
uitgekeerd Patrimoine
(relatief*)
na

Carmignac
Portfolio Capital
Plus (relatief*)

Niveau van de
Korf**

Gecorrigeerd niveau van
de Korf

Rendement

Rendement op
jaarbasis

Coupon

1 jaar

585,8 (101%)

1005,7 (87%)

94%

95% x 94% = 89,30%

-10,70%

-10,70%/1 = -10,70%

0%

2 jaar

597,4 (103%)

1005,7 (87%)

95%

95% x 95% = 90,25%

-9,75%

-9,75%/2 = -4,88%

0%

3 jaar

585,8 (101%)

1167,6 (101%)

101%

95% x 101% = 95,95%

-4,05%

-4,05%/3 = -1,35%

0%

4 jaar

638 (110%)

1225,4 (106%)

108%

95% x 108% = 102,60%

2,60%

2,60%/4 = 0,65%

0,65%

5 jaar

603,2 (104%)

1294,7 (112%)

108%

95% x 108% = 102,60%

2,60%

2,60%/5 = 0,52%

0,52%

6 jaar

638 (110%)

1202,2 (104%)

107%

95% x 107% = 101,65%

1,65%

1,65%/6 = 0,28%

0,28%

7 jaar

609 (105%)

1329,4 (115%)

110%

95% x 110% = 104,50%

4,50%

4,50%/7 = 0,64%

0,64%

Het actuarieel rendement op de vervaldag bedraagt 0,01% (voor aftrek van de roerende voorheffing 25%).

Gunstig scenario
Carmignac
Coupon
uitgekeerd Patrimoine
(relatief*)
na

Carmignac
Portfolio Capital
Plus (relatief*)

Niveau van de
Korf**

Gecorrigeerd niveau van
de Korf

Rendement

Rendement op
jaarbasis

Coupon

1 jaar

551 (95%)

1306,3 (113%)

104%

95% x 104% = 98,80%

-1,20%

-1,20%/1 = -1,20%

0%

2 jaar

580 (100%)

1341,0 (116%)

108%

95% x 108% = 102,60%

2,60%

2,60%/2 = 1,30%

1,30%

3 jaar

661,2 (114%)

1317,8 (114%)

114%

95% x 114% = 108,30%

8,30%

8,30%/3 = 2,77%

2,77%

4 jaar

725 (125%)

1375,6 (119%)

122%

95% x 122% = 115,90%

15,90%

15,90%/4 = 3,98%

3,98%

5 jaar

812 (140%)

1387,2 (120%)

130%

95% x 130% = 123,50%

23,50%

23,50%/5 = 4,70%

4,70%

6 jaar

800,4 (138%)

1525,9 (132%)

135%

95% x 135% = 128,25%

28,25%

28,25%/6 = 4,71%

4,71%

7 jaar

754 (130%)

1710,9 (148%)

139%

95% x 139% = 132,05%

32,05%

32,05%/7 = 4,58%

4,58%

Het actuarieel rendement op de vervaldag bedraagt 2,74% (voor aftrek van de roerende voorheffing 25%).
In het slechtst denkbare scenario, in geval van een faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA, kan de
belegger een lager bedrag terugbetaald krijgen dan zijn belegd kapitaal, en dat bedrag kan nul zijn.
* De relatieve waarde van de fondsen wordt berekend door de waarde van het fonds te delen door zijn beginwaarde.
** Het niveau van de korf wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de relatieve waarden van de twee fondsen

Uitgever: SecurAsset SA (LU), vennootschap naar Luxemburgs recht. SecurAsset
SA geeft Notes uit die beschermd zijn door activa aangehouden in
compartimenten. Voor elke uitgifte wordt een apart compartiment gemaakt.
De beleggers in Notes kunnen beperkt hun toevlucht nemen tot de activa die
worden aangehouden in het compartiment dat overeenstemt met een bepaalde
uitgifte. In geval van faillissement van SecurAsset SA kunnen de schuldeisers van
een compartiment dus geen enkele aanspraak maken op de activa van de
andere compartimenten. In het kader van deze uitgifte deponeert SecurAsset
SA de sommen uit de verkoop van de Notes bij BNP Paribas Fortis NV. De Notes
zijn dus beschermd door het vorderingsrecht dat SecurAsset SA heeft ten
aanzien van BNP Paribas Fortis NV voor de teruggave van de gedeponeerde
sommen. BNP Paribas SA geeft SecurAsset SA bovendien de rendementsmotor
van de Notes via een swap afgesloten met die laatste, wat de betaling van de
variabele jaarlijkse coupons door SecurAsset SA mogelijk zal maken. In geval van
faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA zal een onafhankelijke
trustee die de beleggers vertegenwoordigt en in hun belang handelt, overgaan
tot de teruggave van het deposito om de vervroegde terugbetaling van de
Notes mogelijk te maken. Het bedrag dat in geval van faillissement aan elke
belegger wordt terugbetaald, zal dus worden bepaald op basis van de bedragen
die worden geïnd door de trustee. De aandacht van de beleggers wordt dan ook
gevestigd op het feit dat het voor het kapitaal en de coupons terugbetaalde
bedrag substantieel lager kan zijn dan de nominale waarde van de Notes.
Bovendien kunnen de Notes in geval van faillissement of wanbetaling van BNP
Paribas Fortis NV (voor het deposito) of van BNP Paribas SA (voor de swap)
vervroegd worden terugbetaald door de Uitgever. In deze situatie, wordt de
aandacht van de belegger gevestigd op het feit dat het terugbetaalde bedrag
lager kan zijn dan het verkregen bedrag wanneer er zich geen faillissement of
wanbetaling van BNP Paribas Fortis NV of BNP Paribas SA zou voordoen. Voor
meer details verwijzen we naar de Juridische Documentatie.
Distributeur: bpost bank NV
ISIN-code: XS1033735900

•

Risico’s
•

•

•

•

Nominale waarde en muntsoort: 100€
Verkoopprijs: 102% (waarvan 2% instapkosten)
Bedrag van de uitgifte:: 100.000.000€ (maximum)
Uitgiftedatum: 12 september 2014
Vervaldag: 13 september 2021. In geval van wanbetaling en overeenkomstig de
Juridische Documentatie zal de terugbetaling van de gestructureerde obligaties
plaatsvinden binnen een termijn van maximaal 2 kalenderjaren vanaf de
einddatum van de gestructureerde obligatie.
Datum startwaarde: 12 september 2014
Jaarlijkse observatiedata: 7 september 2015; 5 september 2016; 5 september
2017; 5 september 2018; 5 september 2019; 7 september 2020; 6 september
2021
Datum van uitbetaling van de jaarlijkse coupons: 14 september 2015;
12
september 2016; 12 september 2017; 12 september 2018; 12 september 2019;
14 september 2020; 13 september 2021
Onderliggende: het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN-code:
FR0010135103) en het fonds Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc (ISINcode: LU0336084032)
Kosten:
•
•

•

Instapkosten: 2 % (inbegrepen in de verkoopprijs)
Commissies (inbegrepen in de verkoopprijs): voor de verdeling van de
gestructureerde obligaties worden aan de distributeur commissies betaald die
(alle taksen inbegrepen) jaarlijks maximaal 0,60% van het uitgiftebedrag
vertegenwoordigen. Deze uitkeringscommissies zijn reeds opgenomen in de
uitgifteprijs. Alle andere kosten die worden ingehouden door de uitgever,
voor de structurering of de uitgifte van het product, zijn eveneens reeds
opgenomen in de uitgifteprijs.
Makelaarskosten in geval van verkoop vóór de vervaldag: 1%.

Marktwaarde: 2 maal per maand meegedeeld en beschikbaar in de
postkantoren en op www.bpostbank.be/pics/BE/P/nl/anon/priv/general/

inventariswaarden.asp

Verkoop vóór de vervaldag: BNP Paribas Arbitrage SNC zal bij normale.
marktomstandigheden een zekere liquiditeit van de gestructureerde obligaties
verzekeren. De belegger die zijn gestructureerde obligaties vóór de
eindvervaldag wil doorverkopen, wordt verzocht om contact op te nemen met
bpost bank. De waarde van de gestructureerde obligatie zal de 8ste en de 23ste
dag van elke maand of de dag nadien worden berekend. De orders zullen
worden uitgevoerd met een aankoop/verkoopspread van maximaal 1% bij
normale marktomstandigheden.
Fiscaal regime voor particuliere beleggers in België:
•

Roerende voorheffing: de eventuele jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan
de roerende voorheffing van 25% (regime van toepassing op particuliere
beleggers in België, behoudens wettelijke wijzigingen). De bedragen van de
jaarlijkse coupons vermeld in deze folder zijn brutobedragen en -tarieven,
exclusief belastingen.

Taks op beursverrichtingen (TOB):
- Geen TOB op de primaire markt.
- TOB van 0,09% bij de verkoop en aankoop op de secundaire markt
(maximaal 650 €), behoudens wettelijke wijzigingen.

•

Dubbel kredietrisico: de beleggers zijn blootgesteld aan het dubbele kredietrisico van de Uitgever, SecurAsset SA, en van BNP Paribas Fortis NV, meer
bepaald omwille van het depot van de sommen uit de verkoop van de
gestructureerde obligaties bij deze laatste. In geval van wanbetaling door
SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA loopt de belegger het risico dat hij de
eventuele jaarlijkse coupons niet uitgekeerd krijgt en zijn kapitaal op de
vervaldag niet terugkrijgt.
Risico op fluctuering van de prijs van het effect: de prijs van dit product zal
schommelen in functie van verschillende marktparameters zoals de evolutie
van de aandelen in de korf, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie
van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV. Dergelijke schommelingen
kunnen bij een vervroegde verkoop een minderwaarde met zich meebrengen.
De mogelijke impact kan groter zijn wanneer de vervaldag nog veraf is.
Liquiditeitsrisico: de gestructureerde obligaties zullen niet genoteerd zijn op
een
gereglementeerde
markt.
Behoudens
uitzonderlijke
marktomstandigheden zal BNP Paribas Arbitrage SNC de gestructureerde
obligaties die worden aangehouden door de beleggers afkopen (exclusief
makelaarskosten en taks op de beursverrichtingen. Voor meer informatie
over de kosten die verbonden zijn aan deze markt, verwijzen we naar de
https://www.bpostbank.be/pics/be/
tarievenlijst op onze website
De
commonP/nl/lib_documents/general/tarieven-2-2/particulieren.pdf).
belegger die zijn gestructureerde obligaties vóór de vervaldag wil verkopen,
zal ze dan kunnen verkopen tegen een prijs die door
BNP Paribas Arbitrage SNC in functie van de marktomstandigheden van het
moment bepaald werd.
Risico op beperkt rendement: 95% van de gemiddelde waarde van de
onderliggende fondsen wordt jaarlijks geobserveerd. Bovendien wordt het
beginniveau niet elk jaar opnieuw aangepast en dat kan in het nadeel van de
belegger zijn.
Risico met betrekking tot het fonds: Bepaalde gebeurtenissen kunnen
impact hebben op de onderliggende fondsen van de Notes. Zonder dat deze
lijst limitatief is, kan het gaan om de volgende gebeurtenissen: stopzetting
van de activiteit, ontbinding, faillissement, een significante wijziging in de
berekeningsmethode van de vereffeningswaarde (VW), een schorsing van de
berekening of de publicatie van de VW, de daling van het activa onder
beheer onder een vooraf gedefinieerde drempel, een wijziging van de
liquiditeitsmodaliteiten, een gebeurtenis van juridische en/of fiscale aard met
een impact op de VW,… Indien één van die gebeurtenissen zich voordoet,
kan de Berekeningsagent, indien nodig, verschillende acties ondernemen,
zoals de modaliteiten van de Notes aanpassen of het onderliggende fonds
vervangen. Indien zich een gebeurtenis voordoet die impact heeft op het
fonds, houden de beleggers niettemin recht op minstens een volledige
terugbetaling van de nominale waarde van de Notes op de einddatum
(behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset of BNP Paribas
Fortis NV). Voor meer informatie in verband met de gebeurtenissen die
impact kunnen hebben op het fonds en de gevolgen ervan, verwijzen we u
naar het Basisprospectus en de Final Terms van de uitgifte.

Documentatie

De beleggers worden verzocht om vóór elke inschrijving de Juridische
Documentatie, gewijd aan deze uitgifte, aan te vragen en aandachtig te lezen
en de beslissing om in Notes te beleggen te overwegen in het licht van de
informatie die hierin wordt gegeven. De Juridische Documentatie bestaat uit:
(a) het Basisprospectus genaamd 'Secured Note, Warrant & Certificate
Programme', hierna het "Basisprospectus", goedgekeurd door de CSSF
(Commission de Surveillance du Secteur Financier), Luxemburgse regulator op
27 november 2013, (b) de samenvatting van het Basisprospectus, (c) de
Definitieve Voorwaarden van de uitgifte (Final Terms) van 25 juli 2014 en (d) de
Specifieke Samenvatting van de Uitgifte (Issue Specific Summary).. SecurAsset
SA vestigt de aandacht van het publiek op de risicofactoren die zijn
opgenomen in de Juridische Documentatie. De voornaamste kenmerken van
SecurAsset (LU) Carmignac 09/2021 die in deze brochure worden uiteengezet,
zijn slechts een samenvatting. In geval van tegenstrijdigheden tussen de
voorwaarden in deze commerciële fiche en de Juridische Documentatie, zijn de
voorwaarden in de Juridische Documentatie doorslaggevend. De potentiële
beleggers moeten begrijpen welke risico’s samenhangen met beleggingen in de
gestructureerde obligaties en mogen pas een beleggingsbeslissing nemen nadat
ze ernstig hebben onderzocht of een belegging in de gestructureerde obligaties
voor hen geschikt is, rekening houdend met hun eigen financiële situatie, de
voorliggende informatie en de informatie over de gestructureerde obligaties.
De Juridische Documentatie - waaronder het Basisprospectus, zijn samenvatting
(in het Frans en Nederlands), de Final Terms (documenten in het Engels) en de
specifieke samenvatting van deze uitgifte - is gratis verkrijgbaar in alle kantoren
van de Post en op www.bpostbank.be alvorens in te schrijven op de
gestructureerde obligaties. Deze commerciële fiche bevat uitsluitend informatie
over het product en mag niet worden beschouwd als een beleggingsadvies. Het
product dat in deze brochure wordt beschreven, kan enkel worden aangekocht
nadat bpost bank gecheckt heeft of dit product geschikt is voor en/of past bij
het beleggersprofiel van de klant in kwestie. De verwerving van de
gestructureerde obligaties kan plaatsvinden via een publiek aanbod in België.
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