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OVERZICHT VAN EMISSIE
Samenvattingen worden opgesteld op basis van de informatievereisten, de zogenoemde "Elementen". Deze Elementen
zijn genummerd in afdelingen gaande van Secties A tot en met E (Elementen A.1 – E.7). Deze Samenvatting bevat alle
Elementen die moeten worden opgenomen in een samenvatting voor de Notes en de Emittent. Omdat sommige
Elementen niet hoeven te worden behandeld, kunnen er lacunes zijn in de nummering van de Elementen. Ook wanneer
een Element moet worden opgenomen in een samenvatting omwille van de aard van de effecten en de emittent, is het
mogelijk dat geen relevante informatie kan worden gegeven met betrekking tot het Element. In dat geval moet een korte
beschrijving van het Element in de samenvatting worden opgenomen waarin wordt uitgelegd waarom het niet van
toepassing is.
Sectie A: Inleiding en waarschuwingen
Element

Titel

A.1

Algemene disclaimer met
betrekking tot de
Samenvatting

Waarschuwing dat:








A.2

Toestemming om het
Basisprospectus te
gebruiken

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het
Basisprospectus;
Iedere beslissing om te beleggen in de effecten moet gebaseerd
zijn op de bestudering van het volledige Basisprospectus door de
belegger;
Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie
opgenomen in het Basisprospectus bij een rechtbank aanhangig
wordt gemaakt, moet de belegger die als eiser optreedt in
overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten
mogelijks de kosten van de vertaling van het Basisprospectus
dragen voordat de juridische procedure kan worden ingeleid;
Enkel de Emittenten of de Garant die de samenvatting heeft
opgesteld, evenals enige vertaling ervan, kan burgerrechtelijk
aansprakelijk worden gesteld, maar enkel indien de samenvatting
misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer ze samen
met de andere delen van het Basisprospectus wordt gelezen, of
indien zij, wanneer ze samen met de andere delen van het
Basisprospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie
verschaft om beleggers te helpen bij het overwegen van de
beslissing om al dan niet in dergelijke effecten te beleggen.

Onder de voorwaarden die hieronder worden uiteengezet, stemt de
Emittent in met het gebruik van het onderhavige Basisprospectus in het
kader van een aanbieding- in omstandigheden waarin geen vrijstelling
geldt van de verplichting onder de Prospectusrichtlijn om een prospectus
te publiceren (een Openbaar Aanbod) van de Notes door de managers,
CRELAN Boulevard Sylvain Dupuis 251, 1070 Brussels en elke andere
financiële tussenpersoon wiens naam gepubliceerd staat op de website van
de Emittent (www.equitysolutions.natixis.fr) en die geïdentificeerd staat
als een Gemachtigde Aanbieder met betrekking tot het betreffende
Openbaar Aanbod en elke financiële tussenpersoon die gemachtigd is om
zulke aanbiedingen te doen onder toepasselijke wetgeving die de Richtlijn
Markten in Financiële Instrumenten (Richtlijn 2014/65/EU, zoals
gewijzigd) implementeert en die op haar website de volgende verklaring
publiceert (met de informatie tussen vierkante haken volledig ingevuld):
“Wij, [juridische benaming van de financiële tussenpersoon invullen],
verwijzen naar de aanbieding van [benaming van de betreffende Notes
invullen] (de Notes) zoals beschreven in de Definitieve Voorwaarden op
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Titel
datum van [datum invullen] (de Definitieve Voorwaarden) gepubliceerd
door [] (de Emittent). Wij aanvaarden hierbij het aanbod van de
Emittent van zijn toestemming voor ons om het Basisprospectus (zoals
gedefinieerd in de Definitieve Voorwaarden) te gebruiken in verband met
het aanbod van de Notes in overeenstemming met de Gemachtigde
Aanbieder Voorwaarden en onder de voorwaarden van zulke toestemming,
elk zoals vastgelegd in het Basisprospectus, en bevestigen dat wij het
Basisprospectus dienovereenkomstig gebruiken.” (elk een Gemachtigde
Aanbieder).
Aanbiedingsperiode: De hierboven vermelde toestemming wordt verleend
voor Openbare Aanbiedingen van Notes in de aanbiedingsperiode van
9.00 uur (CET) op 15 juni 2018 tot 17.30 uur (CET) op 23 juli 2018 (de
Aanbiedingsperiode).
Voorwaarden van toestemming: De voorwaarden waaronder de
toestemming van de Emittent geldt (in toevoeging aan de voorwaarden
waarnaar hierboven verwezen wordt) zijn dat zulke toestemming (a)
uitsluitend geldig is tijdens de Aanbiedingsperiode; (b) uitsluitend geldig
is om dit Basisprospectus te gebruiken voor Openbare Aanbiedingen van
de desbetreffende Tranche van de Notes in België.
Een Belegger die het voornemen heeft om Notes te verkrijgen of verkrijgt
in een openbare aanbieding bij een Gemachtigde Aanbieder zal dit doen,
en de aanbiedingen en verkopen van dergelijke Notes aan een Belegger
door een Gemachtigde Aanbieder zal gedaan worden overeenkomstig de
voorwaarden en andere bepalingen die gelden tussen deze Gemachtigde
Aanbieder en die Belegger, inclusief omtrent de prijs, allocaties en
vereffeningsregelingen. Gemachtigde Aanbieders zullen informatie
beschikbaar stellen over de Voorwaarden van het Aanbod aan Beleggers
doorheen de Aanbiedingsperiode. De Belegger moet zich wenden tot de
Gemachtigde Aanbieder ten tijde van zulk Aanbod voor het ontvangen van
dergelijke informatie en de Gemachtigde Aanbieder zal verantwoordelijk
zijn voor zulke informatie.
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Sectie B: Emittent
Element

Titel

B.1

Wettelijke benaming en
handelsnaam van de
Garant

NATIXIS

B.2

Vestigingsplaats/rechtsvo
rm/wetgeving/land van
oprichting

NATIXIS heeft haar maatschappelijke zetel te 30, avenue Pierre Mendès,
Frankrijk. Zij is opgericht in Frankrijk en naar Frans recht als een
naamloze vennootschap (société anonyme à Conseil d’Administration).

B.4b

Informatie met betrekking
tot tendensen

De internationale economische situatie is gunstig, met solide
groeiperspectieven wereldwijd. Tijdens de eerste maanden van 2018 werd
echter een terugkeer van de volatiliteit op de markten opgemerkt, wat
betekent dat NATIXIS waakzaam moet blijven en zorgvuldig haar
risicobeheer moet opvolgen. Op 1 maart 2018 werd het aandelenkapitaal
van NATIXIS verhoogd naar € 5.021.289.259,20 verdeeld in
3.138.305.787 volledig betaalde aandelen van elk € 1,60.

B.5

Beschrijving van de
Groep

Per 31 juli 2009 (niet inbegrepen) was NATIXIS aangesloten bij BPCE, de
centrale instantie voor de nieuwe bankgroep die gevormd wordt door de
combinatie van de Groupe Banque Populaire en de Groupe Caisse
d'Epargne, die sloot op 31 juli 2009. Dit lidmaatschap bij BPCE wordt
geregeld door artikel L.511-30 van het Franse Monetair en Financieel
Wetboek (Code Monétaire et Financier).
Als centrale instantie en overeenkomstig artikel L. 511-31 van het Franse
Monetair en Financieel Wetboek is BPCE verantwoordelijk voor het
waarborgen van de liquiditeit en de solvabiliteit van NATIXIS.
BPCE is de hoofdaandeelhouder van NATIXIS en oefent als zodanig de
verantwoordelijkheden uit die worden opgelegd door de bancaire regels.

B.9

Winstprognose of raming

Niet van toepassing - er zijn in het Basisprospectus geen winstprognoses of
-ramingen gemaakt.

B.10

Voorbehoud bij het
auditrapport

Niet van toepassing - er is in geen enkel auditverslag een voorbehoud
gemaakt dat in het Basisprospectus is opgenomen.

B.12

Geselecteerde historische
financiële kerninformatie

Per 31 maart 2018 bedroegen de totale activa van NATIXIS € 512,4
miljard. Per 31 maart 2018 bedroeg de netto-omzet van NATIXIS € 2.412
miljoen, de operationele bruto-inkomsten bedroegen € 618 miljoen en de
netto-inkomsten (groepsaandeel) bedroegen € 323 miljoen.
De financiële informatie in deze paragraaf is niet geauditeerd en is
afkomstig uit het persbericht dat NATIXIS heeft laten publiceren op 17
mei 2018 in verband met de niet-geauditeerde financiële informatie van
Natixis voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2018.
Per 31 maart 2017 bedroegen de totale activa van NATIXIS € 508,9
miljard. Per 31 maart 2017 bedroeg de netto-omzet van NATIXIS € 2.347
miljoen, de operationele bruto-inkomsten bedroegen € 576 miljoen en de
netto-inkomsten (groepsaandeel) bedroegen € 280 miljoen.

Geen
nadelige
verklaring

substantieel
verandering

Sinds 31 december 2017 hebben zich geen substantieel nadelige
wijzigingen voorgedaan in de vooruitzichten van NATIXIS.

Significante wijzigingen
in de financiële of

Niet van toepassing. Sinds 31 maart 2018 hebben zich geen substantieel
negatieve wijzigingen voorgedaan in de financiële of handelspositie van
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Element

Titel
handelspositie

NATIXIS.

B.13

Gebeurtenissen die een
impact hebben gehad op
de solvabiliteit van de
Garant

Niet van toepassing: er hebben zich met betrekking tot NATIXIS geen
recente gebeurtenissen voorgedaan die in wezenlijke mate van belang zijn
voor de evaluatie van de solvabiliteit van NATIXIS.

B.14

Afhankelijkheid van
andere entiteiten binnen
de groep

Zie bovenstaand Element B.5 en onderstaand Element B.16.

Hoofdactiviteiten

NATIXIS is de arm van de Groupe BPCE, de tweede grootste
bankengroep van Frankrijk (bron: Banque de France), die actief is op het
vlak
van
internationaal
bedrijfsen
investeringsbankieren,
vermogensbeheer, verzekeringen en financiële diensten.

B.15

Niet van toepassing - NATIXIS is niet afhankelijk van andere entiteiten
binnen de groep.

NATAXIS beschikt over een aantal gebieden van expertise, die
georganiseerd zijn in vier hoofdactiviteiten:


Vermogensbeheer;



Bedrijfs- en Investeringsbankieren;



Verzekeringen; en



Gespecialiseerde Financiële Diensten.

NATIXIS heeft een duurzame relatie met haar eigen klantenbestand dat
bestaat uit ondernemingen, financiële instellingen en institutionele
beleggers, alsook met het klantenbestand van het netwerk van retailbanken
van de Groupe BPCE (Caisse d’Epargne en Banque Populaire), dat
bestaat uit particulieren, zelfstandigen en kmo’s.
B.16

Hoofdaandeelhouders

BPCE is de hoofdaandeelhouder van NATIXIS en draagt als dusdanig die
verantwoordelijkheden die zijn vastgelegd in de bankregelgeving.
Per 31 december 2017 was 71% van het aandelenkapitaal van NATIXIS in
handen van BPCE.

B.17

Credit ratings

De langlopende senior ongedekte schuld van NATIXIS werd een rating
toegekend van A2 (positief) door Moody's Investors Inc. (Moody's), A
(positief) door Standard and Poor's Ratings Services (S&P) en A (positief)
door Fitch Ratings Ltd. (Fitch).
Zowel Moody's als S&P en Fitch zijn in de Europese Unie gevestigd en
geregistreerd volgens Verordening (EG) nr. 1060/2009 (zoals gewijzigd)
(de CRA Verordening).
De European Securities and Markets Authority publiceert op haar website
(www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) een lijst
van ratingbureaus die volgens de CRA Verordening zijn geregistreerd. De
lijst wordt bijgewerkt binnen vijf werkdagen na de invoering van een
besluit volgens artikelen 16, 17 of 20 van de CRA Verordening. Binnen de
30 dagen na deze update publiceert de Europese Commissie de bijgewerkte
lijst in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Sectie C: Effecten
Element

Titel

C.1

Type en categorie van
notes /ISIN

De notes (Notes) die in de onderhavige sectie worden beschreven, zijn
schuldinstrumenten met een denominatie van minder dan € 100.000 euro
(of het equivalente bedrag in een andere munteenheid).
De Notes zijn Gestructureerde Notes.
Serienummer: 3708
Tranchenummer: 1
International Securities Identification Number (ISIN): XS1731385479
Common Code: 173138547

C.2

Munteenheid

De munteenheid van deze reeks Notes is de Euro ("EUR") (de Bepaalde
Munteenheid).

C.5

Beperking op de vrije
overdraagbaarheid

De vrije overdraagbaarheid van de Notes is onderworpen aan de
verkoopbeperkingen van de Verenigde Staten, de Europese Economische
Ruimte (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Ierland),
het Koninkrijk Saoedi-Arabië, Hongkong, Japan, Singapore, Taiwan,
Zwitserland, de Russische Federatie, de Kaaiman-eilanden, Guernsey,
Jersey, Mauritius, Mexico, Brazilië, Chile, Panama, het Koninkrijk
Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, de
Volksrepubliek China, Canada, Peru en Uruguay. De Notes en de
NATAXIS Garantie mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of
anderszins worden overgedragen, tenzij in “offshore transacties” (zoals
gedefinieerd in Regulation S) of naar of voor rekening of ten gunste van
een Toegestane Bestemmeling.
Een Toegestane Bestemmeling is een persoon die niet:
(a) een ”U.S. person” is zoals bedoeld in Rule 902(k)(1) van Regulation S;
of
(b) een persoon die voldoet aan de definitie van een “U.S. person” volgens
de Amerikaanse Commodity Exchange Act of 1936, zoals gewijzigd (de
CEA) of enige andere bepaling daaronder (een CFTC Bepaling),
richtlijnen of uitspraak die is voorgesteld of ingevoerd onder de CEA (ter
verduidelijking: elke persoon die niet een “Non-United States person” is
zoals bedoeld in CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) zonder rekening te houden met,
wat betreft subsectie (D) daarvan, de uitzondering voor die
gekwalificeerde, in aanmerking komende personen die geen “Non-United
States persons” zijn, wordt als “U.S. person” beschouwd).
Notes die in een clearingsysteem worden bewaard, moeten volgens de
regels, procedures en reglementen van dat clearingsysteem worden
overgedragen.

C.8

Rechten verbonden aan
de Notes, waaronder hun
rangorde en op deze
rechten geldende
beperkingen

Rechten verbonden aan de Notes
Fiscaliteit
Alle betalingen in verband met de Notes zullen worden verricht zonder
inhouding voor of ten behoeve van enige bronbelasting in Frankrijk, tenzij
dit wettelijk verplicht is.
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Indien de Franse wetgeving een bronbelasting of aftrek oplegt, zal
NATIXIS, behalve in bepaalde omstandigheden, niet verplicht zijn om
enige bijkomende bedragen te betalen om deze bronbelasting of aftrek te
dekken.
Alle betalingen in verband met de Notes zullen onderhevig zijn in alle
geval aan (i) enige bronheffing of aftrek die wordt opgelegd door Sectie
871(m) van de U.S. Internal Revenu Code of 1986 (de Codex) (dergelijke
bronheffing of aftrek, een 871(m) Bronheffing) en (ii) enige bronheffing of
aftrek die wordt opgelegd bij een overeenkomst zoals beschreven in Sectie
1471(b) van de Codex of die anderszins wordt opgelegd door Secties 1471
tot 1474 van de Codex, enige verordeningen of overeenkomsten daaronder,
officiële interpretatie daarvan, of enige wet die een intergouvernementele
aanpak daarvan implementeert. Bovendien zal de Emittent, bij het bepalen
van het bedrag van de 871(m) Bronheffing die wordt opgelegd met
betrekking tot enig bedrag dat betaalbaar is onder de Notes, het recht
hebben om op enige “equivalent van een dividend” (zoals gedefinieerd
voor de toepassing van Sectie 871(m) van de Codex) een bronheffing in te
houden aan de hoogste voet toepasselijk op zulke betalingen en ongeacht
enige uitzondering op, of vermindering in, dergelijke bronheffing die
anderszins beschikbaar is onder het toepasselijke recht.

Negatieve zekerheid van Emittent
Zolang de Notes, de Ontvangstbewijzen of Coupons die daar verband mee
houden uitstaan, zal de betreffende Emittent geen hypotheek, pand,
voorrecht of enige andere vorm van bezwaring of zekerheid creëren of
laten bestaan op het geheel of enig deel van zijn onderneming, activa of
inkomsten, de huidige of toekomstige, als zekerheid voor enige Relevante
Schuld (zoals hieronder gedefinieerd) of enige andere garantie of
schadevergoeding door de Emittent in verband met enige Relevante
Schuld, tenzij op dat ogenblik of op enig ogenblik daarvoor de
verplichtingen van de betreffende Emittent onder de Notes,
Ontvangstbewijzen of Coupons (A) op dezelfde manier en in verhouding
zijn gedekt door een zekerheid of (B) het voordeel genieten van dergelijke
andere zekerheid, garantie, vergoeding of andere regeling die door een
Buitengewone Beslissing van de Notehouders is goedgekeurd.
Relevante Schuld betekent huidige of toekomstige schulden in de vorm
van of vertegenwoordigd door obligaties, notes, debenture of andere
effecten die momenteel op een aandelenbeurs, een over-the-counter-markt
of op enige andere effectenmarkt zijn genoteerd of worden verhandeld, of
daarvoor in aanmerking komen.
Wanprestaties
Op verzoek van een houder kunnen de Notes onmiddellijk opeisbaar
worden wanneer bepaalde gebeurtenissen voorvallen (Wanprestaties),
waaronder een nalaten te betalen of het niet uitvoeren door de betreffende
Emittent van zijn verplichtingen in verband met de Notes alsook het
faillissement of de ontbinding van de betreffende Emittent.
Er zijn geen wanprestaties door NATIXIS in verband met de Notes die zijn
uitgegeven door Natixis Structured Issuance SA of in verband met de
6
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NATIXIS Garantie.
Vergaderingen
De voorwaarden van de Notes bevatten bepalingen met betrekking tot het
oproepen van vergaderingen van houders van dergelijke Notes om
aangelegenheden te bespreken die in het algemeen een invloed hebben op
hun belangen. Deze bepalingen staan toe dat bepaalde meerderheden
bindend zijn voor alle houders, met inbegrip van die houders die niet
aanwezig waren of die geen stem hebben uitgebracht op de desbetreffende
vergadering of die tegen de meerderheid in hebben gestemd.
Toepasselijk recht
De Notes zijn onderworpen aan het Engelse recht.
Rangorde van de Notes
De Notes zijn directe, onvoorwaardelijke, niet-achtergestelde of, met
betrekking tot de door NATIXIS uitgegeven Notes, senior preferente (met
de betekenis daaraan gegeven in artikel L. 613-30-3-I-3° van de Franse
Code Monéaire et Financier) Notes en (onder de Voorwaarden van de
Notes volgens Engels Recht) ongedekte verbintenissen van de Emittent, en
nemen altijd pari passu rang in, zonder enige voorrang onderling.
Beperking van rechten
Verjaring
Vorderingen tegen de betreffende Emittent voor betalingen met betrekking
tot de Notes, Ontvangstbewijzen en Coupons (die voor dit doel geen
Talons omvatten) zullen verjaren en nietig worden na verloop van tien jaar
(in geval van de hoofdsom) of vijf jaar (in geval van de interesten) vanaf
de desbetreffende Relevante Datum.

C.9

Interesten/aflossing

Niet Van Toepassing..

C.10

Derivantencomponent in
de interestbetalingen

Niet Van Toepassing.

C.11

Toelating tot de handel op
een gereglementeerde
markt

Een verzoek is ingediend door de Emittent (of namens de Emittent) om de
Notes toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van
de Luxembourg Stock Exchange.

C.15

Enige onderliggende
waarde met mogelijke
invloed op de waarde van
de Notes

Het bedrag van de hoofdsom en van de interesten die op de Notes worden
betaald hangt af van de waarde van de Solactive Climate and Energy
Transition Index, (de Onderliggende Referentie(s)), die daarbij een
invloed heeft op de waarde van de belegging.

C.16

Vervaldatum

De waarde van de belegging is afhankelijk van het rendement van de
“Onderliggende Referentie”. Raadpleeg ook Elementen C.18 en C.20.
De Vervaldatum van de Notes is 7 augustus 2028.

C.17

Vereffeningsprocedure

Deze reeks van Notes wordt contant vereffend.

C.18

Rendement op derivaten
effecten

Zie Element C.8

Het rendement op de gestructureerde notes zal worden berekend op basis
van de volgende pay-off formule: Autocall
Autocall is een product dat automatisch kan worden afgelost voor de
vervaldatum van de Notes als het Rendement van de selectie boven een
7
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drempelwaarde uitkomt. In dergelijk geval worden de Notes afgelost aan
par, en enige positief rentebedrag zal ook betaalbaar zijn.
De Automatische Vervroegde Aflossing van het product zal toepassing
vanden op enige Waarderingsdatum met index “t” waarbij:
AutoCallCondition(t) = 1
AutoCallCondition(t) = 1 if BasketPerf1(t) ≥ R(t)
= 0 indien niet
waarbij:
R(t) betekent het percentage aangeduid in de Definitieve Voorwaarden.
Als “R(t)” aangeduid is als Niet Van Toeapssing, dan
AutoCallCondition(t) = 0 in elk geval.
BasketPerf1(t) betekent het rendement van de Selectie op de
Waarderingsdatum met index “t”, gelinkt, indien nodig, aan een Set
Observatiedata. De waarde ervan wordt vastgesteld door middel van één
van de formules opgelijst in 1.1 (Gemeenschappelijke Definities), met
betrekking tot de definitie van “BasketPerf”, zoals vastgesteld in de
Definitieve Voorwaarden.
In zulk geval zal het Automatische Vervroegde Aflossingsbedrag per
Note betaalbaar op de Betalingsdatum die onmiddellijk volgt op de
Waarderingsdatum “t” gelijk zijn aan:
𝐃𝐞𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 × (𝟏𝟎𝟎% + 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐂𝐚𝐥𝐥𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧(𝐭))
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐂𝐚𝐥𝐥𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧(𝐭)
= 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧𝟏 (𝐭) + 𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚𝟐 (𝐭)
× 𝐔𝐩𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧(𝐭)
𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚𝟐 (𝐭)
= 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧𝟐 (𝐭) + 𝐆𝟐 (𝐭)
× 𝐌𝐢𝐧 (𝐂𝐚𝐩𝟐 (𝐭), 𝐌𝐚𝐱(𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐏𝐞𝐫𝐟𝟐 (𝐭) – 𝐊 𝟐 (𝐭), 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫𝟐 (𝐭)))
𝐔𝐩𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧(𝐭) = 𝟏 𝐢𝐟 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐏𝐞𝐫𝐟𝟑 (𝐭) ≥ 𝐇(𝐭)
= 𝟎 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐭
waarbij:
Coupon1(t) betekent de interestvoet vastgesteld in de Definitieve
Voorwaarden.
Coupon2(t) betekent een interestvoet zoals vastgesteld in de Definitieve
Voorwaarden.
G2(t) betekent
Voorwaarden.

het

percentage

vastgesteld

in

de

Definitieve

Cap2(t) betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve
Voorwaarden.
K2(t) betekent
Voorwaarden.

het

percentage

vastgesteld

in

de

Definitieve

H(t) betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve
Voorwaarden. Als “H(t)” vastgesteld is als Niet Van Toepassing, dan
UpsideCondition(t) = 0 in elk geval.
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BasketPerf2(t), BasketPerf3(t) betekent de rendementen van de
Selectie op de Waarderingsdatum met index “t”, gelinkt, indien nodig,
aan een Set Observatiedata. De waarde ervan wordt berekend door
middel van één van de formules opgelijst in 1.1 (Gemeenschappelijke
definities), met betrekking tot de definitie van “BasketPerf”, zoals
vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden. Het moet genoteerd worden
dat de formule die wordt gebruikt om “BasketPerfi(t)” te berekenen kan
verschillen van de formule die wordt gebruikt om “BasketPerfj(t) te
berekenen, wanneer het onderschrift “i” verschillend is van het
onderschrift “j”.
Als de voorwaarde voor Automatische Vervroegde Aflossing niet
vervuld is, is het Definitieve Aflossingsbedrag per Note gelijk aan:
𝐃𝐞𝐧𝐨𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 × (𝟏𝟎𝟎% + 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 – 𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚
× 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 × (𝟏
− 𝐔𝐩𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧4))
Waarbij:
𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚 = 𝐆 × 𝐌𝐢𝐧(𝐂𝐚𝐩, 𝐌𝐚𝐱((𝐊 – 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐏𝐞𝐫𝐟𝟓 (𝐓)), 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫))
𝐃𝐨𝐰𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 = 𝟏 𝐢𝐟 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐏𝐞𝐫𝐟𝟔 (𝐓) < 𝐁
= 𝟎 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐭
En
𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧 = (𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧𝟑 × (𝟏 − 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧))
+ (𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚𝟒 × 𝐔𝐩𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝟒 )
𝐕𝐚𝐧𝐢𝐥𝐥𝐚𝟒
= 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐨𝐧𝟒 + 𝐆𝟒
× 𝐌𝐢𝐧(𝐂𝐚𝐩𝟒 , 𝐌𝐚𝐱((𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐏𝐞𝐫𝐟𝟒 (𝐓) – 𝐊 𝟒 ), 𝐅𝐥𝐨𝐨𝐫𝟒 ))
𝐔𝐩𝐬𝐢𝐝𝐞𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧𝟒 = 𝟏 𝐢𝐟 𝐁𝐚𝐬𝐤𝐞𝐭𝐏𝐞𝐫𝐟𝟕 (𝐓) ≥ 𝐇𝟒
= 𝟎 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧 𝐧𝐢𝐞𝐭
waarbij:
Coupon3 betekent een rentevoet zoals vastgesteld in de Definitieve
Voorwaarden.
Coupon4 betekent een rentevoet zoals vastgesteld in de Definitieve
Voorwaarden.
G betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden.
G4 betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden.
Cap betekent
Voorwaarden.

het

percentage

vastgesteld

in

de

Definitieve

Cap4 betekent
Voorwaarden.

het

percentage

vastgesteld

in

de

Definitieve

Floor betekent
Voorwaarden.

het

percentage

vastgesteld

in

de

Definitieve

Floor4 betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve
Voorwaarden.
K betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden.
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Element

Titel
K4 betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden.
B betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden.
Als “B” is vastgesteld als Niet Van Toepassing, dan
DownsideCondition = 1 in elk geval.
H4 betekent het percentage vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden.
Als “H4” is vastgesteld als Niet Van Toepassing, dan UpsideCondition4
= 0 in elk geval.
BasketPerf3(T), BasketPerf4(T), BasketPerf5(T), BasketPerf6(T),
BasketPerf7(T) betekenen de rendementen van de Selectie op de laatste
Waarderingsdatum, gelinkt, indien nodig, aan één of meer Sets
Observatiedata. Elk van hun respectieve waarden wordt berekend door
middel van één van de formules opgelijst in 1.1 (Gemeenschappelijke
definities), met betrekking tot de definitie van “BasketPerf”, zoals
vastgesteld in de Definitieve Voorwaarden. Het moet genoteerd worden
dat de formule die wordt gebruikt om “BasketPerfi(t)” te berekenen kan
verschillen van de formule die wordt gebruikt om “BasketPerfj(t) te
berekenen, wanneer het onderschrift “i” verschillend is van het
onderschrift “j”.
Als Aflossing door Fysieke Levering vastgesteld is als Van Toepassing
in de Definitieve Voorwaarden, zullen de Notes afgelost worden door
Fysieke Levering in overeenstemming met de relevante voorwaarden
vastgesteld in de paragrafen “Aflossing door Fysieke Levering” en
“Bepalingen van toepassing op Fysieke Levering Notes” enkel als de
volgende voorwaarden vervuld zijn:

C.19

Definitieve
referentiekoers van de
onderliggende waarde

DownsideCondition = 1 and BasketPerf5 (T) < K
De definitieve referentiekoers van de Onderliggende Referentie zal worden
berekend overeenkomstig de waarderingsmethodes die in bovenstaand
Element C.1 zijn vastgelegd.

C.20

Onderliggende waarde

De Onderliggende Referentie vermeld in Element C.15 hierboven.
Onderliggend
(Fonds)

Bloombergcode

ISIN-code
(Fund Share)

Index Sponsor

Solactive and
Energe
Transition

Single
Exchange
Index

Solactive

SOLCLET

Sectie D: Risico's
Element
D.2

Titel
Belangrijkste
risico’s
betrekking tot de Emittent

met

De belangrijkste risico's met betrekking tot NATIXIS worden
hieronder vermeld.
De belangrijkste risico's met betrekking tot de macroeconomische omgeving en de financiële crisis omvatten:

ongunstige markt- of economische omstandigheden
kunnen leiden tot een daling van de netto
bankinkomsten, van de rentabiliteit en van de financiële
positie van NATIXIS;


de mogelijke versterking van de reguleringen van
toepassing op de financiële sector, die ingegeven zijn
10
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door de financiële crisis, zouden aanleiding kunnen
geven tot de invoering van nieuwe beperkingen inzake
compliance;


de omstandigheden op de financiële markten, in het
bijzonder de primaire en secundaire schuldmarkten,
kunnen een betekenisvolle negatieve impact hebben op
NATIXIS; en



NATIXIS heeft betekenisvolle verliezen geleden, en het
is mogelijk dat ze verliezen blijft lijden, op haar
activaportefeuille als gevolg van de financiële crisis.

De belangrijkste risico's met betrekking tot de structuur van
NATIXIS omvatten:


de hoofdaandeelhouder van NATIXIS heeft grote
invloed op bepaalde corporate actions;



de beleidsregels en procedures inzake risicobeheer van
NATIXIS zijn onderhevig aan de goedkeuring en
controle van BPCE; en



de herfinanciering van NATIXIS verloopt via BPCE.

De belangrijkste risico's met betrekking tot de structuur van de
operaties van NATIXIS en de bankensector omvatten:


NATIXIS is blootgesteld aan verschillende soorten
risico's die inherent zijn aan banktransacties;



kredietrisico;



markt-, liquiditeits- en financieringsrisico;



operationele risico's;



verzekeringsrisico;



het is mogelijk dat NATIXIS niet in staat is haar nieuwe
bedrijfs- en activiteitenstrategie zo efficiënt te
implementeren als bedoeld;



elke belangrijke stijging in de voorzieningen of verliezen
bovenop het voorheen geregistreerde niveau van de
voorzieningen zou een negatieve impact kunnen hebben
op de bedrijfsresultaten of de financiële positie van
NATIXIS;



het vermogen van NATIXIS om gekwalificeerde
werknemers aan te trekken en te behouden is van
essentieel belang voor het succes van haar activiteiten en
wanneer ze hier niet in slaagt kan dit een materiële
impact hebben op haar prestaties;



toekomstige gebeurtenissen kunnen verschillend zijn van
de gebeurtenissen die weergegeven worden in de
hypothese die gehanteerd wordt door het management
bij het opmaken van de jaarrekening van NATIXIS, wat
kan leiden tot onverwachte verliezen in de toekomst;



marktschommelingen en volatiliteit kunnen NATIXIS
11
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blootstellen aan het risico op verliezen met betrekking
tot handels- en beleggingstransacties;


het is mogelijk dat NATIXIS lagere inkomsten genereert
uit makelaardij en andere commissies en op
vergoedingen gebaseerde activiteiten tijdens neerwaartse
bewegingen van de markt;



betekenisvolle rentewijzigingen zouden een negatieve
impact kunnen hebben op de netto bankinkomsten of de
rentabiliteit van NATIXIS;



wijzigingen
van
wisselkoersen
kunnen
een
betekenisvolle invloed hebben op de resultaten van
NATIXIS;



elk(e) onderbreking of defect met betrekking tot de
informatiesystemen van NATIXIS, of die van derden,
kan leiden tot verlies van activiteiten en andere
verliezen;



onvoorziene gebeurtenissen kunnen leiden tot een
onderbreking van de activiteiten van NATIXIS en
kunnen grote verliezen en bijkomende kosten
veroorzaken;



het is mogelijk dat NATIXIS kwetsbaar is voor
politieke,
macro-economische
en
financiële
omstandigheden of specifieke omstandigheden in de
landen waar ze actief is;



NATIXIS is onderworpen aan een betekenisvolle
regulering in Frankrijk en in verschillende andere landen
waar ze actief is; regelgevende acties en wijzigingen in
deze reguleringen zouden een negatieve impact kunnen
hebben op de activiteiten en de resultaten van NATIXIS;



de fiscale wetgeving en de toepassing ervan in Frankrijk
en in de landen waar NATIXIS actief is, kunnen
mogelijk een betekenisvolle impact hebben op de
resultaten van NATIXIS;



ondanks de beleidsregels, procedures en methodes
inzake risicobeheer die zijn ingevoerd, kan NATIXIS
blootgesteld
worden
aan
niet-vastgestelde
of
onvoorziene risico's die tot aanzienlijke verliezen kunnen
leiden;



de hedging-strategieën die geïmplementeerd worden
door NATIXIS kunnen niet alle risico's op verlies
voorkomen;



NATIXIS kan problemen ervaren bij het identificeren,
uitvoeren en integreren van haar beleid met betrekking
tot overnames of joint ventures;



hevige concurrentie, zowel in de thuismarkt van
NATIXIS, zijnde Frankrijk, haar grootste markt, als op
internationale schaal, zouden een negatieve impact
12
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kunnen hebben op de netto bankinkomsten en op de
rentabiliteit van NATIXIS;

D.3 / D.6

Belangrijkste risico's in verband
met
de
Notes/Risicowaarschuwing



de financiële gezondheid en het gedrag van andere
financiële instellingen en marktdeelnemers zouden een
nadelige impact kunnen hebben op NATIXIS;



de winstgevendheid en de bedrijfsvooruitzichten van
NATIXIS zouden negatief beïnvloed kunnen worden
door reputatie- en juridische risico's; en



een langdurige daling van de markten kan leiden tot een
lagere liquiditeit van activa en het moeilijker maken om
ze te verkopen. Een dergelijke situatie zou aanleiding
kunnen geven tot aanzienlijke verliezen.

De belangrijkste risico in verband met de Notes zijn de volgende:

Bij het beleggen in de Notes moeten beleggers
vertrouwen op de kredietwaardigheid van de
desbetreffende Emittent (in het geval van Notes
uitgegeven door Natixis Structured Issuance SA met het
voordeel van de NATIXIS Garantie, NATIXIS) en geen
andere persoon.


Belangenconflicten kunnen optreden tussen de
Emittenten en hun verwante ondernemingen enerzijds en
de Notehouders anderzijds.



Bepaalde Dealers en hun verwante ondernemingen zijn
actief of kunnen in de toekomst actief zijn in
investeringsbankieren,
commerciële
en/of
finacieringstransacties met de Emittent en/of Garant en
hun verwante ondernemingen, en dit kan leiden tot
resultaten die ongunstig zijn voor een belegging in de
Notes.



Het originele Totaal Nominaal Bedrag weerspiegelt
mogelijk niet de toekomstige liquiditeit van de Notes.



Het effectieve rendement op de Notes voor de
Notehouder kan mogelijk lager uitvallen door de
belastingen waaraan de Notehouder onderworpen is voor
zijn belegging in deze Notes.



De voorwaarden van de Notes bevatten bepalingen die
voorzien in het bijeenroepen van vergaderingen van
Notehouders en die voorzien dat bepaalde meerderheden
bindend zijn voor alle Notehouders die niet aanwezig
waren op deze vergaderingen, of (met betrekking tot
Notes beheerst door Frans Recht) die hun instemming
met het Schriftelijke Besluit niet gegeven hebben, of die
tegen de meerderheid in hebben gestemd.



De Notes worden beheerst door Engels recht zoals van
toepassing op de datum van dit Basisprospectus en er
kan geen garantie worden gegeven over de impact van
enige rechterlijke beslissing of enige wijziging in het
Engels recht (of enig ander relevant recht) na de datum
13
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van dit Basisprospectus, en dergelijke wijziging zou een
aanzienlijke negatieve impact kunnen hebben op de
waarde van de Notes.


Onder de voorwaarden van de Notes is de Emittent
verplicht om betalingen van hoofdsom en interesten te
doen vrij en zonder toepassing van enkel Luxemburgse
bronheffing. Indien de bronbelasting wordt ingehouden
op betaling van de hoofdsom en van de interesten op de
Notes in enig ander rechtsgebied dan Luxemburg,
ontvangen de Notehouders de betaling uitsluitend na
inhouding van de toepasselijke bronbelasting.



Een Amerikaanse bronbelasting op dividenden kan een
invloed hebben op betalingen onder de Notes.



De voorgestelde belasting op financiële transacties
(FTT) zou van toepassing zijn op elke financiële
instelling die bepaalde financiële transacties uitvoert.
Een persoon die een transactie uitvoert bij een financiële
instelling die geen FTT inhoudt, zou hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor deze belasting.



De invoering van de Richtlijn inzake herstel en
afwikkeling van kredietinstellingen (de BRRD-richtlijn)
en de omzetting ervan in het Franse recht of Luxemburgs
recht, of enige maatregelen die in het kader van deze
Richtlijn worden genomen, zouden een belangrijke
impact kunnen hebben op de waarde van Notes.



Naast andere maatregelen van de BRRD hebben de
afwikkelingsautoriteiten de bevoegdheid om de
vorderingen van ongedekte crediteurs van een instelling
in afwikkeling af te schrijven en vorderingen op
bepaalde ongedekte schulden (waaronder Notes) om te
zetten in eigen vermogen, dat nadien kan worden
geannuleerd, overgedragen of verwaterd door toepassing
van het bail-in instrument. De afwikkelingsautoriteit
moet eerst het kernkapitaal tier 1 reduceren of annuleren,
en daarna bijkomende instrumenten tier 1 reduceren,
annuleren of omzetten, en daarna hetzelfde doen met
instrumenten van tier twee en andere achtergestelde
schulden tot zover nodig en mogelijk. Slechts wanneer
deze totale reductie minder is dan het benodigde bedrag,
zal de afwikkelingsautoriteit de hoofdsom of het aan de
ongedekte crediteurs verschuldigde bedrag reduceren of
omzetten, tot zover nodig is en volgens de hiërarchie van
vorderingen in normale faillissementsprocedures.



Franse kredietinstellingen (zoals NATIXIS) moeten op
elk moment voldoen aan de minimumvereisten voor
eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (de
“MREL”) volgens artikel L.613-44 van de Franse Code
monétaire et financier. De MREL wordt uitgedrukt als
een percentage van alle schulden en eigen vermogen van
de instelling en heeft als doel te voorkomen dat
instellingen hun verplichtingen op dergelijke manier
14
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structureren dat ze de doeltreffendheid van het bail-in
instrument beperken of voorkomen.


De BRRD werd omgezet door de Luxemburgse wet van
18 december 2015 (de BRRD-wet van 2015). Als een in
Luxemburg gevestigde kredietinstelling en als
dochteronderneming die onrechtstreeks voor 100% in
handen is van NATIXIS, is Natixis Structured Issuance
SA onderworpen aan de BRRD-richtlijn zoals omgezet
in de BRR-wet van 2015.



De Benchmark Verordening zou kunnen leiden tot een
aanpassing in de algemene voorwaarden van de Notes,
vervroegde
aflossing,
waardering
door
de
Berekeningsagent, het schrappen van de beursnotering of
andere gevolgen, afhankelijk van de specifieke
bepalingen
van
de
desbetreffende
algemene
voorwaarden van de Notes.



Groene Obligaties – De aandacht van de Beleggers
wordt getrokken op het feit dat de Emittent en de Dealers
geen garanties geven dat (i) de eigenschappen van de In
Aanmerking Komende Groene Activa, inbegrepen de
milieu- en duurzaamheidscriteria, (ii) of In Aanmerking
Komende Groene Activa geïdentificeerd zullen worden
en beschikbaar zullen zijn voor een belegging door
NATIXIS en dienovereenkomstig, of de nettoopbrengsten in de feiten gebruikt zullen worden voor In
Aanmerking Komende Groene Activa bij aanvang of
doorheen de levensduur van de Groene Obligaties, of
(iii) de Groene Obligaties inderdaad bepaalde milieu-,
klimaats- en/of duurzaamheidscriteria zullen halen en in
het bijzonder de criteria en verwachtingen van enige
belegger met betrekking tot milieu- of klimaatsimpact en
duurzaamheidsrendement.



Onverwachte gebeurtenissen kunnen leiden tot een
onderbreking in de activiteiten van de Emittent en tot
aanzienlijk verlies en bijkomende onkosten.



De Emittent is blootgesteld aan kredietrisico van andere
partijen.



Een onderbreking of een inbreuk in de IT-systemen van
de Emittent kan leiden tot gederfde winst of ander
verlies.



Het is eventueel niet mogelijk voor beleggers om de
Emittent, zijn bestuurders en leidinggevenden te
dagvaarden in de Verenigde Staten of gerechtelijke
uitspraken van Amerikaanse rechtbanken tegen hen in de
Verenigde Staten af te dwingen.

Gestructureerde Notes


de koers van de Notes kan volatiel zijn;



er wordt mogelijks geen interest betaald onder de Notes;
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de betaling van de hoofdsom of interesten kan op een
ander moment of in een andere munteenheid dan
verwacht gebeuren;



beleggers in de Notes kunnen de volledige hoofdsom of
een aanzienlijk deel ervan verliezen;



de onderliggende waarde van de Notes kan onderhevig
zijn aan belangrijke schommelingen die mogelijks geen
verband houden met wijzigingen in rentevoeten,
munteenheden of andere indexen;



het tijdstip van wijzigingen in de onderliggende waarde
van de Notes kan een invloed hebben op het eigenlijke
rendement voor de beleggers, zelfs wanneer het
gemiddelde
niveau
overeenkomt
met
hun
verwachtingen;



noch de huidige noch de historische waarde van de
onderliggende waarde van de Notes biedt een
betrouwbare indicatie van het toekomstige rendement
gedurende de looptijd van Notes.

Aan een indexgekoppelde Notes
Blootstelling aan een of meer indices, aanpassingsgebeurtenissen
en marktverstoring of het niet openen door een markt kunnen een
negatieve impact hebben op de waarde en liquiditeit van de
Notes.
De belangrijkste risico’s in verband met de markt in het algemeen
zijn de volgende:


De Notes hebben bij uitgifte geen gevestigde handelsmarkt
en het kan zijn dat deze zich nooit ontwikkelt. Beleggers
kunnen mogelijk hun Notes niet gemakkelijk verkopen of
niet tegen een prijs die hen een rendement opbrengt die
overeenkomst met vergelijkbare beleggingen waarvoor wel
een gevestigde secundaire markt bestaat.



De handelsmarkt voor schuldinstrumenten kan volatiel zijn
en kan de negatieve impact ondervinden van talrijke
gebeurtenissen.



Na de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de
Europese Unie te verlaten, bestaan er een aantal
onzekerheden in verband met de toekomst van het
Verenigd Koninkrijk en haar relatie met de Europese
Unie.



Als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen of de
invoering van deviezencontroles, kunnen beleggers
mogelijk minder interesten of hoofdsom ontvangen dan
verwacht, of helemaal geen interesten of hoofdsom.



De credit ratings van de Notes geven mogelijk niet de
mogelijke impact weer van alle risico's met betrekking
tot, onder andere, de structuur van de desbetreffende
uitgifte, de markt voor de Notes en andere factoren die
16

DR

een invloed kunnen hebben op de waarde van de notes.


Er kunnen juridische beperkingen op bepaalde
beleggingen bestaan; beleggers en financiële instellingen
moeten hun juridisch en/of financieel adviseurs en/of de
gepaste autoriteiten raadplegen om de gepaste
behandeling van de Notes volgens de toepasselijke
regelgeving inzake risicogebaseerd kapitaal of
gelijkaardige regelgeving te bepalen.



Notehouders ontvangen in bepaalde omstandigheden
eventueel geen definitieve Notes en moeten dan
desgevallend een hoofdsom van Notes kopen zodat de
Notes hetzelfde bedrag als één of meer Denominaties
bedragen voordat de Notehouder de definitieve Notes in
ontvangst kan nemen.

Niet Van Toepassing - beleggers zullen op de vervaldatum het
nominale bedrag ontvangen.
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Sectie E: Aanbieding
Element

Titel

E.2b

Aanwending
opbrengsten

van

de

E.3

Voorwaarden
Aanbieding

van

de

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de Notes zullen door de Emittent
worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, bedrijfsactiviteiten en
bedrijfsontwikkeling.

De Uitgifteprijs van de Notes is 100% van hun nominale bedrag.
Het totale bedrag van de Aanbieding zal op het einde van de
Aanbiedingsperiode worden berekend.
De uitgifte van de Notes wordt in een Openbare Aanbieding in België
aangeboden.
De Aanbieding van de Notes hangt af van hun daadwerkelijke uitgifte.
De Emittent behoudt zich het recht voor om de Aanbieding terug te
trekken en/of de uitgifte van de Notes te annuleren, en dit om eender
welke reden en op eender welk moment op of voor de Datum van Uitgifte.
De periode, met inbegrip van mogelijke wijzigingen, waarin de
aanbieding open is, en beschrijving van de aanvraagprocedure: De
Notes zullen worden aangeboden vanaf 9.00 uur (CET) op 15 juni 2018 tot
17.30 uur (CET) op 23 juli 2018, of op enige ander vroeger uur op een
vroegere datum die door de Emittent, in overleg met de distributeur, en
naar eigen goeddunken wordt vastgelegd in het licht van de
marktomstandigheden op dat moment.
Beschrijving van het minimum- en/of maximumbedrag van een
aanvraag en beschrijving van de aanvraagprocedure: Het
minimumbedrag per aanvraag is één (1) Note van de Bepaalde
Munteenheid.
Beleggers kunnen tijdens deze Aanbiedingsperiode een aanvraag indienen
om in te tekenen op de Notes. De Aanbiedingsperiode kan op elk moment
worden stopgezet. In dat geval zal de aanbieder dit onmiddellijk en nog
voor het einde van de Aanbiedingsperiode openbaar bekendmaken via een
bericht op de website van de Emittent (www.equitysolutions.natixis.com).
Elke aanvraag moet in België bij de distributeurs worden ingediend. De
distributie-activiteit zal worden uitgevoerd volgens de gebruikelijke
procedures van de distributeur. De beleggers zullen niet worden gevraagd
om een directe contractuele relatie met de Emittent aan te gaan om in te
tekenen op de Notes.
Elke persoon die wenst in te tekenen op de Notes, moet een
intekeningsorder invullen en ondertekenen en dit indienen bij de
distributeur.
De distributeur heeft het recht om, in overleg met de Emittent en Dealer,
intekeningsorders volledig of gedeeltelijk te aanvaarden of weigeren of om
de aanbieding in te trekken of de periode van aanbieding te verlengen,
ongeacht of het beoogde volume van Notes die zouden worden geplaatst,
is bereikt of niet. Noch de Emittent noch de distributeur of de Dealer hoeft
hiervoor enige reden te vermelden.
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Beschrijving van de mogelijkheid om intekeningen te verminderen en
van de wijze waarop teveel betaalde bedragen aan inschrijvers
worden terugbetaald: Niet Van Toepassing.
Beschrijving van de methode en tijdsbeperkingen voor het volstorten
en leveren van de effecten: De effecten zullen op de Datum van Uitgifte
aan de beleggers worden geleverd tegen betaling.
Wijze en datum waarop de resultaten van de aanbieding bekend
worden gemaakt: De Emittent zal, zo spoedig mogelijk na het einde van
de Aanbiedingsperiode, een Kennisgeving publiceren met het aantal Notes
dat wordt uitgegeven. Deze Kennisgeving is beschikbaar op de website
van NATIXIS Equity Solutions (www.equitysolutions.natixis.com).
Procedure voor het uitoefenen van enige voorkoopsrechten,
verhandelbaarheid van intekeningsrechten en behandeling van nietuitgeoefende intekeningsrechten: Niet Van Toepassing
Categorieën van potentiële beleggers aan wie de effecten worden
aangeboden: Gekwalificeerde beleggers en retail-beleggers
Of er al dan niet tranches zijn voorbehouden voor bepaalde landen:
Niet Van Toepassing
Procedure voor het bekendmaken van het toegewezen bedrag aan de
aanvragers en indicatie of er al dan niet handel mag worden aangevat
voorafgaande aan de bekendmaking: Niet Van Toepassing
Bedrag van specifieke uitgaven en belastingen aangerekend aan de
intekenaar of koper: Niet Van Toepassing
Naam (namen) en adres(sen), in zoverre bekend bij de Emittent, van
de plaatsers in de verschillende landen waar de Aanbieding
plaatsvindt: de Gemachtigde Aanbieders zoals vermeld in Element A.2
van deze Samenvatting.

E.4

Belang van natuurlijke en
rechtspersonen
die
betrokken zijn bij de
Aanbieding

De betreffende Dealers ontvangen mogelijk vergoedingen in verband met
de uitgifte van Notes in het kader van dit Programma. Dergelijke Dealer
en zijn verwante ondernemingen zijn mogelijk actief of kunnen in de
toekomst actief zijn in investeringsbankieren en/of commerciële
banktransacties met, en verstrekken eventueel andere diensten aan, de
Emittent en/of hun verwante ondernemingen tijdens het uitvoeren van hun
dagdagelijkse activiteiten.
Met uitzondering van de eventuele vergoedingen die jaarlijks betaalbaar
zijn aan de Distributeur, heeft in zover de Emittent weet, geen enkele
persoon die betrokken is in de aanbieding van de Notes enig belang in de
Aanbieding.
Diverse entiteiten binnen de groep van de Emittent (met inbegrip van de
Emittent) en zijn verwante ondernemingen kunnen verschillende rollen
aannemen in verband met de Notes, waaronder emittent van de Notes,
Berekeningagent voor de Notes, emittent, sponsor of berekeningagent van
de Onderliggende Referentie(s), en kunnen ook betrokken zijn in
handelsactiviteiten (waaronder hedging-activiteiten) met betrekking tot de
Onderliggende Referentie en andere instrumenten of derivatenproducten
gebaseerd op of gelinkt aan de Onderliggende Referentie, wat kan leiden
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tot mogelijke belangenconflicten.

De Berekeningsagent kan een verwante onderneming van de Emittent zijn,
en er kunnen mogelijke belangenconflicten bestaan tussen de
Berekeningsagent en de Notehouders.
De Emittent en hun verwante ondernemingen kunnen ook andere afgeleide
instrumenten uitgeven op basis van de Onderliggende Referentie en
kunnen als underwriter optreden met betrekking tot toekomstige
aanbiedingen van aandelen of andere effecten in verband met een uitgifte
van Notes, of kunnen als financieel adviseur voor bepaalde
ondernemingen optreden of voor ondernemingen waarvan de aandelen of
andere effecten inbegrepen zijn in een effectenmand, of ze kunnen voor
dergelijke ondernemingen optreden als commerciële bank.
Behalve dan zoals hierboven vermeld zijn er, in zoverre de Emittent weet,
geen personen betrokken bij de uitgifte van de Notes die een wezenlijk
belang hebben bij de Aanbieding, ook geen tegenstrijdige belangen.
E.7

Kosten aangerekend aan
de belegger door de
Emittent of Aanbieder

De Emittent zal jaarlijks een vergoeding betalen aan de distributeur(s) in
verband met de Aanbieding gelijk aan een bedrag tot 1,00% van de
Bepaalde Munteenheid per Note.
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